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RESUMO 

 
Santana AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda 
Horta. [dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de 
Goiás; 2012. p 319. 

 
Pesquisas na área de úlceras vasculares tem se dedicado a esclarecer os 
mecanismos de fisiopatologia da lesão, o processo de reparo, caracterização da 
população acometida, avaliação de protocolos de tratamento. Faltam informações 
sobre a conformação da rede de atendimento nos diversos cenários, os atores de 
enfermagem envolvidos, e as ações realizadas no cotidiano da prática clínica desses 
profissionais. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as ações de 
enfermagem desenvolvidas por profissionais de enfermagem no atendimento às 
pessoas com úlceras vasculares em relação as atividades e intervenções 
apresentadas pela Nursing Intervention Classification (NIC) para os  diagnósticos de 
enfermagem integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, 
perfusão tissular periférica ineficaz, à luz de diretrizes nacionais e internacionais e 
da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. Foi realizado 
estudo transversal, descritivo, envolvendo profissionais de enfermagem que 
atendem pessoas com úlceras vasculares nas salas de curativos da atenção básica 
de um município. A coleta de dados foi realizada de setembro de 2010 a setembro 
de 2011. A obtenção dos dados ocorreu em duas etapas, na primeira foi utilizado um 
questionário contendo dados sociodemográficos, profissiográficos e inquérito das 
atividades realizadas no atendimento de enfermagem as pessoas com úlceras 
vasculares. Na segunda etapa, após o mapeamento das ações referidas pelos 
profissionais na NIC, foi apresentada aos participantes uma lista de ações desta 
taxonomia que não foram referidas na primeira fase, para verificação de sua 
ocorrência na prática. Dos 218 participantes, 85(39,0%) eram enfermeiros, 97 
(44,5%) técnicos de enfermagem e 36 (16,5%) auxiliares de enfermagem. 
Predominou o gênero feminino (92,2%), faixa etária de 49 anos ou mais, tempo de 
formação de 10 anos ou mais (56,0%), autoavaliação de “razoável ou muita 
experiência” na área. Identificou-se 221 ações de enfermagem referidas, as quais, 
foram mapeadas em 118 atividades correspondentes da NIC em 39 tipos de 
atividades de enfermagem pertencentes a uma ou mais das intervenções da NIC 
indicadas como prioritárias, 27 tipos de atividades de enfermagem em uma ou mais 
das intervenções sugeridas para os diagnósticos de interesse e 16  tipos de 
atividades de enfermagem de uma ou mais das intervenções adicionais optativas. 
Vinte atividades referidas foram mapeadas em 12  intervenções, sendo nomeadas 
como atividades contextuais, 13 atividades referidas não puderam ser mapeadas e 
58  atividades de enfermagem foram mapeadas em 36 atividades da NIC e  
encontradas em 20 intervenções inespecíficas para os diagnósticos estudados. A 
análise das atividades indica abordagem centrada na dimensão psicobiológica, 
especificamente NHB relacionadas a terapêutica, integridade cutâneo 
mucosa/integridade física e ambiente. Verificou-se 39 atividades da NIC referidas 
como não utilizadas pelos profissionais no atendimento às pessoas com úlceras 
vasculares, com base em justificativas relacionadas a falta de recursos na unidade 
de saúde e falta de conhecimento/não receberam capacitação. Os resultados 



 

indicam concentração da atenção dos profissionais na restauração da integridade da 
pele e tecidos adjacentes, por meio da realização de curativos.  
 
Palavras-chave: Úlcera varicosa, Cuidados de enfermagem, Terminologia como 
assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Santana AC. Mapping nursing activities and interventions in the treatment of 
individuals with venous ulcers: applying Wanda Horta's theory. [dissertation]. 

Goiânia: Nursing Faculty, Federal University of Goiás, in 2012. p 319. 
 

Researches in vascular ulcers have been devoted to clarify the mechanisms of lesion 

pathophysiology, the repairing process, characterization of the affected population, 

evaluation of treatment protocols. There is not enough information about the 

conformation of the service network in different scenarios, the actors involved in 

nursing, and the actions performed in daily clinical practice of these professionals. 

This research aimed to analyze the nursing actions developed by nurse practitioners 

in caring for people with vascular ulcers related to the activities and interventions 

made by the Nursing Intervention Classification (NIC) for the nursing diagnosis 

impaired skin integrity, impaired tissue integrity , ineffective peripheral tissue 

perfusion in the national and international guidelines and in the Theory of Basic 

Human Needs of Wanda Horta. A cross-sectional study was conducted involving 

nursing professionals who serve people with vascular ulcers in the curative rooms of 

a municipality primary care. Data was collected from September 2010 to September 

2011. Data collection occurred in two steps, first it was used a questionnaire on 

sociodemographics, profissiographics and investigation activities conducted in 

nursing care for people with vascular ulcers. In the second stage, after mapping the 

actions referred by the professionals in the NIC, it was presented to participants a list 

of actions of this taxonomy that were not mentioned in the first phase, to verify their 

practice occurrence. Of the 218 participants, 85 (39.0%) were nurses, 97 (44.5%) 

nursing technicians and 36 (16.5%) nursing assistants. Females were predominant 

(92.2%), aged 49 years or more, graduation time of 10 years or more (56.0%), self-

assessment of "reasonable or lots of experience" in the area. It was identified 221 

nursing actions listed, which were mapped in 118 activities corresponding in 39  

types of nursing activities belonging to one or more of the NIC interventions indicated 

as a priority, 27  types of nursing activities in one or more of the suggested 

interventions for the interest diagnoses and 16  types of nursing activities of one or 

more additional optional interventions. Twenty activities referred  were mapped in 12  

interventions, being named as contextual activities, 13 of these activities could not be 

mapped and 58  nursing activities were mapped in 36 activities of NIC and found in 

20 interventions, for nonspecific studied diagnoses. The analysis of the activities 

indicates a centered approach in the psychobiological dimension, NHB specifically 

related to therapeutic, cutaneous mucosal integrity/integrity physical and 

environment. There were 39 NIC activities referred to as not used by practitioners in 

taking care of people with vascular ulcers, based on reasons related to lack of 

resources in the health facility and lack of knowledge / did not received training. The 

results indicate a concentration of the attention of professionals in the restoration of 

the skin integrity and adjacent tissues, through curative procedure. 

Keywords: Varicose ulcer, Nursing care, Terminology as topic. 



 

RESUMEN 

Santana AC. Mapeo de las intervenciones y actividades de enfermería en la 
atención a personas con úlceras vasculares: aplicación de la teoría de Wanda 
Horta. [disertación]. Goiânia: Facultad de Enfermería, Universidad Federal de Goiás; 

2012. p 319. 
 
Investigaciones en el área de úlceras varicosas se ha dedicado a aclarar los 

mecanismos de fisiopaltología de la lesión, El proceso de curación, caracterización 

de la población com úlceras varicosas, evaluación de protocolos de tratamiento. 

Faltan informaciones sobre los que hacen parte de la red de atención en los diversos 

escenarios, los trabajadores de enfermería envueltos, las  acciones realizadas 

cotidianamente en la práctica de esos profesionales. Esta investigación tuvo como 

objetivo general analizar las acciones de enfermería desarrolladas por los 

profesionales de enfermería en la atención a las personas con úlceras varicosas 

relacionadas a las actividades e intervenciones presentadas por La  Nursing 

Intervention Classification (NIC) para los diagnósticos de enfermería integridad de la 

piel perjudicada, integridad tisular perjudicada, perfusión tisular periférica ineficaz, a 

la luz de directrices nacionales e internacionales y de la Teroría de las Necesidades 

Humanas Básicas de Wanda Horta. Fue realizado un estudio transversal, 

descriptivo, envolviendo profesionales de enfermería que atienden personas con 

úlceras vasculares en las salas de curaciones de atención básica de un municipio. 

La recolección de datos fue realizada de septiembre de 2010 a septiembre de 2011. 

La obtención de los datos ocurrió en dos etapas, en la primera fue utilizado un 

cuestionario conteniendo datos sociodemográficos, profisiográficos e inquérito de las 

actividades realizadas en la atención a las personas con úlceras varicosas. En la 

segunda etapa, después del mapeamento de las acciones referidas por los 

profesionales en la NIC, fue presentada a los participantes una lista de acciones de 

esta taxonomía que no fueron referidas en la primera etapa, para la verificación de 

su ocurrencia en la práctica. De los 218 participantes, 85(39,0%) eran enfermeros, 

97 (44,5%) técnicos de enfermería y 36 (16,5%) auxiliares de enfermería.  

Predominó el género femenino (92,2%), faja etária de 49 años o más, tiempo de 

formación de 10 años o más  (56,0%) autoevaluación de “razonable experienciencia” 

en el área. Se indentificó 221 acciones de enfermería referidas, que fueron 

mapeadas en 118 actividades correspondientes a las NIC em 39  tipos de 

actividades en enfermería pertenecientes  a una o más de las intervenciones de la 

NIC indicadas como prioritarias, 27  tipos de actividades de enfermería en una o más 

de las intervenciones sugeridas para los diagnósticos de interés y 16  tipos de 

actividades de enfermería de una o más de las intervenciones adicionales optativas. 

Veinte  actividades referidas fueron mapeadas en 12 intervenciones, siendo 

nomeadas como actividades contextuales, 13 actividades referidas no pudieron ser 

mapeadas y 58 actividades de enfermería fueron mapeadas em 36 actividades de la 

NIC y encontradas en 20 intervenciones de la NIC inespecíficas para los 

diagnósticos estudiados. El análisis de las actividades indica abordaje centralizado 

en la dimensión psicobiológica, específicamente NHB relacionadas La terapia, 



 

integridad de la mucosa cutânea/la integridad física y medio ambiente. Se verificó 39 

actividades de la NIC referidas como no utilizadas por los profesionales en la 

atención a las personas con úlceras varicosas, con base en justificativas 

relacionadas a la falta de recursos en la unidad de salud y falta de conocimiento/no 

recibieron capacitación. Los resultados indican concentración de los profesionales 

en la restauración de la integridad de la piel y tejidos adyacentes, por medio de la 

realización de  curaciones.  

Palabras clave:, Úlcera varicosa, Cuidados de enfermería, Terminología como 

asunto. 
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1 .  INTRODUÇÃO 
 
 
A assistência às pessoas com lesões de pele exige do enfermeiro a 

abordagem holística, planejamento de estratégias e um conjunto de intervenções 

que possibilitem alcançar os objetivos propostos por meio da sistematização da 

assistência de enfermagem (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE)1  é capaz de oferecer 

subsídios para o desenvolvimento de metodologias interdisciplinares e humanizadas 

de cuidado, representando uma importante conquista no campo assistencial da 

enfermagem uma vez que proporciona maior autonomia para o enfermeiro, respaldo 

seguro por meio do registro, facilita a continuidade da assistência multiprofissional e 

permite aproximação do enfermeiro ao usuário. O profissional envolvido nesse 

processo necessita ampliar e aprofundar, continuamente, os saberes específicos de 

sua área de atuação (NASCIMENTO et al., 2008).  

A sistematização da assistência se faz necessária para visibilidade das 

ações de enfermagem, avaliação da pertinência e relevância do trabalho de 

enfermagem frente ao atendimento das necessidades de saúde das pessoas 

(BARROS; CHIESA, 2007). No âmbito do Conselho Federal de Enfermagem, o 

termo Sistematização da Assistência de Enfermagem, antes considerado como 

sinônimo de processo de enfermagem, passou a ser entendido como fenômeno 

relacionado, porém distinto de processo de enfermagem, a partir de 2009,  conforme 

o texto da Resolução nº 358/2009 (COFEN, 2009). 

O processo de enfermagem possui uma sequência de etapas (informações 

sobre o estado de saúde, identificação das condições que requerem intervenções de 

enfermagem, planejamento das intervenções necessárias, implementação e 

avaliação das ações), com a finalidade de prestar atendimento ao cliente, seja ele 

indivíduo, família ou comunidade, considerando suas singularidades de modo 

ampliado. Para o seu desenvolvimento, é necessário utilizar as bases teóricas do 

campo da enfermagem e de fora dela. Pode-se dizer que se trata da expressão do 

método clínico da enfermagem como profissão (CARVALHO; BACHION, 2009).  

O processo de enfermagem pode, simultaneamente utilizar sistemas de 

classificação (SILVA; RIBEIRO; FABRÍCIO, 2007). 

                                                             
1
 Diversos autores utilizam a expressão Sistematização da Assistência de Enfermagem para designar 

Processo de Enfermagem.  Foi respeitada a citação com fidelidade ao uso do autor utilizado. 
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A enfermagem dispõe de terminologias e classificações para descrever os 

diagnósticos, as intervenções e os resultados relativos ao cuidado de enfermagem, 

passíveis de inclusão no prontuário eletrônico do paciente e que podem contribuir 

para melhor visibilidade da sua prática profissional (ALMEIDA et al., 2007).  

Entre as taxonomias de diagnósticos de enfermagem (DE) está a proposta 

pela NANDA – Internacional (2010), na qual o diagnóstico de enfermagem é definido 

como “julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a 

problemas de saúde/processos vitais ou potenciais. O diagnóstico de enfermagem 

constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem para o alcance dos 

resultados pelos quais o enfermeiro é responsável” (NANDA – I, 2010, pag. 436). 

Dentre os vários diagnósticos de enfermagem que podem ser identificados 

nas pessoas com úlceras vasculares destacam-se três, pelas evidências que são 

observadas nessa situação: integridade da pele prejudicada, integridade tissular 

prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz.  

O diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada foi proposto 

em 1975 e revisado em 1998. É definido como a condição de epiderme e/ou derme 

alteradas. Este diagnóstico está relacionado a fatores externos como os mecânicos 

(forças abrasivas, pressão, contenção), hipertermia, hipotermia, imobilização física, 

medicamentos, pele úmida, radiação, substância química e umidade e a fatores 

internos como extremos de idade2, a circulação prejudicada, déficit imunológico, 

estado metabólico prejudicado, fatores de desenvolvimento, mudanças na 

pigmentação, mudanças no estado hídrico, mudanças no turgor, nutrição 

desequilibrada (obesidade e emagrecimento), proeminências ósseas e sensações 

prejudicadas. É caracterizado por destruição de camadas da pele, invasão de 

estruturas do corpo e rompimento da superfície da pele NANDA - I (2010). 

O diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada foi proposto 

em 1986 e revisado em 1998. É definido como dano acometido a membranas 

mucosas, córneas, pele ou tecidos subcutâneos. A etiologia deste DE inclui os 

seguintes fatores relacionados: circulação alterada, déficit de conhecimento, déficit 

de líquidos, excesso de líquidos, extremos de temperatura, fatores mecânicos 

(pressão, abrasão e fricção), fatores nutricionais (déficit ou excesso), irritantes 

químicos, mobilidade física prejudicada e radiação (inclusive radioterapia). É 

                                                             
2
 Embora esse fator seja citado na taxonomia como externo, pela sua natureza, está sendo nesse 

texto citado no grupo de fatores internos. 
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caracterizado por tecido destruído e tecido lesado (mucosas, pele ou tecido 

subcutâneo) segundo a NANDA – I (2010). 

O diagnóstico de enfermagem perfusão tissular periférica ineficaz foi 

proposto em 2008. É definido como redução na circulação sanguínea para a 

periferia, capaz de comprometer a saúde. Está relacionado a fatores como o 

conhecimento deficiente da doença (diabetes, hiperlipidemia por exemplo) 

conhecimento deficiente dos fatores agravantes (tabagismo, estilo de vida 

sedentário, trauma, obesidade, ingestão de sal e imobilidade), diabetes melittus, 

estilo de vida sedentário, hipertensão e tabagismo. Este diagnóstico tem como 

evidências: a cor não volta à perna quando esta é baixada, características da pele 

alteradas (cor, elasticidade, pêlos, umidade, unhas, sensações e temperatura), 

cicatrização de ferida periférica retardada, claudicação, cor da pele clara com 

elevação, dor em extremidade, edema, função motora alterada, mudanças na 

pressão sanguínea nas extremidades, parestesia, pulsos ausentes e pulsos 

diminuídos (NANDA – I, 2010). É oportuno ressalvar que este diagnóstico de 

enfermagem enfatiza o comprometimento da circulação arterial, como se pode notar. 

Utilizando-se o processo de enfermagem, com base nos diagnósticos de 

enfermagem é estabelecido o planejamento, que consiste em determinar o que pode 

ser feito pela enfermagem para auxiliar a pessoa na restauração, manutenção e 

promoção da saúde, evitar danos ou agravos, ou desenvolver processos de 

reabilitação.   

No planejamento da assistência são selecionadas intervenções de 

enfermagem específicas, com base em resultados esperados para a pessoa, os 

quais, por sua vez, constituirão a base para a avaliação de como a pessoa está 

reagindo ao plano de cuidados (ALFARO-LEFREVE, 2005). 

Dentre as classificações das intervenções de enfermagem, uma das mais 

conhecidas é a Nursing Interventions Classication (NIC). Esta é atualmente 

composta por mais de 12.000 atividades, agrupadas 542 diferentes intervenções, as 

quais estão organizadas em 30 classes, divididas em sete domínios (BULECHEK; 

BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010).  

Em se tratando de uma taxonomia de intervenções, pode ser utilizada para 

subsidiar a elaboração de planos de cuidados de enfermagem, nomear as ações 

realizadas, facilitando seu registro, contribuir para visibilidade das ações e trabalho 

do enfermeiro, identificar atividades não realizadas, para que se possa discutir 
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aspectos relacionados à sua não realização como os legais, estruturais e condições 

de trabalho. Pode ainda contribuir para processos futuros de sistematização da 

assistência que usam a informatização, bem como para a validação desta taxonomia 

em diferentes contextos (NAPOLEÃO; CARVALHO, 2007). A utilização da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem ainda é incipiente na realidade 

brasileira (LUCENA; BARROS, 2005). 

As pesquisas com foco nas intervenções de enfermagem têm sido 

realizadas por meio do mapeamento cruzado. Pesquisas sobre interenvenções de 

enfermagem podem contribuir para mostrar a efetividade do cuidado de 

enfermagem, fornecem base para estimar o custo-benefício das intervenções e 

mostram como os cuidados de enfermagem podem fazer a diferença na prática 

assistencial (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

Considerando a ausência de trabalhos científicos publicados sobre as 

atividades de enfermagem realizadas no atendimento ambulatorial as pessoas com 

úlceras vasculares, e frente ao exposto, é relevante empreender pesquisa para 

mapear as ações de enfermagem desenvolvidas no atendimento as pessoas com 

úlceras vasculares, usando um sistema de classificação como referência. Isso torna 

possível nomear de modo padronizado as ações de enfermagem e discutir os 

aspectos relacionados à sua natureza, abrangência e pertinência, suas implicações 

na resolubilidade e qualidade do atendimento. Resultados de pesquisas de 

mapeamento dessa natureza poderão tornar visíveis as ações de enfermagem no 

campo da própria profissão, assim como para as demais categorias que prestam 

atendimento no campo da saúde. 

 Estudos de mapeamento de atividades de enfermagem também podem 

fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas de educação permanente 

para o atendimento das necessidades das pessoas com úlceras vasculares, na 

perspectiva da integralidade e da resolubilidade da assistência em todos os níveis 

de atenção à saúde.  

Além disso, estudos como este poderão ser utilizados no futuro para 

avaliação de resultados, custo e dimensionamento de pessoal em enfermagem.  

 Para Barros (2009) checar se ela é  única autora desse atigo a realização 

de estudos e a utilização das classificações no cotidiano, além de possibilitar a 

constatação das ações de enfermagem dando, visibilidade à profissão, conferirá a 

cientificidade tão almejada e necessária à profissão e desta forma, sua utilização no 
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ensino, na assistência e na pesquisa continua sendo um compromisso que o 

enfermeiro deve assumir refletindo na qualidade e na responsabilidade profissional. 
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2 . OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as ações desenvolvidas por profissionais de enfermagem no 

atendimento às pessoas com úlceras vasculares, em relação às atividades e 

intervenções apresentadas pela Nursing Intervention Classification (NIC) para os 

diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada, integridade tissular 

prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz e à luz de diretrizes nacionais e 

internacionais e da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Descrever o perfil demográfico e profissiográfico dos profissionais de 

enfermagem que realizam atendimento as pessoas com úlceras vasculares 

na atenção básica. 

2. Identificar junto aos profissionais de enfermagem, as ações que 

executam em seu cotidiano no atendimento as pessoas com úlceras 

vasculares.  

3. Mapear as ações de enfermagem relatadas pelos profissionais, na 

estrutura de atividades e intervenções prioritárias, sugeridas e opcionais da 

NIC para os diagnósticos de enfermagem: integridade da pele prejudicada, 

integridade tissular prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz. 

4. Analisar as atividades e intervenções mapeadas à luz de diretrizes 

nacionais e internacionais para avaliação e tratamento de úlceras vasculares 

e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

5. Identificar as atividades da NIC que não foram referidas pelos 

profissionais no atendimento as pessoas com úlceras vasculares. 

6. Descrever a justificativa referida pelos profissionais de enfermagem 

para a não realização das atividades referentes às intervenções prioritárias 

previstas pela NIC para os diagnósticos de enfermagem de interesse. 
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3 . MARCO TEÓRICO 

 

A assistência às pessoas com lesões crônicas vem ganhando maior atenção 

por parte dos profissionais da saúde, entre os quais, a enfermagem, que deve 

buscar conhecimentos para fundamentar sua prática. 

Os cuidados às pessoas com feridas crônicas representam um desafio que 

precisa ser enfrentado no cotidiano pelos profissionais de saúde que lidam no 

manejo dessas lesões, pelos indivíduos que convivem com a situação e também 

pelos cuidadores informais (LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008). 

Para Torres et al., (2011a) a assistência de enfermagem às pessoas com 

úlceras deve-se basear na adoção de um protocolo de cuidados, conhecimentos 

específicos da equipe, habilidades e competência técnica e científica, numa 

perspectiva holística do cuidado. 

A assistência às pessoas com úlceras deve ser iniciada a partir de uma 

avaliação integral e criteriosa do paciente, levando em consideração os aspectos 

biopsicossociais. Esta avaliação deve levar em conta as informações obtidas da 

equipe multiprofissional e da família. O profissional de saúde deve estabelecer uma 

boa interação entre a pessoa que possui a lesão e familiares esclarecendo possíveis 

dúvidas sobre sua doença e tratamento, explicando a importância da adesão do 

tratamento assim como a sua continuidade para prevenção de complicações 

(BRASIL, 2008a). 

No processo de cuidar das pessoas com lesões o profissional de 

enfermagem deve basear-se em marcos teóricos e conceituais que incluam teoria (s) 

de enfermagem, organizar suas ações utilizando o método clínico e linguagens 

padronizadas para a prática.         

Uma das teorias que podem fundamentar a avaliação do estado de saúde 

das pessoas com úlceras vasculares é a Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas (NHB) de Wanda Aguiar Horta (1979). 

 

3.1 O cuidar de enfermagem às pessoas com úlceras vasculares à luz da 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. 

 

Horta (1979) preocupou-se em desenvolver uma teoria capaz de explicar a 

natureza da enfermagem como profissão, o seu campo de ação e a própria 
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metodologia de trabalho dos profissionais de enfermagem. A sua teoria foi baseada 

em duas outras teorias: a Teoria de Motivação Humana de Maslow (1970) e na 

determinação dos níveis da vida psíquica de Mohana (1964). 

Com base nessas obras, Horta (1979) elaborou a teoria das NHB, e propôs 

um conjunto de 37 necessidades humanas básicas, das quais 18 são classificadas 

como Necessidades Psicobiológicas, 17 como Necessidades Psicossociais e 2 

como Necessidades Psicoespirituais. 

As Necessidades Psicobiológicas segundo Horta (1979) compreendem: 

oxigenação; nutrição, eliminação; sono e repouso; exercício e atividade física; 

sexualidade; abrigo; ambiente; mecânica corporal; motilidade; integridade cutâneo-

mucosa; integridade física; regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular, locomoção; percepção 

olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa e dolorosa.  

As Necessidades Psicossociais incluem: segurança; amor; liberdade; 

participação; comunicação; criatividade; conhecimento/aprendizagem; gregária; 

recreação; lazer; orientação no tempo e espaço; atenção; aceitação; 

autorrealização; autoestima e autoimagem (HORTA, 1979). 

 As Necessidades Psicoespirituais descritas por Horta (1979) são a religiosa 

ou teológica e a ética ou de filosofia de vida. 

Para avaliação das necessidades humanas básicas, é preciso lembrar que 

elas se afetam mutuamente, assim, nenhuma delas deve ser examinada 

desconsiderando as demais (HORTA, 1979). 

 
3.2 Necessidades Psicobiológicas das pessoas com úlceras vasculares 

  

3.2.1 Nutrição 

 

Nutrição é a necessidade de obter nutrientes (carboidratos, proteínas, 

lipídeos, vitaminas, minerais e água) para suprir adequado metabolismo, movimento 

muscular, transmissão de impulsos nervosos, pensamento, produção de calor, 

crescimento e renovação celular. Depende de quatro processos: ingestão, digestão, 

absorção e eliminação. Nas suas diferentes faixas etárias, o ser humano apresenta 

necessidades de nutrientes específicas.  Além disso, algumas condições do ciclo 
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vital, como por exemplo a gravidez, e alterações na saúde podem afetar as 

necessidades nutricionais do indivíduo (ATKINSNON; MURRAY, 1989). 

O processo de cicatrização de uma pessoa com úlcera vascular, e de 

qualquer outro tipo de lesão, está intimamente relacionado com o estado nutricional 

da pessoa. Assim, é importante a avaliação do estado nutricional desse grupo. O 

histórico de enfermagem contribui para a determinação de deficiências nutricionais 

reais ou potenciais e detecta pessoas em risco (CASTILHO; CALIRI, 2005).  

A nutrição pobre pode afetar o equilíbrio hidroeletrolítico, por exemplo, na 

presença de hipoalbuminemia o líquido intersticial extravasa para os tecidos levando 

ao edema (CASTILHO; CALIRI, 2005).  

Um estudo mostrou que pessoas com úlceras em membros inferiores 

apresentam baixos níveis de vitamina A, E, carotenos e zinco e as mesmas 

possuem uma cicatrização retardada (ROJAS; PHILLIPS, 1999).  

Apesar disso, os pesquisadores tem tido pouco interesse em pesquisar o 

estado nutricional e sua influencia na cicatrização de feridas vasculares visto que as 

principais causas estão relacionadas a insuficiência venosa e/ou arterial ou pela 

associação de ambas (GNEAUPP,  2011). 

A equipe de enfermagem deve avaliar o estado nutricional e rastrear 

pessoas em risco. O rastreio do risco nutricional e a avaliação do estado nutricional 

de um indivíduo pode ser realizada utilizando um número de medidas que variam de 

instrumentos, que podem incluir desde avaliação global subjetiva, espessura 

cutânea e medições relativamente simples da altura e peso em conjugação com o 

índice de massa corporal (IMC), até a avaliação bioquímica da nutrição (EPUAP, 

2003; IRION, 2005).  

Algumas medidas biofísicas obtidas por meio de como testes laboratoriais e 

testes de abordagem da espessura da prega cutânea podem não estar prontamente 

disponíveis em todos os ambientes de cuidados. Assim, o profissional deve atentar-

se para uma perda de peso involuntária maior que 10% do peso normal nos últimos 

seis meses, ou maior que 5% no último mês podendo fornecer indicação de 

desnutrição (EPUAP, 2003).         

 As diretrizes recomendam uma avaliação nutricional que inclua a ingestão 

nutricional do último dia, dos últimos 3 ou 7 dias e estas informações devem ser 

reunidas utilizando um registro de 24 horas, mediante o registro pelo paciente, ou 
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pelo cuidador informal, dos alimentos ingeridos e estas informações devem ser 

avaliadas periodicamente pelo profissional de saúde (EPUAP, 2003). 

É necessário avaliar o índice de massa corporal (IMC) para caracterizar 

baixo peso ou obesidade e para posteriormente planejar e intervir de maneira eficaz. 

Os pacientes que possuem úlceras crônicas devem ser orientados a manter o peso 

dentro da faixa de normalidade (BRASIL, 2008a). No quadro 1 e 2 visualizamos a 

fórmula para o cálculo do índice de massa corporal e os valores de referência para o 

IMC segundo a World Health Organization (1997), respectivamente. 

 
                        Quadro 1 -  Fórmula para cálculo do índice de massa corporal 

 

Cálculo (IMC):  Peso (kg) 
                        Estatura (m2) 

 
                       Fonte: Baumgartner et al., (1991). 
 

         
             Quadro 2 -  Valores de referência para o IMC segundo a World Health Organization (1997). 
 

Classificação IMC 

Baixo Peso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 

Obesidade I 30,0 – 34,9 

Obesidade II 35,0 – 39,9 

Obesidade extrema >39,9 

          Fonte: World Health Organization (1997). 
 
 

Tendo em vista a importância da nutrição na cicatrização de feridas, a 

equipe de enfermagem deve reconhecer os nutrientes necessários, as porções 

diárias recomendadas, suas fontes e sua contribuição específica. No quadro 3 

podem ser visualizadas o conjunto desses nutrientes, segundo a literatura (DEALEY, 

2008; PATEL, 2005; WOUND GROUP, 2000). 
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       Quadro 3 - Nutrientes, fontes do alimento, quantidades recomendadas e suas    contribuições na 
cicatrização de feridas. 

Nutriente Fontes do alimento Quantidades 
recomendadas 
diariamente 

Contribuição na 
cicatrização 

Carboidratos Pão integral, cereais 
integrais, batatas. 

1600 - 3350 Kcal Energéticos para leucócitos, 
macrófagos e função dos 
fibroblastos. 

Proteína Carnes, peixe, ovos, 
queijo, leguminosas, 
cereais integrais. 

42 - 84 gramas Resposta imune, fagocitose, 
angiogênese, proliferação de 
fibroblastos, síntese de 
colágeno, regeneração da 
ferida. 

Gordura Produtos lácteos, 
óleo vegetal, óleo de 
peixe, castanhas. 

1 - 2% Kcal Provisão de energia, 
formação de novas células. 

Vitamina A Cenoura, espinafre, 
brócolis, damasco, 
melão. 

1600 - 2000µg Síntese de colágeno e 
ligação cruzada, força 
contrátil da ferida. 

Complexo B Carnes 
(especialmente 
fígado) leguminosas, 
peixe. 

3mg Resposta imune, ligação 
cruzada do colágeno, força 
contrátil da ferida. 

Vitamina C 

 

Frutas e vegetais 

 

500 - 2000mg/dia Síntese de colágeno, força 
contrátil da ferida, função 
dos neutrófilos, migração 
dos macrófagos, resposta 
imune. 

Vitamina E Óleo vegetal, 
cereais, ovos. 

12 - 30mg Parece reduzir danos 
teciduais pela formação de 
radicais livres. 

Cobre Crustáceos, fígado, 
carne, pão. 

3mg/dia Síntese de colágeno, 
formação de leucócitos. 

Ferro Carne 
(especialmente 
vísceras), ovos 
frutas secas. 

10 - 12 mg Síntese de colágeno, 
liberação de oxigênio. 

Zinco Ostra, carne, cereais 
integrais, queijo. 

28 - 60mg/dia Aumento de proliferação 
celular, epitelização e força 
do colágeno. 

Selênio Grãos, frutos do 
mar, carne bovina e 
carnes de aves. 

70mcg/dia Antioxidante, estímulo 
imunológico. 

Manganês Grãos integrais, 
leguminosas, nozes 
e chás. 

5mg/dia Síntese de colágeno. 

        Fonte:  Wound Group (2000); Patel, (2005);  Alvarez, (2005); Dealey,  (2008). 
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3.2.2 Hidratação 

 

Hidratação é a necessidade de obter água na quantidade adequada para o 

funcionamento do organismo. Todos os líquidos corporais precisam de água para a 

sua formação: sangue, líquidos cerebroespinhal, secreções gástricas, secreções 

digestivas, perspiração, urina, hormônios e enzimas. A água é necessária para as 

reações químicas do organismo (ATKINSNON; MURRAY, 1989).    

 A água obtida pelo ser humano para suprir suas necessidades pode ser 

encontrada nos alimentos e nos líquidos que o indivíduo consome, além de reações 

químicas que ocorrem no interior do organismo. Um adulto ingere em média 1300 ml 

de líquidos e obtém aproximadamente 1000ml dos alimentos sólidos ingeridos. Além 

disso,  aproximadamente 300ml de água  endógena é proveniente das reações 

químicas anteriormente mencionadas. Assim, em média um adulto obtém o aporte 

de 2600ml de água e perde aproximadamente esta mesma quantidade (média 

1500ml de urina por dia, 100 a 200 ml de água são contidas nas fezes, 900ml são 

excretados por meio da perspiração) (ATKINSNON; MURRAY, 1989).  

 A ingestão de água contribui para o carreamento de nutrientes para as 

células, hidratando os tecidos, preservando a integridade do estrato córneo presente 

na estrutura da pele, favorecendo a secreção do sebo que é responsável por 

protegê-la propiciando um pH adequado que irá agir de forma microbicida 

(WYSOCKI, 2007).  

Na avaliação da hidratação o profissional de enfermagem deve analisar as 

alterações da pele quanto à umidade, coloração, elasticidade e turgescência e as 

mucosas devem inspecionadas com atenção, verificando a sua coloração e 

hidratação (IRION, 2005; BARROS et al., 2010).     

 A hidratação, o turgor e a elasticidade podem ser avaliados por meio do 

pinçamento da pele. Ao pinçar a pele ocorre uma dobra firme e arredondada de pele 

que pode ser levantada delicadamente da superfície. O indivíduo com elasticidade 

normal esta dobra de pele quando liberada retorna imediatamente a sua posição 

anterior (IRION, 2005; BARROS et al., 2010).        

O turgor refere-se à firmeza da pele quando pinçada, uma propriedade 

semelhante a um gel de uma derme hidratada na qual as moléculas de água são 

aprisionadas pelos glicosaminoglicanos da substância fundamental da derme e na 

desidratação ocorre a diminuição deste turgor e da sensação de firmeza da pele. Na 
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hidratação normal é evidente a presença de um gel firme na derme, a pele é róseo-

avermelhada com boa elasticidade e levemente úmida (IRION, 2005; BARROS et 

al., 2010). A mucosa oral e ocular estando hidratadas são úmidas e róseo-

avermelhada (PORTO, 2004).  

É importante que o enfermeiro, independente do resultado de avaliação da 

hidratação, estimule as pessoas com lesões crônicas nas pernas a aumentar a 

ingestão de líquidos, se não houver contraindicação. 

As principais mudanças no turgor da pele específicas da circulação alterada, 

incluem eczema, dermatite ocre, atrofia branca e lipodermatoesclerose as quais 

serão abordadas adiante. 

 

3.2.3 Eliminação 

 

Eliminação é a necessidade de desembaraçar-se de substâncias 

indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas de modo a não prejudicar a 

fisiologia e a sobrevivência celular. A pele e os pulmões desempenham importante 

papel na remoção de substâncias desnecessárias, contudo, o trato urinário e o 

intestinal são as principais vias de eliminação. As excretas líquidas do organismo 

consistem na maior parte em água, produtos finais do metabolismo e excesso de 

sais inorgânicos. Os excretas sólidos eliminados nas fezes são constituídos por 

bactérias e alimentos ingeridos, mas não digerido ou absorvidos pelo organismo. A 

necessidade de eliminação está diretamente relacionada a necessidade hídrica, 

necessidade de nutrição,  de oxigenação, de regulação da temperatura corporal, 

sono, percepção dolorosa, exercício e necessidades psicossociais (ATKINSNON; 

MURRAY, 1989). 

A avaliação da função renal é muito importante pelo profissional de 

enfermagem, pois, as lesões teciduais são responsáveis por alterações metabólicas 

e pela liberação de catabólitos na circulação sanguínea (produtos da ação 

inflamatória de alto peso molecular, a  mioglobina) contribuindo para evolução da 

insuficiência renal aguda (SANTOS; NASCIMENTO, 2003).  

Desta forma, é importante a avaliação periódica das características 

macroscópicas da urina (coloração, densidade, odor e volume) assim como o 

monitoramento dos marcadores de prova renal (Uréia, creatinina e K+) (SANTOS; 

NASCIMENTO, 2003)  por meio dos resultados de exames laboratoriais. 
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3.2.4 Oxigenação e regulação vascular  

  

Considerando a relação estreita entre a oxigenação e a regulação vascular, 

estas necessidades humanas básicas serão abordadas de modo integrado. 

A oxigenação é a necessidade de obter oxigênio para a formação de ATP 

celular (adenosina trifostato) e para utilização nos fenômenos de oxi-redução das 

atividades vitais. O atendimento a esta necessidade depende de adequada 

ventilação, transporte vascular, difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue e 

transporte do oxigênio para cada uma das células do organismo. (ATKINSNON; 

MURRAY, 1989; HORTA, 1979). No transporte vascular ocorre a distribuição do 

oxigênio,  nutrientes e remoção das substâncias desnecessárias, com o objetivo de 

manter a homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo 

(BENEDET; BUB, 2001). 

 Por sua vez estes processos citados anteriormente dependem, entre outros 

fatores, do adequado funcionamento dos pulmões, do coração, além da irrigação 

sanguínea dos órgãos e tecidos, quantidade e disponibilidade de hemácias e de 

hemoglobina (ATKINSNON; MURRAY, 1989; HORTA, 1979). As necessidades 

podem ser evidenciadas pelas manifestações de cianose, dispneia, ortopnéia, 

lentidão, cansaço, fadiga, euforia, tontura, coriza, tosse, hemorragias, 

sangramentos, tabagismo, obstrução das vias aéreas, estase circulatória, 

modificações no ritmo e frequência dos movimentos respiratórios (HORTA, 1979). 

Em pessoas com a circulação arterial alterada, decorrente da oclusão 

progressiva dos vasos, ocorre uma redução crítica da pressão arterial nos tecidos 

periféricos, contribuindo para a formação de radicais livres que lesam o tecido 

acometido, desenvolvendo a necrose tecidual (DOUGHTY; HOLBROOK, 2007a). 

Em pessoas com prejuízo na circulação venosa decorrente da 

incompetência das válvulas, ocorre a hipertensão venosa desencadeando danos à 

parede vascular e aumento da permeabilidade capilar favorecendo a liberação de 

macromoléculas tóxicas para a pele culminando a isquemia tissular (CONUEI, 2009). 

O profissional de enfermagem deve avaliar a oxigenação com foco nas 

atividades cardiopulmonares e também nos aspectos de difusão de oxigênio nos 

tecidos próximos a lesão. A alteração da circulação nos pequenos e grandes vasos 

pode comprometer a oxigenação dos tecidos. 
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Segundo Irion (2005) cada cliente deve ser avaliado pelo menos quanto a 

seus sinais vitais: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e dor.  

Um dos fatores que prejudica a oxigenação dos tecidos e 

consequentemente a cicatrização da ferida é o fumo. Segundo Dealey (2008), o 

fumo causa vasoconstricção, é depressor do apetite, as pessoas que possuem este 

hábito têm deficiência de vitaminas B1, B6, B12 e C e as substâncias presentes no 

cigarro reduzem significativamente a tensão de oxigênio subcutâneo durante mais 

de 30 - 45 minutos após cada cigarro. Estudos mostram que os tabagistas possuem 

uma cicatrização retardada, pois o ato de fumar reduz a hemoglobina tecidual e 

causa disfunção pulmonar predispondo a privação da oxigenação no sangue 

causando hipóxia tecidual (MARTINS; SOUZA, 2007; MOURA et al., 2010). 

A circulação e oxigenação dos membros inferiores podem ser percebidas 

pelo exame físico por meio da inspeção, procurando-se telangiectasias, veias 

reticulares e varizes, mudanças de pigmentação, alterações tróficas, palidez, e por 

meio da palpação da perfusão tissular periférica, os pulsos distais e edema 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006). Além desta abordagem clínica é recomendada a 

verificação do Índice Tornozelo – Braço que indicará presença e o nível de 

comprometimento arterial (CONUEI, 2009). 

Na avaliação da rede vascular o profissional de saúde, ao pesquisar a 

presença de veias varicosas, veias reticulares e teleangiectasias, classifica a doença 

venosa crônica quanto a forma clínica, em que a classe 0 não existe sinais clínicos 

visíveis da doença venosa; a classe 1 existe a presença de teleangiectasias/veias 

reticulares,  a classe 2 existe a presença de veias varicosas  diferenciadas das veias 

reticulares por diâmetro ≥ 3milímetros, a classe 3 há presença de edema, a classe 4 

alterações de pele e tecido subcutâneo dividido de acordo com a severidade da 

deonça em pigmentação (C4a) e lipodermatoesclerose (C4b), classe 5 existe a 

presença de úlcera venosa cicatrizada, a classe  6 a úlcera está ativa, a letra S 

significa que o indivíduo está sintomático, incluindo dor, aperto, sensação de peso, 

irritação na pele, cãibras musculares e outros sinais e a letra A nesta classificação 

indica que a pessoa está assintomático (CASTRO e SILVA et al.,  2005). 

As varizes são caracterizadas por insuficiência da circulação venosa 

tornando-se dilatadas, tortuosas, alongadas e com comprometimento das válvulas. 

Podem apresentar-se como telangiectasias (minúsculas linhas avermelhadas), 

varizes de médio calibre (veias mais calibrosas e azuladas), ou varizes de grosso 
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calibre, com nódulos que saltam na pele (CASTRO e SILVA et al., 2005; DE FARIA, 

2010). 

As veias varicosas correspondem a veia subcutânea, dilatada, com o 

diâmetro igual ou maior que 3 mm, medida em posição ortostática. Geralmente são 

tortuosas (CASTRO e SILVA et al., 2005; METCALFE; BACKER, 2008 ) (Figura 1). 

 

           Figura 1 -  Veias varicosas 
             Fonte: Metcalfe, Baker (2008). 

 
 

As veias reticulares consistem em veia azulada, subdérmica, com calibre de 

1 a 3 mm.  Frequentemente tortuosa (CASTRO e SILVA et al.,  2005; METCALFE; 

BACKER, 2008 ) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 -  Veias reticulares 
         Fonte: Metcalfe, Baker (2008). 

 

As  teleangiectasias consistem na confluência de vênulas intradérmicas 

dilatadas com calibre inferior a 1 mm (CASTRO e SILVA et al., 2005; METCALFE, 

BACKER, 2008) (figura 3). 
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Figura 3 – Teleangietasias 
Fonte: Metcalfe, Baker (2008). 

 

A hiperpigmentação também conhecida como dermatite ocre (Figuras 4 - 5) 

causa escurecimento da pele, tornando-a de coloração acastanhada, decorrente de 

depósitos de hemossiderina, um produto da degradação das hemácias extravasadas 

por aumento da permeabilidade capilar ou pela ruptura de vênulas ou capilares. Este 

fenômeno é comum nas pessoas com úlceras venosas e muitas vezes estão 

associadas à descamação da pele, vesículas, escoriações ou rachaduras e sinais de 

escarificação causada pelo prurido, interrompendo a integridade da pele que torna 

susceptível a possíveis infecções (MAFFEI, 2004). 

Na insuficiência venosa, em relação a outras alterações da cor da pele, 

segundo Maffei et al., (2008) podem ser encontradas: 

Vermelhidão: encontrada sobre os trajetos das veias varicosas, devido à 

flebite, em geral constituindo um vergão que acompanha o trajeto venoso. 

Rubor intenso: verificado principalmente no terço distal da perna nos casos 

de erisipela e lipodermatoesclerose aguda. 

Cianose: ocorre em casos menos graves de trombose venosa, quando o 

membro é mantido pendente e pode ser vista na insuficiência venosa crônica 

quando os membros estão pendentes ou o paciente está em pé tendendo 

desaparecer momentaneamente à compressão digital pelo esvaziamento das 

vênulas e capilares. 

Manchas: de cor vinhosa, planas ligeiramente cianóticas (hemangiomas) 

podem ser vistas próximas à dilatação venosa no próprio membro ou distantes. 
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Figura 4 -  Dermatite ocre 
              Fonte: Velasco, (2011) 

 

 

Figura 5 -  Hiperpigmentação  e    depósito de  hemossiderina em úlcera venosa típica. 
Fonte: Arquivo da Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas (2010). 

 

Lipodermatoesclerose 

 

Em pessoas com úlceras venosas ocorre também a lipodermatoesclerose, 

que pode ser caracterizada por graus variáveis de induração e fibrose, que, quando 

está presente por muito tempo, pode acometer o terço distal do membro inferior, 

resultando em aparência de garrafa invertida. Este fenômeno costuma ser crônico 

com períodos de agudização (lipodermatoesclerose aguda) (Figuras 6 - 7) com 

presença de sinais inflamatórios como dor, induração e eritema não demarcado e 

aumento da temperatura local, muitas vezes pode ser confundida com celulite ou 

erisipela (VALENCIA et al., 2001; ETUFUGH; PHILIPS, 2007). 
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                                            Figura 6 -  Lipodermatoesclerose aguda 
   Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

 

 

Figura 7 -  Lipodermatoesclerose crônica com a perna em formato de garrafa invertida 
                  Fonte: Etufugh, Philips (2007). 

 
 

Eczema 

 

Ocorre também a dermatite eritematosa, dermatite de estase ou eczema e 

progredir para a formação de vesículas, descamação, podendo ser exsudativa, 

acometendo a pele perilesional (Figuras 8 - 9). Frequentemente localiza-se próximo 

a veias varicosas. Geralmente acompanha a doença venosa crônica avançada, mas, 

pode ser decorrente da reação de hipersensibilidade ao tratamento tópico (CASTRO 

e SILVA et al., 2005; MAFFEI et al., 2008). 

 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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Figura 8 -  Descamação e eritema resultando em eczema 
Fonte: Abbade, Lastória (2006). 

 

                     
 

Figura 9 -   Eczema, abrasões e eritema 
Fonte: Arquivo da Rede Goiana de Pesquisa emAvaliação e Tratamento de Feridas (2010). 

 
 

 
Atrofia branca 
 

 

A atrofia branca (Figuras 10 - 11) é caracterizada por áreas de coloração 

esbranquiçada, com presença de placas atróficas de tecido fibroso, inflexível, com 

turgor prejudicado podendo haver pontos purpúreos resultantes de capilares 

dilatados e área perilesional hiperpigmentada (BARRON et al., 2007). 
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Figura – 10  Atrofia branca clássica e com coloração purpúrea 
Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

 

 

Figura - 11 Atrofia branca 
Fonte: Arquivo da Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas (2010). 

 

Rarefação de pelos 

 

Segundo Maffei, (2004) a isquemia crônica em pessoas com úlceras 

arteriais pode causar alterações importantes como a perda de pêlos (Figura 12) pele 

seca, brilhante e descamativa. No início, a rarefação ocorre no dorso do pé e nos 

dedos e de acordo com o comprometimento arterial a rarefação pode atingir todo o 

membro e associar-se a uma atrofia muscular com perda da força muscular. As 

unhas espessas com várias camadas, amareladas, pele ressecada e espessa na 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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região plantar dos pés é indicativo de diabetes mal controlado e doença 

aterosclerótica (IRION, 2005). 

 

 

Figura 12  - Úlcera arterial com rarefação de pêlos. 
Fonte:  http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

Palidez 

 

Na inspeção realizada pelo profissional, a coloração do membro pode indicar 

uma doença relacionada ao sistema venoso ou arterial. Na doença arterial, a palidez 

ocorre quando o membro afetado é elevado, o enchimento venoso é retardado, o 

rubor ocorre com membro pendente (Figura 13), assim como o desaparecimento dos 

pulsos, da pressão arterial após uma caminhada (PICCINATO; CHERRI; MORIYA, 

2001; SIEEGGREEN, 2005; MAFFEI, 2008).  

Segundo Maffei et al., (2008) os membros inferiores devem ser elevados 

entre 45º a 50º podendo ser realizado em conjunto a flexão e extensão dos 

pododáctilos. Na presença de obstrução arterial mais pronunciada a pele 

apresentará mais pálida e se a obstrução foi importante ocorrerá palidez cadavérica. 

Com intuito de detectar alterações do suprimento sanguíneo para as 

extremidades dos membros inferiores é realizada avaliação do tempo de enchimento 

capilar por meio da digitopressão do polegar do examinador sobre o leito ungueal do 

paciente por alguns segundos, na perfusão tissular normal deverá ocorrer o retorno 

em até 3 segundos (SIEEGGREEN, 2005; IRION, 2005). Uma temperatura cutânea 

diminuída e a palidez são indicativas de uma diminuição do fluxo sanguíneo para a 

pele. 

  

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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                       Figura13  -  Rubor no membro inferior em posição pendente. 
Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

 

Claudicação intermitente  

 

É descrita como sendo uma sensação dolorosa associada com a marcha e 

decorrente do comprometimento de um grupo muscular distal à oclusão arterial. A 

localização mais comum é na panturrilha, provocada pela obstrução da artéria 

femoral superficial, mas, a claudicação pode ocorrer também na coxa, quadril e 

nádegas na presença de oclusão arterial do segmento aorto-ilíaco ou ilíacas 

internas. Não é muito comum a claudicação intermitente ser restrita ao pé, mas, esta 

situação pode ocorrer em pessoas com a doença oclusiva em pequenos vasos, 

como na tromboangeíte obliterante. A sensação de dor é progressiva quando o 

paciente caminha, mas diminui rapidamente no repouso (PICCINATO; CHERRI; 

MORIYA, 2001; MAFFEI et al., 2008). 

Na presença de claudicação as pessoas queixam de dor referida como 

constrição, aperto ou cãibra e que aumenta se o indivíduo continuar andando 

(MAFFEI et al., 2008). 

As classificações dos estágios clínicos que indicam a gravidade da úlcera 

isquêmica são apresentadas no quadro 4 (CONUEI, 2009) de acordo com as 

manifestações clínicas e o IT/B: 

 

 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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   Quadro 4 - Classificação e estágios clínicos da gravidade da úlcera isquêmica 

   Fonte : CONUEI (2009). 
Nos casos de insuficiência venosa pode ocorrer a claudicação venosa. Na 

claudicação venosa a pessoa apresenta dor quando está em pé, mesmo parado, e 

pode aumentar com a deambulação, mas, não desaparece com a interrupção da 

marcha, sendo necessário deitar-se com os membros elevados ou sentar-se 

(MAFFEI et al., 2008). Segundo Maffei et al., (2008) o aumento da dor durante a 

deambulação é decorrente da circulação colateral venosa  que não oferece vazão 

para o fluxo arterial elevado com o exercício, ocasionando aumento da pressão 

venosa (THOMAZ; BELCZAK, 2006). 

 

Gangrena de pododáctilos 

 

Nas úlceras de origem arterial pode ocorrer uma redução da pressão parcial 

de oxigênio nos tecidos periféricos em decorrência da oclusão progressiva de vasos 

sanguíneos o que contribuirá para o desenvolvendo necrose tecidual e grangrena de 

pododáctilos (Figura 14) (DOUGHTY; HOLBROOK, 2007a; CONUEI, 2009). 

 

Grau Categoria Manifestações Clínicas Índice 
Tornozelo/braço 

 

 

I 

 

 

 

 

0 Assintomático ≥  1,10 

1 Claudicação 
intermitente > 500 
metros 

 

≥  1,10 

2 

 

 

Claudicação 
intermitente 250-500 
metros 

< 1,10 e > 0,75 

 

 

3 

 

 

Claudicação 
intermitente < 250 
metros 

< 0,75 e > 0,50 

 

II 

 

4 

 

Parestesia, dor e 
disestesia 

≥0,30 

5 Lesão necrótica digital 1,10-0 

III 6 Necrose extensa ≥0,30 
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Figura 14 -  Gangrena de pododáctilos 

Fonte: Santos, Nascimento, (2003). 

 

Edema em membros inferiores 

 

O edema não é uma consequência direta da doença arterial, mas, pode ser  

observado na presença de isquemia intensa, com dor em repouso. Quando surge o 

edema não-postural deve-se suspeitar de trombose venosa profunda (MAFFEI et al., 

2008). 

O edema em membros inferiores ocorre devido a uma hipertensão venosa 

que é alimentada durante o relaxamento muscular devido ao refluxo venoso, fato 

que impossibilita a pressão no interior do vaso sanguíneo atingir um valor abaixo de 

60 mmHg (PIRES, 2005). 

Avalia-se o edema a partir da profundidade do cacifo formado pela pressão 

do dedo sobre os tecidos contra a estrutura óssea. É convencionado que quanto 

mais profundo o cacifo (depressão), maior o número de cruzes para indicar sua 

intensidade (TAYLOR; LILLIS, LEMONE, 2007) (Figuras 15 - 16 - 17). 

Taylor, Lillis e LeMone (2007) propõem uma escala para graduar o edema: 

- 1+/4+: leve depressão (2mm), os contornos da área estão normais, associado a um 

volume de líquido intersticial de 30% acima do normal. 

- 2+/4+: Depressão mais profunda (4mm), os contornos são razoavelmente normais. 

-3+/4+: Depressão profunda (6mm), que permanece vários segundos após a 

pressão e o inchaço da pele é evidente na inspeção geral. 

- 4+/4+: Depressão profunda (8mm), que permanece um tempo prolongado após 

pressionar, possivelmente minutos, com inchaço franco. 
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Figura 15 -  Manobra de cacifo 

Fonte: http://conversasobremedicina.blogspot.com/2010/09/sinal-de-cacifo.html 

 

Figura 16 -  Manobra de cacifo 
Fonte: http://physioweb.blogs.sapo.pt/2011/08/05/ 

                                         

Figura 17 -  Profundidade do cacifo formado pela pressão digital 
Fonte: http://conversasobremedicina.blogspot.com/2010/09/sinal-de-cacifo.html 

 

Pulsos periféricos 

 

 A palpação dos pulsos femoral, poplíteo, tibial posterior e pedioso para os 

membros inferiores e subclávio, axilar, braquial, radial e ulnar para os superiores são 

http://conversasobremedicina.blogspot.com/2010/09/sinal-de-cacifo.html
http://physioweb.blogs.sapo.pt/2011/08/05/
http://conversasobremedicina.blogspot.com/2010/09/sinal-de-cacifo.html
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imprescindíveis e devem ser comparados em amplitude com os contralaterais. Os 

pulsos devem ser graduados em normal, diminuído ou ausente. Muitas vezes, em 

membros inferiores, pulsos como o pedioso podem estar diminuídos ou não 

palpáveis, ou seja, ausentes, na doença arterial obstrutiva (PICCINATO; CHERRI; 

MORIYA, 2001).  

O exame dos pulsos periféricos tem por finalidade analisar 

comparativamente as artérias na presença ou ausência de pulso e à amplitude da 

onda pulsátil, além da avaliação do estado da parede vascular (PORTO, 2004). O 

quadro 5 ilustra a descrição da amplitude das pulsações (TAYLOR; LILLIS; 

LEMONE, 2007). 

 

 Quadro 5 -  Amplitude das pulsações 

  Fonte: Taylor, Lillis, LeMone (2007). 

 

O pulso é verificado por meio da palpação de uma artéria, por um minuto. 

Esta avaliação deve ser feita nos pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso (Figuras,  

18, 19 e 20), comparando os segmentos homólogos para se estabelecer a medição. 

Sempre iniciar do ponto distal para o proximal (PORTO, 2004). 

 

 

Amplitude das pulsações 

Quantidade Definição Descrição 

0 Pulso ausente Nenhuma pulsação é sentida, apesar de pressão exagerada. 

+1 Pulso filiforme Pulsação não sentida com facilidade, leve pressão faz com 
que desapareça. 

+2 Pulso fraco Mais forte de uma pulsação filiforme, a leve pressão faz com 
que desapareça. 

+3 Pulso normal Pulsação facilmente sentida, precisa de pressão moderada 
para que desapareça. 

+4 Pulsante A pulsação é forte e não desaparece com pressão moderada. 
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Figura  18 -  Verificação do pulso poplíteo 

Fonte: http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/images/180PulsoArterial2.jpg 
 

      
          Figura 19 -  Verificação do pulso tibial posterior 

Fonte:http://www.hu.ufsc.br/~grumad/exame_vascular_arquivos/image002.jpg 

 
 

 
 

Figura – 20 Verificação do pulso pedioso 
Fonte:http://www.hu.ufsc.br/~grumad/exame_vascular_arquivos/image004.jpg 

 
 

Exame vascular - Avaliação do Índice Tornozelo/braço 

 

http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/images/180PulsoArterial2.jpg
http://www.hu.ufsc.br/~grumad/exame_vascular_arquivos/image002.jpg
http://www.hu.ufsc.br/~grumad/exame_vascular_arquivos/image004.jpg
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O diagnóstico diferencial entre úlceras de origem venosa e arterial pode ser 

realizado avaliando o suprimento de sangue para a perna por meio do Doppler 

(DEALEY, 2008). Esse exame compreende a medida das pressões arteriais do 

tornozelo e dos braços (Quadro – 6), utilizando-se um esfignomanômetro e um 

aparelho Doppler-ultrassom manual e portátil (BERGONSE; RIVITTI, 2006). 

O índice tornozelo/braço deve ser realizado a cada três meses nas pessoas 

com úlceras venosas e antes de iniciar a terapia de compressão para evitar a 

isquemia (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006). 

A técnica de verificação do IT/B segundo Makdisse (2004) compreende:  

 Colocar o paciente em posição supina. 

  Verificar a pressão sistólica no braço. 

 Colocar o manguito de pressão na parte inferior da perna acima do 

tornozelo. 

  Aplicar gel acústico no local de pulso do pé. Segure a sonda do 

Doppler tocando a pele levemente nesse ponto. Recomenda-se segurar a 

sonda em um ângulo de 45 graus. 

  Inflar o manguito de 20 a 30 mm Hg acima da pressão sistólica 

braquial. 

 Desinflar o manguito enquanto monitora o retorno do sinal de pulso. O 

ponto de retorno do ruído arterial é registrado como a pressão sanguínea 

sistólica do tornozelo. 

 Dividir a pressão sistólica do tornozelo pela pressão sistólica braquial. 

 

                 Quadro 6 -  Fórmula de medição do IT/B por Doppler- ultrassom portátil 

 

 

 

 

 
     
     Fonte: Bergonse; Rivitti (2006) 
 

 

IT/B = Pt / Pb 

Onde: 

 Pt = a maior pressão arterial obtida na artéria da perna em que se 

localiza a úlcera. 

 Pb= a maior pressão arterial obtida em um dos braços 
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Figura 21 -  Verificação do Índice Tornozelo/braço – pulso tibial posterior 
Fonte: Bergonse; Rivitti (2006) 

 

 

                       Figura 22 -  Verificação do Índice Tornozelo/braço – pulso pedioso 
                Fonte: Arquivo da Rede Goiana de Tratamento e Avaliação de Feridas (2011). 

 

Em relação ao valor do índice tornozelo/braço não há um consenso entre os 

autores que indique a doença dos vasos arteriais. Foi encontrada a citação de 

diversos valores tomados como corte para indicar alterações arteriais: < 0,8 (AWMA, 

2011); <0,9 (SIEGGREEN, 2005; GABRIEL et al., 2007); ≤ 0,9 (MAKDISSE et al., 

2008) e < 1,0 (BERGONSE; RIVITTI, 2006). 

Quando o valor do índice tornozelo braço for ≤ que 0,75 o profissional deve 

descartar qualquer outra etiologia de úlcera de extremidade inferior que não seja a 

isquêmica (CONUEI, 2009) e a insuficiência arterial é considerada grave quando o 

valor do IT/B for < 0,5 (EWMA, 2003a). 
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Segundo Borges (2005) para a indicação da terapia de compressão em 

pessoas com úlceras venosas é necessário a avaliação física do membro afetado e 

a mensuração do IT/B, sendo contra indicada a terapia para as pessoas com o valor 

do IT/B < 8, pois, pelo risco de presença de doença arterial. 

 

Terapia de compressão: prevenção e recorrência de ulceração 

 

Após a cicatrização da úlcera o grande desafio é evitar a recidiva da lesão 

que pode ser conseguida por meio do uso de meias elásticas compressivas e 

adequada intervenção cirúrgica para correção venosa, mas os pacientes 

necessitarão usar meias adequadas para o resto de suas vidas e para atingir os 

benefícios da compressão o paciente deve ser estimulado a deambular (ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006). 

De acordo com Abbade (2010) os seguintes métodos de compressão estão 

disponíveis no mercado: 

Ataduras compressivas: Podem ser elásticas ou inelásticas e é a forma mais 

utilizada durante a úlcera ativa. Entre as inelásticas  a mais tradicional é a bota de 

Unna que consiste de atadura impregnada com óxido de zinco, criando um molde 

semissólido para realização de uma compressão externa eficiente, elas podem 

permanecer no local até 7 dias, mas no início do tratamento se houver grande 

quantidade de exsudato podem ser reaplicadas num intervalo inferior a este. As 

ataduras elásticas devem ser aplicadas assim que o paciente acorda e retiradas no 

final do dia e um exemplo de compressão elástica é por meio de multicamadas. Este 

sistema é constituído por 3 camadas, sendo que a primeira é de tecido de lã e é 

aplicado  em aspiral, que absorve o exsudato e redistribui a pressão ao redor do 

tornozelo; a segunda camada consiste na atadura elástica compressiva, ela possui 

retângulos na superfície que se transformam em quadrado após o estiramento 

correto a aplicação se dá em forma de oito e a terceira camada é adesiva que 

sustenta todas as camadas adequadamente. A aplicação das modalidades de 

atadura compressiva deve iniciar-se na base dos dedos do pé (pé deve estar 

posicionado em ângulo reto) e continuar incluindo o calcanhar e terminando 

imediatamente na tuberosidade tibial, logo  abaixo do joelho (BORGES, 2005).  
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Compressão pneumática: não é utilizada com tanta freqüência por ser um método 

que requer períodos de imobilização, porém é indicada nos casos quando o paciente 

não responde ao tratamento convencional (COLERIDGE-SMITH; LOK; RAMELET, 

2005). 

Meias elásticas: São indicadas no período de pós-cicatrização para evitar as 

recidivas das úlceras (ABBADE, 2010).   

As recomendações segundo Royal College of Nursing (2006) para a 

pressão exercida no tornozelo no tratamento das desordens venosas são: 

 Classe I – 14 – 17 mmHg no tornozelo (suporte leve). Possui como 

indicação tratar veias varicosas e edema moderado. 

 Classe II – 18 – 24 mmHg no tornozelo (Suporte médio). Possui 

indicação de tratar veias varicosas mais severas e prevenir úlcera venosa. 

 Classe III – 25 – 33 mmHg no tornozelo (grande suporte). Possui a 

indicação de tratar a hipertensão crônica severa e veias varicosas severas, 

prevenir úlcera venosa de perna e membros pós-flebite.  

Os efeitos produzidos pela compressão são decorrentes da redução do 

diâmetro do vaso permitindo, assim, maior proximidade dos folhetos das válvulas a 

fim de diminuir o refluxo venoso propiciando reabsorção do excesso de líquido no 

interstício e aumento da função bomba muscular (EWMA, 2003a). 

O uso de meias de compressão reduz as taxas de recorrência da úlcera 

venosa e é rentável. Pacientes devem ser encorajados a usar a compressão Classe 

III e não é contra indicado se eles conseguirem tolerar o formigamento (ROYAL 

COLLEGE OF NURSING, 2006). 

De acordo com Royal College of Nursing (2006) existem estratégias clinicas 

para prevenção de recorrência das úlceras venosas e deve incluir as necessidades 

do paciente: 

 Investigação venosa e cirúrgica 

 Duração da terapia de compressão 

 Monitoração regular  das condições da pele 

 Acompanhamento regular do IT/B 

 

Cuidados durante a aplicação da terapia de compressão 
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Atualmente há grande variedade de meias de compressão disponíveis em 

vários tamanhos, cores e  cobrindo ou não os dedos dos pés. 

Para Borges (2005) para escolha da meia de compressão adequada o 

profissional de saúde deve atentar-se para a história clínica, realizar o exame clínico 

vascular, buscar identificar as preferências individuais e o nível de conhecimento 

relativo a todo o tratamento. 

Johnson (2002) refere que é necessária a mensuração correta dos membros 

inferiores para escolha apropriada da meia de compressão, devendo ser medidas a 

circunferência do tornozelo e da panturrilha e a altura entre a base do calcanhar e 

região abaixo do joelho para as meias de compressão abaixo do joelho. E para as 

meias até a coxa (indicada na presença de edema acima ou abaixo do joelho e 

deformidades das articulações)  é necessário mensurar o diâmetro do tornozelo, da 

parte mais larga da panturrilha e coxa, altura  entre a base do calcanhar e dobra 

glútea e a altura entre a base do calcanhar e região abaixo do joelho como 

apresentado na figura 23 : 

  

    Figura 23 -  Locais da perna a serem mensurados. 
Fonte: http://www.trollada.com/m/imagens/no-ser-humano 

 

Estas medidas devem ser realizadas pela manhã quando a pessoa se 

levanta ou após a remoção da bandagem de compressão, ela deve apoiar os pés no 

chão plano e ambas as pernas devem ser mensuradas uma vez que as variações 

entre as mesmas podem acontecer (BORGES, 2005). 

Fatores que o profissional deve  considerar antes de aplicar a compressão 

(EWMA, 2003a): 

http://www.trollada.com/m/imagens/no-ser-humano
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 Condição da pele: a pele se estiver delicada e friável não deve receber 

uma pressão elevada. 

 A forma do membro: a pressão sob o curativo e o gradiente de pressão 

será alterado de acordo com a forma do membro conforme a Lei de LaPlace, 

onde a tensão da atadura é igual a pressão gerada pela atadura sobre o 

membro vezes o raio da circunferência da atadura.  Assim as proeminências 

ósseas expostas podem sofrer danos quanto à pressão. 

 Presença de neuropatia: a ausência de uma resposta protetora 

aumenta os riscos de danos sob a bandagem. 

 Presença de insuficiência cardíaca: retorno sanguíneo rápido de 

líquidos aumenta a pré-carga cardíaca podendo ser perigoso. 

 

Presença de dor 

 

A dor é conceituada segundo a International Association for the Study of 

Pain (IASP, 2009) como uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

associada a lesão real ou potencial dos tecidos vital. 

A dor possui implicações sensoriais, emocionais, cognitivas e físicas. 

Manifesta-se como padrão de comportamento e possui dois componentes que são 

responsáveis pela percepção final da dor (BRAUN FILHO; BRAUN, 2004): 

 Nociceptivo ou sensorial: consiste na transmissão dos estímulos 

lesivos por meio das vias nervosas até o cortéx cerebral (sensação 

dolorosa). 

 Afetivo ou reativo: está relacionada a fatores psicológicos como a 

causa, o momento e experiência da pessoa que podem modificar a 

sensação dolorosa sentida pelo mesmo. 

A dor segundo a origem possui a seguinte classificação (BRAUN FILHO; 

BRAUN, 2004): 

 Nociceptiva: decorrente da aplicação de estímulos que produzem dano 

ou lesão nos orgãos somáticos ou viscerais. A dor é originada da ativação 

de nociceptores  que poderam encontrar se num estado normal (nenhuma 

disfunção sensorial é observada) ou sensibilizados (na ocorrência de lesão 
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tissular periférica e posterior liberação de agentes inflamatórios, alterações 

sensoriais como alodínia e hiperalgesia). 

 Somática: tem origem na pele, músculos, articulações, ligamentos e 

ossos, é bem localizada, circunscrita a área lesada e é caracterizada por 

sensações claras e precisas. 

 Visceral: é a mais comum e é decorrente das enfermidades. É vaga 

mal localizada, estende além do orgão lesado e vem acompanhada de 

intensas  reações reflexas  motoras e vegetativas. 

 Neuropática: é resultado de enfermidades, lesões ou disfunção do 

sistema nervoso periférico ou central é anormal ou patológica. 

Quanto a duração a dor pode ser classificada em três tipos (BARROS et al., 

2010): 

Dor aguda: está associada a afecções traumáticas ou inflamatórias com 

duração curta e limitada que muda constantemente e tem impacto na vida diária. 

Dor crônica: ocorre quando o próprio mecanismo de dor não funciona de  

forma adequada ou pode estar presentes em algumas doenças associadas a dor 

que tornam-se crônicas e contínuas por razões desconhecidas. Possui duração 

prolongada estendendo de seis meses a vários anos e está associada a 

consequências (biológicas, psicológicas e sociológicas). 

Dor recorrente: é aquela que se manifesta por períodos de curta duração e 

se repete com frequência. 

Segundo Maffei et al., (2008) além da claudicação venosa a dor em pessoas 

com doença venosa pode ser encontrada: 

- sobre o trajeto venoso profundo: decorrendo de um processo inflamatório 

da parede venosa e de tecidos vizinhos, provacada pela liberação local de cininas, 

leucinas e prostaglandinas levando a formação de trombos. 

- na musculatura: na trombose venosa profunda o primeiro sintoma que a 

pessoa apresentará é a dor em um ou grupo de músculos em especial  na 

panturrilha. Esta dor está relacionada ao edema da musculatura que aumenta o 

volume dentro da bainha aponeurótica não distensível provoca aumento de tensão e 

excitação das terminações nervosas e aumento da consistência muscular à 

palpação. 

- em todo o membro: na presença de trombose venosa extensa ocorre dor 

intensa em todo o membro caracterizada por ser contínua, que piora com os 
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membros pendentes ou com a pessoa em pé, à compressão e à movimentação. Na 

trombose maciça atingindo não só o trajeto venoso principal, mas grande número de 

colaterais a dor é acompanhada de edema muito intenso, duro e cianose conhecida 

no latim por flegmasia cerulea dollens ou inflamação azulada dolorosa. Nos casos 

que não há obstrução venosa maciça mantendo-se circulação colateral a dor 

costuma ser menos intensa e frequentemente há palidez conhecida no latim por 

flegmasia alba dollens (inflamação branca dolorosa). 

- na pele e no tecido subcutâneo: ocorre na presença de 

lipodermatoesclerose aguda e a pessoa queixa-se de dor, sensação de calor e 

vermelhidão na região afetada. 

Além  da claudicação arterial, em pessoas com doença arterial pode ser 

encontrada (MAFFEI et al., 2008): 

- dor devido à isquemia dos tecidos: o grau dor presente na isquemia 

depende de alguns fatores para ocorrer tais  como,  o balanço entre o grau de 

obstrução arterial e o grau de desenvolvimento da circulação colateral, da 

quantidade de sangue para manutenção da nutrição dos tecidos em situação de 

repouso ou na presença do aumento do metabolismo por exemplo durante a 

realização de exercícios, na presença de infecção nos tecidos isquêmicos ou 

traumatismos. 

- dor em repouso: Na doença arterial isquêmica aguda a dor em repouso 

surge de maneira abrupta e intensa, acompanhada de sinais  como a palidez, 

frialdade de membros inferiores, parestesias, paralisias, desaparecimento de pulsos. 

Na doença arterial isquêmica crônica (ex., aterosclerose) surge insidiosamente, 

aparecendo no início durante a noite pela exposição ao frio. 

Nos pacientes com úlceras crônicas a dor pode ser subestimada, 

subavaliada e em muitas situações subtratada (OLIVEIRA; YAMADA, 2007). 

A medição da dor é difícil, pois a dor á algo subjetivo e apenas a pessoa que 

sofre a dor pode julgar a sua gravidade. Além disso, a percepção da dor pode ser 

alterada por  fatores ambientais, fisiológicos e emocionais (COOPER; HOFMAN; 

BURGE, 2003).    

Durante a anamnese é importante obter uma história clínica sobre o tempo 

de início, período, duração dos episódios, qualidade, intensidade, localização, sinais 

e sintomas associados, fatores que pioram ou aliviam a dor (BARROS et al., 2010, 

COOPER; HOFMAN; BURGE, 2003). 
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A dor pode ser mensurada por meio de vários registros. Tem se utilizado 

para avaliação da intensidade da dor escalas numéricas  que variam de 0 - 5 ou 0 - 

10, em que 0 significa ausência de dor e 5 ou 10 a pior dor imaginável, escala de 

categorias de palavras (sem dor, leve, moderada, intensa, insuportável  e a escala 

visual analógica que consiste de uma linha reta com 10 cm de comprimento  em que 

0 significa sem dor e 10 a pior dor imaginável (OLIVEIRA; YAMADA, 2007). 

A dor pode estar presente pela própria fisiopatologia da doença, mas,  ela 

pode estar presente também nas atividades que envolvem o cuidado com a ferida, 

como o desbridamento, retirada do curativo e realização do mesmo podem causar 

dor (DEALEY, 2008).  

Diretrizes recomendam para os profissionais de saúde estratégias para 

aliviar a dor durante a realização de curativos (EWMA, 2003b): 

1. Evitar todo e qualquer estímulo desnecessário sobre a ferida como 

correntes de ar sobre o leito e novos traumas com pinças durante a 

realização do curativo. 

2. Manipular as feridas com suavidade, ter consciência de que qualquer 

mero contato pode produzir dor. 

3. Eleger um curativo com as seguintes propriedades: 

 Que seja apropriado ao tipo de ferida. 

 Que mantenha um meio ambiente úmido afim de poder reduzir as 

fricções na superfície da ferida. 

 Que minimize a dor e agressões durante a sua retirada. 

 Que possa permancer no sítio durante um período maior de tempo 

para reduzir a necessidade de trocá-lo com frequência. 

4. Reconsiderar a seleção do curativo  nos seguintes casos: 

 A retirada está criando problemas de dor, hemorragia, agressões na 

ferida e pele perilesional. 

 A retirada do curativo ocorre mediante bastante umedecimento. 

5. Ler as instruções do fabricante  em relação a técnica adequada de 

retirada do produto. 

Há ações não farmacológicas que são recomendadas para os profissionais 

desenvolverem na tentativa de reduzir  a ansiedade provocada pela dor no momento 

de realizar o curativo (EWMA, 2003b). 
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1. Determinar aquilo que o paciente identifica como produtor da dor e o que 

ele identifica como aliviador da mesma. 

2. Evitar que o paciente auxilie retirando o curativo. 

3. Animar o paciente e solicitar que o mesmo respire lentamente mantendo 

este ritmo durante todo o procedimento. 

 

3.2.5 Exercícios e atividades físicas 

 

Exercícios e atividades físicas é a necessidade de mover-se 

intencionalmente sob determinadas circunstâncias mediante uso da capacidade de 

controle e relaxamento dos grupos musculares com o objetivo de evitar lesões 

tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), trabalhar, satisfazer outras 

necessidades, realizar desejos e  sentir-se bem (ATKINSNON; MURRAY, 1989). 

A atividade física é recomendada para as pessoas com úlceras vasculares. 

A pessoa deve evitar ficar parada em um local por período longo de tempo e caso 

isto venha ocorrer deve ser orientada e estimulada a fazer exercícios como mover os 

pés dentro dos sapatos, girar tornozelos e realizar flexão e extensão dos dedos dos 

pés (SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2010). 

Breves caminhadas de três a quatro vezes por dia devem ser estimuladas 

em pessoas com úlceras de origem venosa, mas deve evitar subidas de escadas e 

terrenos íngremes (WIPKE-TEVIS; SAE-SAI, 2004; BRASIL, 2008a).  

Em pessoas com úlcera arterial, quanto maior a isquemia, menor a distância 

que a pessoa consegue andar sem referir dor e a distância percorrida depende do 

trabalho muscular, desta feita, as chances do paciente claudicar são menores se a 

pessoa andar em subida, pois a exigência muscular por ação da gravidade é menor 

(OLIVEIRA, YAMADA, 2007). É importante que os profissionais orientem as pessoas 

com úlcera arterial a caminhar em áreas que possuem áreas íngremes e aumentam 

o trajeto gradativamente, resultando no aumento da produção de vasos colaterais, 

perfusão tecidual, alívio da dor e melhor condicionamento vascular (MAFFEI et al., 

2008).  

 

3.2.6 Mecânica corporal 
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É a necessidade dos sistemas muscoesquelético e nervoso manterem a 

sustentação dos tecidos circunjacentes, a postura, auxiliar no movimento do corpo, 

alinhamento, equilíbrio nas atividades de levantar, movimentar, caminhar, curvar 

entre outras (POTTER;  PERRY, 1999). 

Em decorrência da doença vascular, as pessoas com úlceras podem 

apresentar dificuldade para caminhar, curvar, levantar e entre outras. A presença da 

lesão levam as pessoas a permaneceram restritas numa única posição por mais 

tempo, em pé, sentadas ou deitadas e isto pode contribuir para adaptações na 

marcha para alcançar o equilíbrio corporal e suavizar a presença de dor nos 

membros inferiores. Os profissionais de enfermagem podem auxiliar as pessoas com 

úlceras vasculares estimulando a realização de exercícios passivos de extensão, 

rotação e flexão dos membros inferiores com intuito de melhorar a mecânica 

corporal e minimizar os efeitos da imobilidade. O enfermeiro também pode discutir 

com outros profissionais de saúde a possibilidade de utilização de andadores para 

auxiliar as pessoas com dificuldade de deambulação. 

 

 3.2.7 Locomoção  

 

É a necessidade do indivíduo de deambular no espaço para atender suas 

necessidades. Pode ser classificada como:  ambulante -  que consiste na 

deambulação sem empecilhos; ambulante com auxílios - que deambula com 

dificuldade, necessitando do auxílio de outra pessoa, apoios e outros; maca ou 

cadeira - a deambulação se faz ou por maca ou por cadeira de rodas; acamado - 

não deambula, guarda o leito permanentemente (HORTA, 1979). 

A dor presente nas pessoas com úlceras vasculares prejudica a locomoção 

e é resultante do acúmulo de produtos da respiração anaeróbica e desaparece 

quando o trabalho dos músculos diminui ou quando se obtém uma oxigenação 

adequada dos tecidos permitindo que o metabolismo volte ao normal. As pessoas 

são capazes de andar apenas distâncias limitadas e após andarem apresentam dor 

e a marcha reconhecida como claudicante comum nos membros inferiores e na 

região da panturrilha. O suprimento sanguíneo baixo nos vasos nervorum provoca a 

neurite isquêmica de característica intensa, queimante, que não é aliviada durante o 

repouso e indica a gravidade da doença (ROCHA, 2003). 
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A gravidade da claudicação intermitente pode ser avaliada por meio das 

manifestações clínicas e valores do IT/B apresentados pela pessoa com doença 

vascular periférica posteriormenta à realização de uma caminhada (CONUEI, 2009). 

Segundo Rocha (2003) as dores dos membros inferiores de natureza 

pesada e doída são comuns em pessoas de úlcera de estase podendo prejudicar a 

locomoção da mesma e o alívio é obtido por meio do repouso e elevação dos pés 

acima do nível da pelve e uso de meias elásticas que contribuem para melhorar o 

retorno venoso e diminuição do edema.  

 

3.2.8 Motilidade/mobilidade 

 

A motilidade ou mobilidade é a capacidade de contrair e relaxar grupos 

musculares de modo coordenado, para que o indivíduo possa mover-se no meio 

ambiente. Que permite o indivíduo movimento de todos os segmentos corporais de 

modo a movimentá-la propositadamente no ambiente. A mobilidade depende do 

adequado funcionamento de músculos, articulações, ligamentos, ossos, terminações 

nervosas aferentes e eferentes, medula espinhal e sistema nervoso central 

(ATKINSNON, MURRAY, 1989).  

A alteração na necessidade de motilidade alterar a necessidade de 

oxigenação, eliminação, nutrição, regulação da temperatura, sono e repouso, 

sexualidade, segurança, amor, autoestima, autorealização e regulação vascular.  É a 

capacidade de movimentação dos segmentos corporais (membros superiores e 

inferiores) podendo ser classificada em total quando todos os segmentos possuem 

movimentação livre; parcial quando alguns segmentos não podem se movimentar; 

mínima quando ocorre apenas a movimentação de um ou no máximo dois 

segmentos e nenhuma quando o individuo não possui nenhuma capacidade de 

movimentar livremente (HORTA, 1979). 

A pessoa com úlcera vascular pode desenvolver um prejuízo tanto na força 

como na amplitude da movimentação dos membros inferiores. O examinador pode 

avaliar estas condições ao solicitar que a pessoa faça movimentos de amplitude 

normal com as extremidades inferiores e posteriormente o examinador oferece 

resistência às tentativas da pessoa ao movimentar as pernas e os pés (IRION, 2005) 

e nestes casos pode-se observar uma diminuição da amplitude e força  muscular. 
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O indivíduo que possui úlcera de origem arterial pode apresentar uma 

diminuição da mobilidade física, devido à dor intensa provocada pela hipóxia dos 

distúrbios vasculares degenerativos, que incluem a aterosclerose, tromboangeíte 

obliterante, a trombose arterial e a embolia (ROCHA, 2003).  

 

3.2.9 Integridade cutâneo mucosa/integridade física  

  

A pele é o maior órgão do corpo sendo fundamental para o perfeito 

funcionamento fisiológico do organismo. Ela está sujeita a sofrer agressões oriundas 

de fatores patológicos intrínsecos e extrínsecos que irão causar o desenvolvimento 

de alterações na sua constituição como, por exemplo, as úlceras podendo levar a 

uma incapacidade funcional (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008).  

Segundo GNEAUPP (2006) os tipos de pele podem ser classificados em 

quatro grupos: 

  Pele grossa: se caracteriza principalmente por seu brilho, turgência e 

aparência em adulto jovem, definida pela presença de pontos negros e poros 

alargados. 

 Pele seca: se caracteriza com poros de aparência pequena, quebradiça 

é fina e frágil de acordo com a idade. 

 Pele sensível: é definida por uma visão de trama vascular e pela 

existência de áreas secas que irritam com facilidade. 

 Pele normal: apresenta equilíbrio entre a pele seca e grossa, ausência 

de irritação, tem aparência turgente e os poros oscilam de pequeno a 

mediano.  

 

Condições da pele adjacente e das bordas da ferida  

 

O profissional de saúde, ao examinar a pele ao redor de uma ferida, obtém 

informações sobre o que pode estar ocorrendo com a úlcera e a fase que se 

encontra a cicatrização. Segundo o GNEAUPP (2006) uma pele perilesional 

edematosa, quente e dolorosa é sinal de infecção; um eritema vermelho brilhante 

com caráter mais ou menos exsudativo e circunscrito a uma zona determinada 

implica um problema de contato; a maceração excessiva denota um desequilíbrio 

desproporcional de produção de exsudato. 
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Sibbald et al., (2003) recomenda uma a avaliação criteriosa da área 

perilesional,  do tipo de pele e o risco que ela esta acometida para se estabelecer 

estratégias de prevenção de lesões e intervenções de cuidado e tratamento. 

Podemos visualizar no quadro 7 a classificação da pele quanto aos riscos, as 

intervenções e estratégias de prevenção. 

       
  Quadro  7 -  Fatores de risco que influenciam a integridade da pele , estratégias de cuidado para                

prevenção e  tratamento. 

 Fonte: Sibbald et al., (2003). 

 

O conceito de pele perilesional é sinônimo de pele circundante ou a pele ao 

redor que envolve a lesão. O profissional ao prestar cuidados a uma pessoa com 

ferida deve avaliar a pele perilesional comparando o estado da pele danificada com 

a área do corpo oposto saudável, investigar sobre a doença subjacente do cliente e 

os antecedentes clínicos e observar atentamente os sinais e sintomas que estão ao 

redor da lesão e a partir desses pressupostos planejarem as intervenções de acordo 

com o risco que a pele está sujeita e escolher o curativo de acordo com o estágio, 

bordas e exsudato da lesão (FORNELLS; GONZALÉZ, 2006). Os sinais e sintomas 

Risco Estratégias de prevenção Intervenções de cuidado e 
tratamento 

Pele frágil Roupa adequada de tecidos macios, 
proteger as proeminências ósseas e 
utilizar curativos de espuma. 

Evitar dano em excesso, usar 
sabonetes de pH neutro, evitar 
excesso de calor, não utilizar 
loções e colônias perfumadas e 
cuidado com os umectantes 
excessivos. 

Imobilidade ou mobi-
lidade diminuída. 

Programar mudanças posturais e 
potencializar a possibilidade de 
realização de exercícios ativos e 
passivos. 

Usar estruturas para alívio de 
pressão, diminuir forças de 
cisalhamento e fricção. 

Diminuição ou perda 
das sensibilidade dolo-
rosa. 

Utilizar sapatos macios e adequados, 
realizar exame diário dos pés, educação 
familiar e autocuidado. 

Revisão sistemática da pele, 
calçados e pés. Adequação de um 
calçado por um podólogo se 
necessário. 

Déficit de irrigação 
arterial 

Cuidados posturais e exercícios com as 
pernas, não fumar, dieta pobre em 
gordura, controle da pressão arterial e 
cuidados com a pele. 

Revisão anual da vascularização. 
Revisão sistemática do IT/B para 
pessoas com antecedentes de 
úlcera e enfermidade vascular 
periférica. 

Incontinência Produtos de barreira, mudança 
frequente de fralda e controle de  
sondas e dispositivos. 

Cuidado diário e inspeção da área 
de incontinência. Educação em 
drenagem se necessário e controle 
de auto cateterismo. 

Desnutrição Dieta equilibrada rica em proteínas e 
líquido abundantes 

Assessoramento dietético e 
suplementes nutricionais se 
necessário. 

Edema em membros 
inferiores. 

Cuidados posturais Terapia compressiva personali-
zada. 
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específicos a serem considerados na avaliação da pele perilesional são: maceração, 

eritema, vesículas, escoriações, prurido, descamação e o edema. 

A maceração ocorre devido a uma interação da quantidade excessiva de 

exsudato em contato direto entre a pele perilesional intacta e saudável com o leito 

da ferida por períodos prolongados de tempo (FORNELLS et al., 2004).  

Segundo Fornells, González (2006) há quatro tipos de maceração: 

- maceração vermelha: constitui uma sequela de um problema irritante 

causada pela presença de urina em pele saudável por um período prolongado ou 

alergia a etiquetas, esparadrapos ou adesivos de modo geral  (Figura 24). 

 

 

Figura 24 -  Maceração vermelha. 
Fonte: Fornells et al., (2004). 

 

- maceração branca: frequentemente ocorre devido a uma exposição não 

controlada de exsudato em contato com a pele perilesional, comum em feridas 

crônicas exsudativa (Figuras 25 - 26). 

 

Figura 25 -  Maceração branca. 
Fonte: Fornelss; Gonzaléz, (2006). 
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Figura 26 -  Maceração branca. 
Fonte: Fornelss et al., (2004). 

- maceração azul: é decorrente de um problema causado por isquemia, 

associados a irrigação inadequada de sangue perto da borda da lesão (Figura 27). 

 

Figura 27 -  Maceração azul. 
Fonte: Fornelss; Gonzaléz (2006). 

 

- maceração amarela: decorrente de vestígios de esfacelos que aderem nas 

bordas da lesão, comum em úlceras crônicas e também como produto do uso 

inadequado de  produtos, como no caso do hidrogel, que deve estar em contato 

apenas com o leito da lesão (Figuras 28 - 29). 

 

                                                       Figura 28 -  Maceração amarela. 
                                                       Fonte: Fornelss et al., (2004). 
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                                                        Figura 29 - Maceração amarela. 
                                                        Fonte: Fornelss; Gonzaléz (2006). 

Eritema 

Eritema é definido como área de vermelhidão, podendo ser difuso ou 

limitado a uma área específica, podendo desaparecer espontaneamente, caso 

ocorrer descompressão dos capilares subjacentes da área afetada pela pressão. O 

eritema pode persistir por um tempo prolongado e constitui uma das alterações mais 

frequentes em úlceras crônicas (FORNELLS; GONZALÉZ, 2006). Pode ser 

identificado de formas diversas,  com variações na qualidade e cor na pele 

perilesional  (Quadro 8). 

         Quadro 8 – Avaliação do eritema perilesional 

Avaliação do eritema perilesional -  dimensões e categorias 

Circunscrito e limitado à borda da lesão 

Para além das bordas da lesão 

Vermelho brilhante e exsudativo 

Vermelho brilhante e não exsudativo 

Vermelho pálido exsudativo 

Vermelho pálido não exsudativo 

Rosado e exsudativo 

Rosado e não exsudativo 

                         Fonte: Fornells; Gonzaléz, (2006). 
 

O eritema pode aparecer devido a alguns fatores entre eles (FORNELLS; 

GONZALÉZ, 2006) (Figura 30): 
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 Presença de infecção na ferida.  

 Resultado de uma reação irritativa ou alérgica dos componentes de 

curativos, medicação tópica ou uso de esparadrapos e micropores. 

 Por posturas impróprias para qual o peso do paciente recai sobre a 

área da ferida. 

 Devido à contato direto e constante de líquidos, secreções e exsudatos 

de ostomias, úlceras, drenos e incontinência urinária. 

 

Figura 30 - Eritema perilesional e sinal de infecção 
Fonte: Fornelss; Gonzaléz (2006). 

 

Descamação 

A descamação consiste no desprendimento de elementos epiteliais em 

forma de escamas ou membranas transparentes ou translúcidas (Figura 31). É um 

fenômeno comum em pacientes que são afetados por úlceras recorrentes em 

membros inferiores ou que tenham sido submetidos a uma avaliação da lesão 

inadequada para escolha do tratamento, assim como a limpeza inadequada da lesão 

e uso de esteróides por períodos prolongados (FORNELSS; GONZALÉZ, 2006). 

 



68 

 
Figura 31 -  Descamação. 

Fonte: Fornelss; Gonzaléz (2006). 
 

Vesículas 

 

As vesículas encontradas na pele perilesional podem estar relacionadas a 

adesivos que ao serem retirados pelo profissional de forma inadequada provocam 

microlesões (Figura 32). Nas úlceras de perna podem ser decorrentes de uma 

bandagem inadequada ou mal desenvolvida pelo profissional de enfermagem. O 

conteúdo das vesículas geralmente é de cor clara e de consistência líquida, a 

presença de pus indica infecção e na vigência deve ser comunicado imediatamente 

a chefia imediata. As vesículas e as descamações não devem ser retiradas durante 

a realização do curativo, devido o risco de aumentar ou provocar outra lesão 

(FORNELSS; GONZALÉZ, 2006). 

 

Figura 32 -  Vesícula rota 
Fonte: Fornelss, Gonzaléz (2006). 
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Escoriações 

         

As escoriações (Figura 33) compreendem a perda da integridade da derme.  

As escoriações podem se localizar em áreas correspondentes a curativos adesivos, 

causada pelo prurido, pelo elevado limiar de aderência do adesivo, ou descolagem 

indevida da mesma realizada pelo profissional de enfermagem ou bandagens de má 

qualidade. As escoriações muitas vezes não excedem de 2 – 4 mm de diâmetro 

(FORNELSS; GONZALÉZ, 2006) 

 

 
Figura 33 -  Escoriações 

Fonte: Fornelss, Gonzaléz (2006). 
 

Prurido 

 

O prurido se mantém qualitativamente da mesma forma que a dor em 

termos de mensuração e avaliação. É muito frequente em pessoas com úlceras de 

perna e está relacionada à idade, os idosos possuem a pele muito ressecada o que 

aumenta o prurido. Pode estar presente como sendo um problema de contato e é 

mantido ao longo da evolução do ferimento. Sua intensidade deve ser mensurada, 

pois, ele torna-se desagradável e é constante o desmanche do curativo pelo 

paciente para coçar e que provoca novos traumas por arranhões e até mesmo 

abrasões profundas. A proteção da pele perilesional com óleos hidratantes pode ser 

indicada (FORNELSS; GONZALÉZ, 2006). 

O prurido pode aumentar na presença de sistema de compressão 

multicamadas utilizado em pessoas com úlceras de origem venosa e também na 
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elevação da temperatura sazonal ou na proximidade de fontes de calor, ele se 

manifesta com maior intensidade a noite, podendo interferir no sono o que causa um 

declínio na qualidade de vida das pessoas (FORNELSS; GONZALÉZ, 2006). 

 

Edema perilesional 

 

O edema (Figura 34) localizado na área perilesional pode ser devido a um 

sinal de infecção, ou utilização de um número grande de bandagens para reter uma 

quantidade maior de exsudato e que não é removida por muito tempo ou um 

problema com a fixação do curativo ou ainda a terapia de compressão que é 

realizada pelo profissional é aplicada com uma pressão maior que o ideal 

(FORNELLS; GONZÁLEZ, 2006). 

 

 

Figura 34 - Edema produzido pela compressão inadequada do curativo 
Fonte: Fornelss, Gonzaléz (2006). 

 

Hiperceratose 

  

A hiperceratose corresponde ao espessamento excessivo da pele e 

frequentemente está relacionado a um atrito crônico (Figura 35). Já a enduração é o 

processo pelo qual a pele fica “dura”. A enduração é um alerta para o profissional de 

enfermagem avaliar se existe cavitações, tunelização, fistulização ou infecção. A 

enduração é detectada por meio da palpação da pele em torno da ferida (IRION, 

2005). 
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Figura 35 -  Hiperceratose em torno da ferida 
Fonte: Arquivo da Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas  (2010). 

 

Para Santos; Sellmer, Massulo (2007), é necessária a sistematização do 

cuidado às pessoas com lesões crônicas nas pernas, constituindo a avaliação da 

ferida, um fator determinante para escolha da terapêutica adequada. 

Keast et al., (2004) propôs um  sistema de memorização referido MEASURE  

que proporciona uma estrutura de avaliação da ferida – Quadro 9. 

 

    Quadro 9 -  Sistema de avaliação da ferida 

    Fonte: Keast et al., (2004) 

 

 
Avaliação do comprimento, largura, profundidade e área. 

  

As feridas devem ser mensuradas em relação ao comprimento, área, 

largura, profundidade e circunferência em cada avaliação realizada pelos 

profissionais de saúde. Uma variedade de métodos está disponível para medir a 

Parâmetro Conteúdo 

M Measure (medida) Comprimento, largura, profundidade e área 

E Exsudate (exsudato) Quantidade e qualidade 

A Appearance (Aparência) Leito  da ferida, tipo e quantidade de tecido 

S Suffering (dor) Tipo e intensidade da dor 

U Undermining (descolamento) Presença ou ausência de descolamento 

R Re-evaluation (reavaliação) Monitoração periódica de todos os parâmetros 

E Edge (Borda) Condições das bordas da ferida e da pele 
adjacente. 



72 

área da ferida como o método da régua, traçar o acetato e contar manualmente os 

quadrados por meio da planimetria mecânica, fotografia digital com planimetria 

computacional utilizando o acetato entre outras (KEAST et al., 2004). 

A técnica para mensuração da área lesada deve ser realizada da seguinte 

forma (KEAST et al., 2004; IRION, 2005; BELO HORIZONTE, 2006): 

 Proceder à limpeza da ferida conforme técnica de soro em jato; 

 Colocar parte interna do acetato (parte transparente da embalagem do 

pacote de material estéril) sobre a ferida; 

 Desenhar o contorno da ferida com caneta para retroprojetor; 

 Traçar uma linha na maior extensão vertical e maior extensão 

horizontal formando um ângulo de 90° entre as linhas; 

 Anotar medidas das linhas em cm (no impresso de evolução) para 

comparações posteriores; 

 Multiplicar uma medida pela outra para se obter a área em cm²; 

 Na presença de duas ou mais feridas, separadas por pele íntegra de 

até 2 cm, deve-se considerar como ferida única. Fazer a mensuração das 

feridas, calcular a área lesada e somá-la; 

 Durante o processo cicatricial com a formação de ilha de epitelização, 

que divide a ferida em várias, deve-se considerar na horizontal a medida da 

maior ferida e, na vertical, somar a medida de todas as feridas. Calcular a 

área posteriormente, considerando apenas uma ferida. 

 

 

Figura 36 -  Mensuração da área da ferida 
                                                   Fonte: Keast et al., 2004 
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A profundidade da úlcera pode ser verificada com uma pinça, cotonete 

estéril ou sonda uretral fina, que devem ser inseridos no ponto mais profundo da 

úlcera (BRASIL, 2008a). O método mais prático para monitorar as alterações da 

profundidade e volume é medir e registrar a profundidade do local mais profundo e 

anotar a quantidade de material requerido para preencher a cavidade (DEALEY, 

2008). Para Keast et al., (2004) se a ferida estiver preenchida com tecido necrosado, 

ele precisa ser primeiramente retirado antes de submeter a ferida a qualquer 

medida. 

Segundo Irion (2005) para documentar uma cavidade, desenha-se uma 

linha pontilhada para indicar a distância da parede posterior da cavidade até a 

margem da lesão, e evidenciar o raio envolvido. Segundo este autor, para mensurar 

cavidades, fístulas, áreas de solapamento e túneis pode-se se utilizar a notação 

horária e da distância pela qual o túnel ou a fístula se estende sob a pele. Um 

exemplo é um túnel de 5 cm às 11:00 (Figura 37 ). 

 

 

 
        11:00 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Figura 37 - Registro de cavitação 
Fonte: Irion (2005, p. 167) 

 
 

Quantidade e qualidade do exsudato 

 

O exsudato consiste em um líquido muito parecido com o plasma que é 

extravasado dos capilares sanguíneos para os tecidos corporais  determinado por 

um aumento da permeabilidade capilar e pressão hidrostática osmótica. Ao prestar 

os cuidados às pessoas com feridas é importante que os profissionais saibam 

identificar as características de exsudato existente e produzido pelas feridas com 

12 

9 
Cavitação 

3 

6 
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intuito de planejar novas estratégias para o tratamento e diminuir a possibilidade de 

maceração de bordas da ferida. O quadro 10 apresenta as características do 

exsudato a suas possíveis causas (GNEAUPP, 2007). 

 

 Quadro 10 -  Características da coloração do exsudato. 

Significado da cor do  exsudato 

Características Possíveis causas 

Claro, âmbar Exsudato seroso que pode estar relacionado à infecção 
causada por bactérias produtoras de fibrinolisina como  
Staphylococcus aureus; 

Turvo, leitoso, cremoso Podem indicar a presença de fibrina (exsudato fibrinoso, uma 
resposta à inflamação) ou infecção (coleção purulenta 
contendo leucócitos e bactérias). 

Rosado ou avermelhado Devido a presença de eritrócitos, indica lesão capilar 
(exsudato sanguinolento ou hemorrágico). 

Esverdeado Indicativo de infecção bacteriana, por exemplo por 
Pseudomonas aeruginosa 

Amarelado ou acastanhado Pode ser devido a presença de esfacelo no leito da ferida, 
tecido inviável. 

Cinza ou azulado Pode estar relacionado a curativos contendo prata. 

 Fonte: GNEAUPP (2007). 

 
 

 
Figura 38 – Exsudato pouco espesso, seroso, claro e presença esfacelo no leito da ferida. 

Fonte: GNEAUPP (2007). 
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Figura 39 – Exsudato hemopurulento e  espesso. 

Fonte: GNEAUPP (2007). 

 
 

O GNEAUPP (2007) refere que a consistência e o odor do exsudato podem 

indicar crescimento bacteriano. No quadro 11 pode se visualizar o significado da 

consistência do exsudato e o do odor.  

 

    Quadro 11 - Significado da consistência do exsudato.  

   Fonte: GNEAUPP (2007). 

 

A produção elevada de exsudato também pode estar relacionada a períodos 

prolongados com as pernas em posição declive, incapacidade de cooperar com a 

terapia de compressão e insuficiência cardíaca congestiva (edema periférico) 

(GNEAUPP, 2007). 

 No quadro 12 pode-se visualizar os critérios de avaliação de extravasamento 

do exsudato e de odor da ferida (BROWME et al., 2004a,  BROWME et al. 2004b). 

 

 

Consistência 

 

Alta viscosidade (espesso 

e ocasionalmente 

pegajoso). 

 

Significado 

Conteúdo protéico elevado devido à 

infecção, processo inflamatório e 

material necrótico. 

Baixa viscosidade (pouco 

espesso, líquido) 

Conteúdo protéico baixo devido a 

enfermidade venosa, cardiopata 

congestiva e desnutrição 

Odor 
Desagradável 

Crescimento bacteriano, infecção e 
presença de tecido necrótico. 
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Quadro 12 - Critérios de avaliação de vazamento do exsudato e de odor da ferida 

Fonte: Browne et al., (2004a); Browne et al., (2004b). 

 

Leito da ferida, tipo e quantidade de tecido 

Escara: ocorre quando a área de um tecido sofre isquemia durante um determinado 

período de tempo causando sua morte (Figuras 40 - 41). Manifesta – se por uma 

área em forma de carapaça necrosada de coloração preta, marrom ou cinzenta. Ao 

avaliar as feridas é importante lembrar que elas podem ser maiores do que 

aparentam, pois a escara mascara o tamanho real da ferida (DEALEY, 2008). 

 
Figura 40 -  Tecido com necrose 

Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

Exsudato Odor  da ferida 

Código Estravazamento de exsudato Código Grau de odor 

0 Sem vazamento antes da troca da 
rotina/planejada 

0 Sem odor 

1 Vazamento 2 horas antes da próxima 
troca rotina/planejada. 

1 Odor é detectado na remoção da 
cobertura. 

2 Vazamento 8 horas antes da próxima  
troca rotina/planejada. 

2 Odor é evidente na exposição da 
cobertura. 

3 Vazamento 24 horas após a última troca. 3 Odor é evidente a uma distância de 
um braço do paciente. 

4 Vazamento 8 horas após a última troca. 4 Odor é evidente ao entrar no 
quarto. 

5 Vazamento 2 horas após a última troca. 5 Odor é evidente ao entrar na 
residência/clínica. 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm


77 

 

 
Figura 41 -  Tecido com necrose 

Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 
 

 
A quantidade de tecido necrótico pode ser mensurada numa pontuação de 1 

a 5 (BATES-JANSEN, 2010). 

 1= Nenhum visível 

 2=<25% do leito da ferida coberto 

 3= 25% a 50% da ferida coberto 

 4= >50%  e < 75% da ferida coberto 

 5= 75% a 100% da ferida coberto 

Esfacelo: O esfacelo tem a coloração branca ou amarela (Figura 42) e é encontrado 

em forma de fragmentos na superfície da ferida e é composto de células mortas que 

se acumularam no exsudato. Caso seja ofertado um ambiente adequado para 

cicatrização das feridas os macrófagos são capazes de remover este tecido 

(DEALEY, 2008). 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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Figura 42 -  Esfacelos 
Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

 

Granulação: Neste caso a ferida possui a cor vermelha (Figuras 43 - 44), a 

extremidade dos capilares faz a superfície da ferida parecer granular, por este 

motivo recebe este nome. As paredes dos vasos são muitas finas e podem ser 

facilmente lesadas por isso sagram com facilidade (DEALEY, 2008). 

 

 

Figura 43 -  Tecido de granulação 
Fonte: http://forumenfermagem.org/feridas/page/2/ 

 
 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
http://forumenfermagem.org/feridas/page/2/
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Figura 44 -  Tecido de granulação 
Fonte: Arquivo da Rede Goiana de pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas (2010). 

 

Durante a avaliação da quantidade de tecido de granulação Bates-Jensen 

(2010) porpôs: 

1 = Pele intacta ou ferida parcialmente densa 

2= Vermelho brilhante; 75% a 100% da ferida preenchida e/ou em 

crescimento; 

3= Vermelho brilhante; <75% e >25% da ferida preenchido. 

4= Rosa e/ou vermelho, vermelho escuro e/ou ≤25% do preenchimento da 

ferida. 

5= Ausência de tecido de granulação. 

 

Tecido de epitelização: Quando surge o tecido de epitelização as bordas  erguem-se  

um pouco e adquirem a cor rosa-azulada e a medida que ele vai se espalhando pela 

superfície da ferida as bordas se achatam e o novo tecido epitelial possui a cor 

branca-rosada (Figura 45). Podem ser observadas ilhotas de epitelização na 

superfície da ferida (DEALEY, 2008). 
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Figura 45 -  Tecido de epitelização (pontos mais brilhantes) 
Fonte: Keast et al., (2004). 

 

Bates-Jensen (2010) propôs em um instrumento de avaliação de feridas em 

relação a quantidade de tecido de epitelização presente,  numa pontuação que varia 

de 1 a 5. 

1= 100% da ferida coberta, superfíicie intacta; 

2= 75% a < 100% da ferida coberta e/ou epitelização do tecido; 

Extensão > 0,5 cm dentro do leito da ferida 

3= 50% a <75% da ferida coberta e/ou tecido epitelial; 

Extensão <0,5 dentro do leito da ferida 

4= 25% a <50% da ferida coberta 

5= <25% da ferida coberta. 

A presença de infecção na ferida modifica as características do leito. O 

profissional de enfermagem ao avaliar se uma ferida está infectada deve observar as 

características da ferida e pele perilesional. Na presença de infecção ocorre um 

prolongamento da fase inflamatória, o que contribui para a diminuição da síntese de 

colágeno, retardando a epitelização, causando injúrias constantes ao tecido, pois, as 

bactérias presentes competem com fibroblastos e outras células pela quantidade 

limitada do oxigênio (FERREIRA; SANTOS, 2003). As feridas infectadas apresentam 

elevada carga de microrganismos, que se multiplicam no leito da lesão, e interferem 

no processo de reparo,  apresentando como evidências clássicas dor, calor, edema, 

eritema e pus   (Figura 46) (DEALEY, 2008). 
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Figura 46-  Ferida com infecção 
Fonte: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm 

 

Cuidados de enfermagem na realização de terapia tópica nas úlceras 

  

Um curativo ideal é aquele capaz de ser impermeável à água e outros 

fluidos, promova um ambiente úmido, permita trocas gasosas, remova o excesso de 

exsudação, forneça isolamento térmico e ambiente úmido, seja impermeável a 

bactérias, promova o desbridamento, o alívio da dor e auxilie na hemostasia, ser de 

fácil aplicação e remoção para evitar novos traumas, limite o movimento dos tecidos 

ao redor da lesão, trate as cavidades existentes na úlcera e proporcione condições 

favoráveis às atividades de vida diária da pessoa com lesão (Brasil, 2008a). 

Outros cuidados indispensáveis a serem realizados no momento da 

realização da assistência de enfermagem às pessoas com lesões de pele, incluem 

(Brasil (2008a): 

- inspeção de novos traumas - os profissionais da saúde devem inspecionar os 

membros inferiores principalmente os pés e orientar o paciente e ou familiares para 

que faça o mesmo atentando para o uso de calçados apropriados e confortáveis, 

para evitar possíveis traumas. 

- cuidados em relação ao ambiente - respeitar a individualidade do paciente; manter 

uma boa iluminação e condições adequadas de higiene; manter a área física livre de 

http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/ulcerasmi/Atlas/Galeria.htm
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circulação de pessoas durante o curativo; oferecer condições para lavagem das 

mãos; ambiente deve ser confortável para o paciente e o profissional de saúde, é 

importante utilizar biombos.  

- cuidados em relação ao material utilizado para realização do curativo -  

providenciar e utilizar o material essencial para a realização dos curativos, conforme 

a disponibilidade na instituição; desprezar o material descartável utilizado no lixo 

apropriado; providenciar a esterilização do material não descartável;  manter a 

limpeza das salas, dos móveis e dos utensílios, de acordo com as medidas de 

biossegurança. 

- cuidados em relação à execução do procedimento - receber o paciente em local 

apropriado e confortável; explicar o procedimento a ser realizado; manter a postura 

correta durante o curativo; preparar o material para a realização do curativo. 

- cuidados em relação à orientação dispensada ao paciente e à família - orientação 

em relação ao cuidado com o curativo (evitar sujidades); periodicidade de troca e 

incentivo ao autocuidado; atividades da vida diária; agendar as datas para retorno. 

- cuidados em relação aos princípios fundamentais da técnica de curativo -  colocar 

o paciente em posição confortável; fazer uso de EPI (Equipamento de Proteção Indi-

vidual) – gorro, óculos, máscara, luvas e jaleco; realizar o curativo em local com boa 

luminosidade e que preserve a intimidade do paciente; lavar as mãos antes e após a 

realização do curativo; evitar correntes de ar ao realizar o curativo; obedecer ao 

princípio de realização do procedimento do local menos para o mais contaminado; 

umedecer as gazes do curativo com solução fisiológica antes de retirá-las, evitando 

dor e trauma na lesão; iniciar o curativo na lesão menos contaminada se houver 

mais de uma úlcera. 

- cuidados na realização da técnica de curativos - ao remover o curativo, o 

profissional deve estar atento ao conteúdo das gazes, elas podem conter aspectos 

importantes em relação ao exsutado podendo indicar presença de infecção na 

ferida.  

- cuidados na manipulação da lesão - manipular a úlcera com bastante cuidado por 

toda sua extensão e pode ser realizadas a irrigação e a limpeza mecânica; a 

irrigação deve ser promovida utilizando a solução fisiológica mantendo uma 

distância de 15 cm.  É importante hidratar e lubrificar a área perilesional com óleos, 

tomando o cuidado para que estes sejam absorvidos por massagem. Durante a 

realização da limpeza da ferida deve considerar o tipo de tecido presente na lesão, 



83 

por exemplo, as úlceras com tecido de granulação e não infectadas deve-se 

minimizar traumas utilizando uma seringa sem agulha e aplicando pouca pressão, já 

em úlceras infectadas, a força hidráulica empregada é que determinará a remoção 

de tecidos desvitalizados e bactérias, esta força é mais precisa utilizando uma 

seringa com agulha, o que promove uma pressão superior a 8 psi  eficiente para 

promoção da limpeza. Em lesões pequenas e superficiais com tecido de granulação 

a irrigação abundante da lesão com o frasco de solução fisiológica perfurado com 

agulha 40 x 1.2 é eficiente. É recomendado manter o leito da lesão sempre úmido e 

proceder a secagem da área perilesional com gazes para evitar a maceração de 

tecidos íntegros e facilitar a aderência e fixação de coberturas; 

- cuidados na utilização de ataduras - evitar rugas e pregas ao realizar o 

procedimento; apoiar sempre o membro em que está sendo aplicada a atadura; 

proteger sempre as úlceras com gazes ou compressas antes de aplicar uma 

atadura; não apertar demais a atadura por causa do risco de gangrena, decorrente 

da falta de circulação; exercer pressão uniforme; iniciar o enfaixamento sempre do 

sentido distal para o proximal para evitar garroteamento do membro; observar sinais 

e sintomas de restrição circulatória: palidez, eritema, cianose, formigamento, 

insensibilidade ou dor, edema e esfriamento da área. 

- monitoração periódica de todos os parâmetros - é importante que os profissionais 

de saúde reavaliem a ferida com intuito de verificar quaisquer sinais de 

complicações durante o tratamento como infecção, aumento do tamanho da ferida e 

não responsividade da cobertura utilizada para posteriormente planejar novos 

cuidados para redução e cicatrização da lesão. A freqüência dessa conduta segundo 

Dealey (2008) varia de acordo com o tipo de ferida, mas, no geral a reavaliação das 

feridas crônicas devem ocorrem a cada uma a duas semanas. 

- Documentação da ferida – registros: a avaliação da lesão e do cuidado prestado é 

possível somente quando as observações e os resultados das intervenções são 

documentados. 

A Sociedade Européia de Reparo Tissular – ETRS (2003) produziu algumas 

normas relacionadas aos registros das feridas e as informações devem ser 

detalhadas e registradas no prontuário, elas compreendem: 

1. Tamanho da ferida (desenho, medida e fotografia); 

2. Coloração do leito e sua porcentagem (preto, verde, amarelo, rosa e 

vermelho); 
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3. Profundidade da ferida (uso de uma escala de graduação de avaliação); 

4. Aspectos da pele perilesional; 

5. Exsudato (composição e volume); 

6. Dor;  

7. Avaliação do efeito  do tratamento, relacionado ao grau de resultado;  

8. Mudança do tratamento. 

 

3.3 Necessidade de percepção: dolorosa, visual, auditiva, tátil, gustativa e 

térmica. 

  

A necessidade de percepção dolorosa é a necessidade de perceber 

estímulos com potencial ação lesiva sobre o organismo e evitá-los. O limiar de 

percepção da dor varia em decorrência de fatores físicos e psicossociais de um 

indivíduo para outro e na mesma pessoa, varia conforme a ocasião. A resposta a 

percepção dolorosa inclui respostas fisiológicas, seja de ações reflexas, voluntárias 

como involuntárias; respostas comportamentais, que são influenciadas pelo estado 

emocional, cultura, experiências anteriores, entre outros. Nos casos de dor crônica 

as respostas fisiológicas e comportamentais sofrem um processo de adaptação, 

tornando se distintas dos processos agudos, nesse caso pode haver alterações 

fisiológicas detectáveis. A dor pode interferir em outras necessidades humanas 

básicas como o sono e repouso, a nutrição, a atividade física e exercício, 

locomoção, mecânica corporal entre outras (ATKINSNON; MURRAY, 1989). 

A necessidade de percepção visual, auditiva, tátil e gustativa está ligada a 

necessidade de estimulação que envolve a pessoa e o meio, de modo a promover o 

seu desenvolvimento. Uma quantidade de informações é necessária ao 

funcionamento normal do cérebro para desenvolver a capacidade de pensar, 

raciocinar, coordenar movimentos, manter estados de alerta e orientação. Quando 

um dos sentidos é perdido são desenvolvidos mecanismos compensatórios 

mediante maior ativação de outros sentidos de modo a permitir adequada interação 

do individuo com o meio (ATKINSNON, MURRAY, 1989). 

Em decorrência da insuficiência venosa ocorre neuropatia progressiva 

devido à circulação alterada provocando danos à inervação periférica e na redução 

de fibras nervosas responsáveis pela sensibilidade tátil fina, térmica e de vibração o 

que pressupõe esta neuropatia ser um cofator para o desenvolvimento das úlceras 
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de estase (SHIRMAN et al., 2009). Nos casos de comprometimento do sistema 

arterial ocorre uma deficiência na irrigação de nutrientes e oxigênio promovendo 

isquemia para os tecidos da pele e estruturas subjacentes os quais envolvem as 

fibras nervosas (DOUGHTY; HOLBROOK, 2007a).   

Embora Horta (1979) não inclua a percepção térmica como NHB é 

importante a avaliação da mesma, uma vez que as alterações vasculares podem 

levar ao seu prejuízo.  

O profissional de enfermagem deve analisar a sensibilidade tátil friccionando 

a pele com uma mecha de algodão, a dolorosa tocando a pele com a ponta de uma 

agulha romba, a térmica utilizando tubos de ensaio com água quente e fria, 

alternando os tubos para que haja percepção correta do quente e frio, sendo 

importante em todos os testes o paciente estar com olhos fechados para não 

interferir na resposta. Nas Figuras  47 e 48 visualizamos a área de dermátomos nos 

membros inferiores. A avaliação dermatoneurológica ajuda a detectar e localizar 

problemas de sensibilidade (BRASIL, 2008a). 
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Legenda: Pontos de cada 
dermátomo:   
L4 - Antero-medial da 
perna 
L5 - região antero-lateral 
da perna  
L3 região anterior e medial 
do joelho 
S1 - região latero-posterior 
da perna  
S2 - região posterior da 
perna 

Figura 47 -  Região dos    

dermátomos 

Fonte: Porto (2004, p.44) 
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3.3.1 Necessidade de regulação: térmica, hormonal, hidrossalina, eletrolítica, 

imunológica e crescimento. 

 

A regulação térmica é a necessidade de manter a temperatura central do 

organismo na faixa de 36 a 37, 3 graus Celsius, que é ótima para o funcionamento 

das células dos sistemas do organismo humano. O cérebro, o coração, a medula 

espinhal, entre outros órgãos, possuem receptores térmicos, capazes de controlar a 

temperatura central do ser humano. Alterações de ± 1,3 graus Celsius provocam 

mecanismos de adaptação, aumentando a produção de calor ou diminuindo a perda 

de calor. A temperatura de superfície ou temperatura periférica do corpo varia com a 

temperatura ambiente, podendo ser alguns graus mais fria ou mais quente que a 

temperatura central. Regulação interna da temperatura corporal é obtida pela ação 

do hipotálamo. Alterações na temperatura corporal afetam a necessidade de 

oxigenação, nutrição e hidratação (ATKINSNON; MURRAY, 1989).  

A regulação eletrolítica e hidrossalina é a necessidade do organismo manter 

normais a distribuição de eletrólitos por meio dos compartimentos extracelular e 

intracelular para realização de atividades neuromusculares e equilíbrio ácido-basico. 

O equilíbrio dependerá da ingestão e eliminação de líquidos e eletrólitos pelo 

organismo (POTTER; PERRY, 2005). Para Guyton, Hall (2006), 60% do corpo 

humano adulto é fluido e constituído por uma solução aquosa de íons e a maior 

Legenda: Pontos de 
cada dermátomo:   
L4 – Calcâneo regial 
medial 
L5 – arco plantar, dorsal 
medial, hálux, 2º e 3º 
artelhos  
S1 – Lateral do pé, 
calcâneo e plantar do pé.  

Figura 48 -   Região dos 

dermátomos 

Fonte: Porto (2004, p.44) 
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parte deste fluído é encontrado dentro das células no espaço intracelular (potássio, 

magnésio e íons de fostato) e um terço se encontra no espaço extracelular (sódio, 

cloreto, bicarbonado, oxigênio, glicose, ácido graxo e aminoácidos). A mudança dos 

fluidos corporais e eletrólitos de um compartimento para outro facilita os processos 

de oxigenação tissular, resposta à doença, equilíbrio acido-básico e resposta as 

terapia medicamentosas. Os fluidos corporais e eletrólitos movimentam por difusão, 

osmose e transporte ativo (POTTER; PORRY, 1999).  

A regulação neurológica é a necessidade de preservar e/ou restabelecer o 

funcionamento do sistema nervoso com intuito de coordenar as funções e atividades 

do corpo e alguns aspectos do comportamento (BENEDET; BUB, 2001).  

A regulação hormonal é a necessidade de manutenção do equilíbrio do 

sistema endócrino e regulação de todas as secreções liberadas pelas glândulas 

endócrinas chamadas hormônios (PORTO, 2004). Por meio dos hormônios a 

regulação de quase todas as funções corporais, como, o metabolismo, crescimento, 

desenvolvimento, equilíbrio hidroeletrolítico, reprodução e comportamento. Há três 

classes de hormônios: 

1) – Proteínas e polipeptídeos, hormônios secretados pela hipófise anterior e 

posterior, pâncreas (glucagon e insulina), paratireoide (paratormônio) entre outros. 

2) Esteróides secretados pela córtex adrenal (cortisol e aldosterona), ovários 

(estrogênio e progesterona), testículos (testosterona) e pela placenta (estrogênio e 

progesterona). 

3) Derivados do aminoácido tirosina, secretado pela tireoide (tiroxina e 

triiodotironina) e  medula adrenal (epinefrina e norepinefrina) (GYTON; HALL, 2006). 

A regulação imunológica é a necessidade que o organismo tem de 

reconhecer substâncias estranhas a si mesmo com a finalidade de proteger  o 

indivíduo da invasão, proliferação e ação de substâncias estranhas, danos teciduais 

e instalação de doenças (ABBAY, 2008).  

 A necessidade de crescimento celular consiste em manter a manipulação 

celular e o crescimento tecidual dentro dos padrões da normalidade com o objetivo  

de crescer e desenvolver-se (BENEDET; BUB, 2001).  

A regulação vascular é a necessidade do organismo de transportar e 

distribuir nutrientes vitais através do sangue para os tecidos e remover substâncias 

desnecessárias, com o objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais e a 

sobrevivência do organismo (BENEDET; BUB, 2001). 
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 Diante do exposto, no processo de cicatrização de uma ferida é necessário 

um ambiente que propicie condições ideais para síntese de colágeno, 

angiogênese, epitelização e contratura da mesma. Essas exigências são obtidas 

com mais sucesso em um organismo saudável e em boas condições de regulação 

térmica, hormonal, imunológica, crescimento celular, eletrolítica e vascular 

(MARTINS; SOUZA, 2007). O profissional de enfermagem deve buscar o histórico 

de problemas de saúde que possam alterar a homeostasia como o diabetes, os 

distúrbios reumatológicos, oncológicos, renais e cardiovasculares, assim como o 

uso de alguns medicamentos imunossupressores e resultados de exames 

laboratoriais (FERREIRA; PÉRICO, 2002).  

Irion (2005), refere que o profissional de saúde obtêm informações 

importantes a partir dos resultados de exames laboratoriais, que uma vez alterados 

são fatores de risco para o retardo da cicatrização.  Os resultados de exames úteis 

para o profissional incluem hemograma para avaliar a presença de anemia, 

trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas) ou leucopenia (diminuição de 

leucócitos), a bioquímica do sangue, eletrólitos (potássio, sódio, cloro e 

bicarbonato), nitrogênio sérico sanguíneo e creatinina para avaliação da função 

renal e glicemia. 

O enfermeiro de acordo com a resolução 195 do Conselho Federal de 

Enfermagem – COFEN, pode solicitar exames de hemograma completo, glicemia 

de jejum, dosagem de albumina sérica, proteínas totais e fracionadas que auxiliam 

no diagnóstico de possíveis fatores que podem retardar a cicatrização da ferida, 

bem como de doenças associadas (COFEN, 1997). 

Em pacientes com úlceras de origem arterial os tecidos geralmente 

apresentam temperatura diminuída. Na obstrução arterial aguda o esfriamento da 

pele é em geral encontrado abaixo do local da obstrução sendo esse um indicador 

importante para o discernimento se o tecido está ou não sendo irrigado. Em pessoas 

com úlceras venosas pode ocorrer um aumento da temperatura da pele adjacente e 

pode estar relacionada pelo fato desses pacientes possuírem veias dilatadas com 

alterações nas paredes e válvulas e isto pode causar flebites superficiais que 

definem inflamação da pele desses locais elevando a temperatura provocada pela 

mudança do fluxo imposto pela parede e válvula venosa (MAFFEI, 2004; MAFFEI, et 

al., 2008). 
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3.3.2 Sexualidade 
 

É a necessidade de integração dos impulsos biológicos e da fisiologia com a 

expressão sexual e o autoconceito. A sexualidade é influenciada por fatores sociais, 

culturais, religiosos, estrutura física, funcionamento e aparência do corpo humano. A  

sexualidade depende da identidade de gêneros, do papel sexual apreendido em 

uma determinada cultura, a escolha do objeto sexual, ou seja, o tipo de pessoa 

aceitável como parceiro sexual para um indivíduo  e da atividade sexual preferida, 

ou seja, o comportamento relacionado a formas de causar excitação sexual, 

sensibilizando de modo específico determinadas partes do corpo. A necessidade de 

sexualidade pode estar relacionada a necessidade de amor e gregária 

(ATKINSNON; MURRAY, 1989).   

A sociedade atual tem supervalorizado a imagem corporal e os aspectos 

físicos e estéticos. Homens e mulheres veêm-se envolvidos numa complexa teia de 

preconceitos, estereótipos, percepções e pressões atribuindo importância às 

características corporais desejáveis, “corpo ideal” resultando em um produto social 

influenciado por novos valores emergentes, culturalmente enraizados na beleza 

como sinônimo de perfeição (SOUZA, 2009). 

Para as pessoas com lesões crônicas a identificação com um corpo perfeito 

e bonito pode ser difícil de conseguir o que prejudica a auto-estima, convívio social e 

sexualidade (SOUZA, 2009). Desta feita, a diminuição dos contatos sociais, o 

afastamento em relação às pessoas encontra-se associado ao fato de as mesmas 

não quererem mostrar os seus membros lesionados, volumosos, devido a presença 

de curativos, bem como pelo receio do eventual, extravasamento de líquidos e odor 

desagradável emanado pelas feridas e estas alterações corporais associadas a uma 

vida social restringida são responsáveis pelo desenvolvimento de sentimentos de 

desesperança, incerteza e frustração perante o futuro (EBBESKOG;  EKMAN, 2001).  

O papel essencial do enfermeiro deve centrar na postura de respeito, 

abertura e escuta que permite a cedência de oportunidade do outro em relatar e 

vivenciar a experiência (SOUZA, 2009). 

Para Taylor, Lillis e LeMore (2007); Atkinson, Murray (1989) o papel do 

profissional de enfermagem assoacido às necessidades sexuais não satisfeitas 

consiste em: 

 Fornecer informações sobre as questões sexuais; 
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 Avaliar e discutir preocupações dos pacientes em relação a 

sexualidade por meio de técnicas de comunicação; 

 Identificar as pessoas com problemas relacionados à sexualidade e 

intervir de forma competente com intuito de atender esta necessidade; 

 Encaminhar estas pessoas para outros profissionais de saúde que trata 

especificamente desta necessidade. 

 
3.3.3 Abrigo 

 

É a necessidade que um indivíduo tem de manter um ambiente protegido, 

livre de danos e agentes agressores à vida (BENEDET; BUB, 2001). 

As condições apropriadas de moradia e proximidade de membros da família 

são importantes para prevenção de agravos e promoção da saúde das pessoas com 

úlceras vasculares.  

Os profissionais de enfermagem devem investigar sobre as condições de 

moradia destas pessoas e orientá-las sobre boas práticas de higiene domiciliar e 

higiene de alimentos e medidas para renovação do ar do interior da residência.  

 

3.3.4 Sono/Repouso 

 

É a necessidade de usufruir de um período de durante o qual a vontade e a 

consciência estão em  inatividade parcial ou completa em que alguma das funções 

corporais  estão parcialmente  diminuídas (frequência cardíaca, pressão sanguínea, 

frequência respiratória, temperatura corporal, metabolismo, movimento corporal e 

atividade cerebral) e outras suspensas. Nesse período ocorre restauração de 

energias, alívio do estresse físico e mental e sensação de repouso (ATKINSNON; 

MURRAY, 1989).  

As necessidades de sono variam do indivíduo para outro, admitindo-se que 

em média 7 a 8 horas por noite atendem a maioria da população adulta. Há dois 

tipos de sono, o REM (rapid eiys moviments) e o não REM. O sono não REM tem 

quatro fases, sendo que a fase quatro é a que restaura fisicamente o corpo. Após 70 

a 90 minutos de sono ocorre o primeiro período de sono REM, que dura em torno de 

5 minutos, o segundo período de sono REM ocorre aproximadamente 3 horas após 

o indivíduo adormecer e depois disso se repete a cada 90 minutos. Nesse período 
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de sono o pulso é irregular, a pressão sanguínea e a frequência cardíaca estão 

aumentadas, bem como o fluxo sanguíneo cerebral, a temperatura cerebral, a 

frequência respiratória e as secreções gástricas (ATKINSNON; MURRAY, 1989). 

É durante o estado de vigília que o corpo se mantém em estado de 

catabolismo e os hormônios como catecolamina e cortisol, são liberados, 

estimulando a degradação tecidual por meio de proteínas para fornecer energia para 

atividades dos músculos (DEALEY, 2008). Estudos realizados com animais 

encontraram que o impacto de ruído e da privação do sono resulta em uma 

cicatrização mais lenta da lesão (WYSOCKI, 1996).  

O repouso é muito importante no tratamento e deve ser diário, sendo 

realizado pelo paciente em decúbito dorsal com elevação dos membros inferiores 

acima do nível do coração, sem flexionar os joelhos (BASTÍAS, 2008), no caso de 

úlceras de etiologia venosa. Isto contribui para diminuição do edema facilitando o 

fluxo da microcirculação contribuindo para oxigenação e nutrição dos tecidos 

(DEALEY, 2008). 

Os profissionais de enfermagem devem orientar a forma correta para elevar 

os membros inferiores. Muitas pessoas tendem a colocar os pés sobre uma 

banqueta, o que não traz benefício algum. O ideal é que os pacientes com edema e 

grande exsudação façam o repouso no leito, com elevação dos pés da cama em 

altura que varia de 15 a 20 cm, colocando tijolos ou blocos de madeira para que as 

pernas fiquem elevadas à noite (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDELINE NETWORK, 2010). 

 Deve-se lembrar de que é contraindicada a elevação das pernas nos 

indivíduos com insuficiência arterial, se já existe dor em repouso, não sendo possível 

caminhar, devendo-se proporcionar a hipótese de pendência do membro afetado 

(WIPKE-TEVIS; SAE-SAI, 2004). 

 
 

3.3.5 Cuidado corporal 
 
 

É a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e eficazmente, 

realizar atividades com o objetivo de preservar seu asseio corporal (BENEDET, 

BUB, 2001). 
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3.3.6 Ambiente 

 

É uma necessidade que diz respeito a todas as condições do ecossistema 

que permite que o indivíduo atenda suas necessidades humanas básicas como o 

ambiente físico, normas, regulamentos, grupo social, família, clima entre outros.  O 

ecossistema pode ser favorável quando todas as condições existem para que o 

indivíduo satisfaça correta e adequadamente todas as suas necessidades; 

semifavorável quando o ecossistema possui algumas restrições para o pleno 

atendimento das necessidades; o difícil ocorre quando o ecossistema possui muitas 

restrições dificultando o atendimento das necessidades e o desfavorável o 

ecossistema impede o atendimento das necessidades (HORTA, 1979).   

 

3.3.7  Necessidade de Terapêutica 

 

É a necessidade do indivíduo de buscar ajuda profissional para auxiliar no 

cuidado à saúde com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde 

(BENEDET; BUB, 2001). 

 

 

4.  Necessidades psicossociais das pessoas com úlceras vasculares 

 

 
4.1 Autoestima, autoimagem e autorealização 

 

Estas três necessidades humanas básicas afetam as pessoas com úlceras 

vasculares mutuamente e devido a relação estreita entre elas, as mesmas, serão 

abordadas de modo integrado. 

A autoestima é a necessidade de desenvolver sentimento e julgamento 

positivo do próprio valor em relação a qualidades como força, perícia, competência, 

ser adequado, independente e realizado. Desenvolver uma alta autoestima é 

influenciado por sensações internas e estímulos do ambiente (MASLOW, 1970). A 

autoestima é julgamento e um sentimento de autovalorização que se desenvolvem a 

partir de um autoconceito realístico, baseado na autoconsciência (ATKINSNON, 

MURRAY, 1989).  O autoconceito é a figura mental que uma pessoa tem do seu eu, 
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baseada na autoconsciência de experiências internas e externas. O autoconceito 

inclui as imagens corporais e não corporais de uma pessoa. A imagem corporal 

consiste nas percepções, crenças e conhecimento das pessoas a respeito da 

estrutura, função, aparência e limites do seu corpo. O autoconceito e a autoestima 

mudam constantemente uma vez que o “eu” está sempre mudando em resposta a 

novas experiências (ATKINSNON; MURRAY, 1989).   

A autoimagem é um retrato mental que as pessoas têm de si mesmas e está 

bastante relacionado à autoestima (DEALEY, 2008). Muitas pessoas se afastam das 

relações sociais ou da família possivelmente devido a presença de ferida com odor 

acentuado, exsudato e mau aspecto do curativo, contribuindo para  deterioração da 

autoestima.  

A auto-realização é a necessidade de desenvolvimento dos potenciais ou 

capacidades individuais de uma determinada pessoa, nas dimensões física, 

intelectual, emocional e espiritual. Baseia-se na suposição de que todos os seres 

humanos apresentam perspectivas diferentes do que poderão vir a ser e que a força 

para alcançar esta potencial está presente em todas as pessoas (ATKINSNON; 

MURRAY, 1989).    

Um estudo realizado verificou que os pacientes com úlceras de perna 

ficavam constrangidos com a ferida e o curativo e concluíram que isto pode 

contribuir para que o paciente sinta-se incapaz de obter informações, contribuir com 

o processo de cicatrização e compartilhar os seus sentimentos (EBBESKOG; 

EKMAN, 2001). 

Para Dealey (2008) é importante que os enfermeiros, ao prestarem 

cuidados, permitam que as pessoas que possuem úlceras nas pernas expressem 

seus sentimentos. É necessário que estes profissionais forneçam informações 

realistas a respeito do prognóstico da lesão incluindo os familiares e todas as 

pessoas que são significativas no cuidado do paciente.  

Jones et al., (2006) realizaram um estudo em um hospital no noroeste da 

Inglaterra com o objetivo de avaliar a prevalência de ansiedade e depressão em 190 

pessoas com úlcera de perna. Neste estudo constatou-se que 52 (27%) dessas 

pessoas foram classificadas como deprimidas e 50 (26%) como ansiosas. Esses 

dois sintomas que apareceram foram associados à dor e ao odor da lesão e, quando 

não associados à esses sintomas, foram relacionados à condição de viver sozinho, a 

mobilidade prejudicada e a quantidade de exsudato. 
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León et al., (2002) descreve um modelo de abordagem psicossocial em 

doença vascular periférica:  

 Manter a perspectiva holística dos cuidados de saúde das pessoas 

com doença vascular periférica. A relação entre o profissional de saúde e o 

paciente deve ocorrer de forma ativa onde a responsabilidade do tratamento 

é compartilhada. De acordo com estas premissas cada paciente deve ser 

atendido como único e não redutível a sua doença. A assistência deve ser 

multidimensional, de acordo com as diferentes necessidades de cada 

paciente, satisfazendo assim cada um de forma física, emocional e 

espiritual. O profissional de saúde, ao compreender o processo saúde-

doença na perspectiva do cuidado holístico, perceberá que pessoas com 

doença vascular periférica reagem de modos diferentes aos cuidados, que 

muitas vezes são idênticos. 

 Estabelecer uma relação de ajuda entre profissional e paciente que 

consiste na essência para a boa prática em saúde. Isto é conseguido por 

meio da orientação e  aconselhamento. Com o objetivo  de estabelecer a 

atenção integral dos cuidados  o profissional de enfermagem deve facilitar o 

reconhecimento do problema do paciente, o conhecimento de técnicas e 

alternativas para o auto cuidado. 

 Criar ou implementar comunidades ou grupos de apoio em que as 

pessoas com lesões de pele compartilham experiências com outras pessoas 

com problemas iguais e/ou semelhantes. 

 Implementar técnicas simples de intervenção psicossocial como 

técnicas de relaxamento, de como lidar com o estresse emocional e de 

bloqueio mental cognitivo (abolir pensamentos negativos). Os profissionais 

para alavancarem estes recursos devem ser comunicativos e socialmente 

habilidosos, pois, a adesão ao tratamento, as mudanças do estilo de vida e 

pensamento dependerão muito da boa comunicação entre profissionais e 

pacientes.  

4.1.1 Recreação e Lazer 
 

 Para Benedet, Bub (2001) as necessidades de recreação e lazer compreende 

a capacidade que o indivívuo possui para  produzir ideias no intuito  de alcançar o 
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seu entreterimento, distração e diversão e está relacionada aos seus hábitos e 

preferências. 

 
4.1.2  Segurança (física/ emocional) 
 
 
A necessidade de segurança inclui o sentimento de confiança, de 

estabilidade, de independência e proteção, sentir-se livre do medo, da ansiedade, do 

caos e sentir-se amparada numa determinada estrutura com leis e limites. A 

necessidade de segurança duas dimensões: Na dimensão física a segurança pode 

ser entendida como a proteção do organismo contra as injúrias físicas, ou seja, 

proteção de sua integridade física. Na dimensão emocional segurança envolve uma 

sensação de tranquilidade, de ausência de sentimentos de medo, ansiedade e 

apreensão além da sensação de crença na integridade, credibilidade e justiça das 

outras pessoas(ATKINSNON, MURRAY, 1989). 

 
4.1.3 Criatividade 
 
 
É uma atividade intelectual distinta da inteligência humana sem graduação 

maior ou menor quanto ao sexo e  raça e de  intensidade variável de acordo com a 

idade do indivíduo. Esta necessidade estimula o crescimento individual, do grupo e 

da coletividade   e promove a capacidade de associar idéias e novas descobertas 

(CIANCIARULLO, 1996). 

 
 
4.1.4 Aceitação   

 

Benedet,  Bub (2001) definem estas duas necessidades humanas básicas 

conjuntamente como sendo a necessidade de ter sentimentos e emoções em 

relação às pessoas objetivando a aceitação, a integração  em grupos e  ter amigos e 

família. 

4.1.5  Atenção 

 

É a necessidade que o indíviduo tem de ser querido, sentir-se valorizado e 

que as pessoas significativas se importam com ele e com o que ele faz (SILVA, 

2004). 
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 4.1.6 Gregária 

 

 É a necessidade de viver em grupo com o objetivo de interagir com os 

outros e realizar trocas sociais (BENEDET; BUB, 2001). 

 

4.1.7 Amor  

 

É uma necessidade entre os seres vivos de troca positiva de energia 

emocional, de dar e receber amor. O amor é a compreensão e aceitação que se tem 

para com os outros (ATKINSNON, MURRAY, 1989). Pode-se manifestar por 

ansiedade, insegurança, tensão, rejeição, negativismo, indiferença, depressão, 

solidão, frustração, fuga, medo, dores, angústia, emagrecimento, dependência, 

obesidade, insônia, choro, apatia, prostração, euforia, exibicionismo, delinquência, 

desvios de comportamento, entre outros (HORTA, 1979). 

 

4.1.8 Aprendizagem (educação à saúde)  
 

Os enfermeiros são considerados agentes de informação, exercendo a 

função de educador. Esta função pode fazer uma diferença significativa em como os 

pacientes e seus familiares enfrentam os problemas de saúde. Os enfermeiros 

devem voltar à educação para a prevenção, promoção, restauração e manutenção 

da saúde das pessoas.  

Segundo Bastable (2010) para serem disseminadores de informação, estes 

profissionais precisam adquirir habilidades facilitadoras do processo aprendizagem 

tais como: 

  O preparo adequado para analisar as necessidades específicas de 

aprendizado de cada pessoa; 

 Detectar o estilo de aprendizagem e a prontidão das pessoas para 

aprender; 

 Determinar se a informação recebida pelas pessoas é entendida;  

 Tomar medidas necessárias para revisar apropriadamente a 

abordagem educativa feita se a informação fornecida não for compreendida 

pela pessoa; 

 Utilizar métodos de avaliação sobre a aprendizagem. 
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Além das habilidades que os profissionais de enfermagem necessitam 

adquirir é preciso que eles também tenham competência técnica e científica sobre 

assistência às pessoas com úlceras vasculares. 

De acordo com Royal College of Nursing (2006) é importante que os 

profissionais tenham conhecimento sobre: 

 Fisiopatologia da úlcera de perna. 

 Avaliação da úlcera de perna. 

 Uso do Doppler para mensuração do IT/B. 

 Cicatrização normal e anormal. 

 Seleção do curativo. 

 Administração dos cuidados com a pele. 

 Educação para a saúde 

 Prevenção de recorrência. 

 Critérios para encaminhamento para avaliação especializada. 

O enfermeiro como educador, deve buscar uma maneira para alcançar a 

comunicação e o aprendizado por meio das estratégias de ensino. A autora refere 

que dentre as estratégias de ensino é necessário que o enfermeiro dê oportunidade 

para que as pessoas participem de forma ativa no processo de educação 

selecionando juntamente com as mesmas o que elas querem aprender e quais as 

ferramentas instrucionais (discussão em grupo, recursos audiovisuais, materiais 

informativos escritos, instrução assistida por computador, entre outras) 

(BLASTABLE, 2010).  

São várias as ações de educação em saúde que podem ser desenvolvidas 

pelos os profissionais de enfermagem e que as pessoas com úlceras vasculares 

precisam aprender. 

Uma das ações de educação à saúde realizada pelos profissionais de 

enfermagem a estas pessoas é referente ao prejuízo do tabagismo na oxigenação 

dos tecidos e consequentemente cicatrização das lesões de pele. A monitoração do 

tabagismo requer honestidade do paciente e respeito dos profissionais no resultado 

referente à orientação e caso houver recaídas os profissionais devem continuar 

encorajando os pacientes a refrear o ato de fumar e uso de bebidas (DEALEY, 

2008). 
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A outra orientação realizada pelos profissionais de enfermagem está 

relacionada ao uso de bebidas alcoólicas. O etilismo prejudica o estado metabólico e 

nutricional do indivíduo (DOUGHTY; SPARKS-DEFRIESE, 2007). Os profissionais 

de enfermagem devem desempenhar papéis importantes que consistem na 

identificação das pessoas etilistas e posteriormente orientação e educação sobre os 

malefícios do uso de bebidas alcoólicas na cicatrização da ferida. O alcoolismo pode 

ocasionar lesões no cérebro, coração, fígado e pâncreas interferindo na adesão ao 

tratamento da ferida e no funcionamento cognitivo e comportamental do ser humano 

(MARTINS; SOUZA, 2007; MOURA et al., 2010). 

O Royal College of Nursing (2006) estabelece algumas atividades 

educativas para prevenção de recorrência de ulceração tais como instruir sobre uma 

maior adesão as meias de compressão, aos cuidados com a pele, desencorajar o 

autotratamento com preparações desconhecidas, orientar sobre a prevenção de 

trauma e acidente nas pernas, informações em relação a autoavaliação diária e 

detecção precoce dos sinais de ruptura da pele e sobre a importância da elevação 

do membro durante o repouso. 

Silva, Lopes (2006) referem que a negligência para utilização da terapia de 

compressão pela pessoa muitas vezes advém na maioria dos casos do 

desconhecimento sobre a importância desta terapia na prevenção dos efeitos da 

insuficiência venosa. Para os autores o profissional de saúde deve fazer as 

orientações necessárias esclarecendo todas as dúvidas, pois, uma melhor 

compreensão da relevância da meia de compressão possibilita adesão efetiva, 

autocuidado e a autoajuda, possibilitando que estas pessoas sejam integrantes de 

um compromisso individual durante o tratamento. 

O Scottish Intercollegiate Guideline Network (2010) traz um folheto 

informativo que os profissionais de saúde podem implementar e adaptar nos 

departamentos de saúde, sobre o que os  pacientes com úlceras de perna devem 

saber e aprender durante o tratamento. Dentre as informações encontra-se a 

fisiopatologia e da úlcera de perna de etiologia venosa; a importância das 

bandagens de compressão, da elevação das pernas, do exercício, da hidratação e 

nutrição; identificação da dor presente, cuidados com os pés e uma série de outros 

cuidados tais como: não utilizar meias de compressão desgastadas e calçados 

inadequados, evitar colisões nas pernas, manter os pés quentes, mas evitar 

temperaturas quentes, como sentar perto do fogo ou tomar banho em água muito 
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quente, usar creme hidratante sem perfume regularmente nos membros, examinar 

os pés regularmente quanto as fissuras e edema e procurar assistência à saúde na 

presença de ferida e irritação,  vermelhidão e edema da pele. 

 

4.1.9 Comunicação 

 

 É a necessidade de enviar e receber mensagens utilizando linguagem 

verbal (palavra falada e escrita) e não-verbal (símbolos, sinais, gestos, expressões 

faciais) com o objetivo de interagir com os outros (BENEDET; BUB, 2001). A 

comunicação tem a função de informar, persuadir, levar a mudança de 

comportamentos dentro da troca de pensamentos, ensinar, discutir, promover 

relacionamentos entre as pessoas e buscar soluções  (CIANCIARULLO, 1999). 

4.2 Liberdade 

 

É a necessidade que o indivíduo tem de agir com autonomia numa 

sociedade organizada e respeitando os limites, normas socioculturais, éticas e legais 

impostas. Nesta necessidade  o indivíduo tem o direito de concordar ou não, 

informar e ser informado, delimitar e ser delimitado (BENEDET, BUB, 2001). 

 

4.2.1 Espaço 

 

É a necessidade de delimitar-se no ambiente físico, ou seja, expandir-se ou 

retrair-se com o objetivo de preservar a individualidade e a privacidade (BENEDET; 

BUB, 2001). 

 

4.2.2 Orientação no tempo e espaço 

 

É uma condição de funcionamento mental do indivíduo de sua situação auto 

e alopsíquica (HORTA, 1979). 

 

4.2.3 Participação 
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É o direito que cada um tem de concordar ou discordar, informar e ser 

informado, delimitar e ser delimitado com o objetivo de ser livre e preservar sua 

autonomia (BENEDET, BUB, 2001). 

 

5. Avaliação das Necessidades Psicoespirituais às pessoas com úlceras  

vasculares 

  

5.1 Religiosa ou teológica ética ou de filosofia de vida 

 

A necessidade religiosa consiste no desenvolvimento de um sentimento 

íntimo de convicção na existência de um ser superior e expressão desta crença por 

meio de comportamentos e ações; necessidade de conexão com um ser superior, 

com sentido de dependência na força deste ser superior, que envolve e norteia a 

vida das pessoas, protege do sentido a existência humana e ordem ao universo, 

impelindo os seres humanos a lutar pelo desenvolvimento da sua virtude, do bom 

relacionamento consigo mesmo, com os outros e com a natureza (CASSIRER, 

1994). É a necessidade de desenvolver e expressar uma crença numa força 

sobrenatural ou divina que tem poder de organizar o universo e requer obediência. É 

pautada num código abrangente de ética e filosofia do que é certo ou errado, do que 

é bem ou mal e do que se deve ou não fazer (ATKINSNON, MURRAY, 1989).   

No contexto das práticas de saúde a dimensão da espiritualidade e da 

religiosidade tem contribuído como parte integrante do cuidado holístico e para 

promoção do bem-estar das pessoas. 

Lucchetti et al., (2010) diferenciam a espiritualidade da religiosidade. Para os 

autores a  religiosidade é o quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma 

religião podendo ela ser organizacional (participação na igreja ou templo religioso) 

ou não organizacional (rezar, ler livros, assistir programas religiosos na televisão), já 

a espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim 

da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente que, 

pode ou não, levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de 

comunidades religiosas. 

 Gonçalves, Pillon (2009); Taylor; Lillis, LeMone (2007)  consideram a 

espiritualidade uma dimensão pessoal para que se possa compreender aspectos 



101 

relacionados a vida, seu significado e o relacionamento com o transcendente, algo 

maior que si próprio e sagrado podendo ela estar ou não relacionada a participação 

de rituais religiosos. 

Há alguns fatores que são capazes de influenciar o tratamento de uma ferida 

crônica, como as crenças e valores, não apenas as individuais (pessoa que possui a 

lesão) como também dos seus cuidadores e familiares.  É a partir da valorização 

dessas crenças (sobre Deus, entidades sobrenaturais, corrente de energia vital) que 

muitas vezes são tomadas decisões pelos profissionais de saúde em escolher 

determinados procedimentos de acordo com a valorização da crença espiritual 

(utilização de água benta, realização de orações, freqüência à igreja, prática de 

meditação etc). É em função destes valores religiosos ou espirituais que em alguns 

casos, aspectos habitualmente negativos são mais facilmente de serem enfrentados 

e ultrapassados pelas pessoas com doenças crônicas (PAPOOLA, 2000). 

Um estudo de revisão realizado por Guimarães, Avezum (2007) buscou as 

evidências do papel da espiritualidade e da religiosidade na prática clínica diária. 

Foram selecionados 242 artigos na base de dados Medline, os quais, foram 

analisados  com  relação ao impacto da religiosidade/espiritualidade na saúde física 

das pessoas. Constatou-se que a religiosidade e espiritualidade estão relacionadas 

positivamente à saude, promovendo um melhor desempenho na resposta 

inflamatória, na saúde mental, na redução da mortalidade por neoplasias e atuam 

como fatores protetores contra doenças cardiovasculares. 

Em um estudo realizado por meio de uma entrevista com 15 pessoas com 

doença crônica verificou-se que essas pessoas, por possuírem alguma crença 

religiosa, possibilitaram a sensação de conforto, de integração com Deus, 

esperança, força, mais segurança e melhor adesão ao tratamento 

(NARAYANASAMY, 2002). 

Para Dealey (2008) os enfermeiros precisam ter noção da amplitude das 

atividades envolvidas no cuidado espiritual, levando em consideração que o cuidado 

espiritual não pode ser padronizado como ocorre durante a assistência aos cuidados 

fisiológicos, cada indivíduo precisa ser cuidado de acordo as suas necessidades 

únicas.  

Para Taylor, Lillis e LeMone (2007) o profissional de enfermagem deve 

utilizar intervenções para estimular e ajudar as pessoas  a satisfazerem suas 

necessidades espirituais tais como: oferecimento de apoio à necessidade espiritual 
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ou religiosa, facilitação da prática de uma religião, nutrição da espiritualidade, rezar 

com e pelos pacientes, aconselhá-los espiritualmente, contatar um conselheiro 

espiritual e auxiliar na resolução entre o tratamento e as crenças espirituais. 

Diante do exposto, considerar a crença espiritual das pessoas com lesões 

tissulares é importante, pois, é possível alcançar resultados positivos em relação ao 

tratamento de uma lesão. Algumas habilidades podem ser desenvolvidas pelos 

profissionais da saúde no cuidado espiritual tais como a escuta, empatia, 

vulnerabilidade, humildade e comprometimento (DEALEY, 2008). 
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6.  MARCO TEMÁTICO 
 

6.1 Classificação das Intervenções de Enfermagem – NIC 

 

A Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) é uma classificação 

abrangente, padronizada, das intervenções realizadas por enfermeiros. Ela é útil 

para a documentação clínica, para a informação sobre os cuidados prestados entre 

as unidades de tratamento, para a integração dos dados em sistemas de informação 

e unidades de tratamento, para a eficiência da pesquisa, para medida da 

produtividade e para a avaliação da competência, facilitação do reembolso e para o 

planejamento curricular (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010). 

A pesquisa para elaboração da NIC teve início em 1987 e foi coordenada por 

um grupo de pesquisadoras da Universidade de Iowa. Passou por quatro fases: 

1º Fase – Construção da Classificação (1987 – 1992) 

2º Fase – Construção da Taxonomia (1990 – 1995) 

3º Fase – Teste Clínico e Refinamento (1993 – 1997) 

4º Fase – Uso e Manutenção (1996  - em desenvolvimento) 

O impulso para se iniciar esse trabalho sobre intervenções de enfermagem 

começou, em parte, com o trabalho da NANDA, uma vez que, até então, a 

compreensão vigente era de que, quando um enfermeiro formula um diagnóstico de 

enfermagem, ele tem o dever de resolvê-lo ou minimizá-lo (DOCHTERMAN; 

BULECCHEK; CHIANCA, 2003). 

 O uso de um sistema de classificação das intervenções de enfermagem é 

essencial e implica em: 1) ajudar a demonstrar o impacto que os enfermeiros têm 

sobre o sistema de prestação de assistência à saúde, 2) padronizar e definir a base 

do conhecimento para os currículos e a prática de enfermagem, 3) facilitar a seleção 

de uma intervenção de enfermagem adequada, 4) facilitar a transmissão dos 

tratamentos de enfermagem a outros enfermeiros e provedores, 5) permitir aos 

pesquisadores examinarem a efetividade e o custo da assistência de, 6) auxiliar os 

educadores a desenvolverem currículos que articulam a melhor prática clínica, 7) 

facilitar o ensino da tomada de decisão clínica aos enfermeiros novatos, 8) auxiliar 

os administradores a fazerem um planejamento mais efetivo para atender as 

necessidades de pessoal e de equipamentos, 9) promover o desenvolvimento de um 

sistema de reembolso pelos serviços de enfermagem, 10) facilitar o desenvolvimento 
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e o uso de sistemas de informação em enfermagem e 11) transmitir a natureza da 

enfermagem ao público (BULECHECK;  BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 

No âmbito da NIC, intervenção de enfermagem consiste em: “qualquer 

tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico realizado por um 

enfermeiro, para melhorar os resultados do paciente/cliente” (BULECHECK;  

BUTCHER; DOCHTERMAN,  2010, p XXV). No Brasil, em virtude da enfermagem 

ser desenvolvida por diferentes categorias, compreende-se intervenção de 

enfermagem como qualquer tratamento baseado no julgamento e no conheciemtno 

clínico realizado pela enfermagem, para melhorar os resultados do paciente/cliente. 

De acordo com Bulecheck; Butcher; Dochterman, (2010) as intervenções 

podem ser classificadas: 

Intervenção de assistência direta – são intervenções que incluem ações 

de enfermagem fisiológicas, psicossociais e as que são mais assistenciais e de 

aconselhamento que ocorre entre profissional e paciente. 

Intervenção de assistência indireta – são intervenções realizadas distante 

do paciente, mas em seu benefício ou em benefício de um grupo de pacientes.  

Intervenção comunitária (ou de saúde pública) – intervenções que 

enfatizam a promoção de saúde, manutenção da saúde e a prevenção de doenças 

nas populações. 

Tratamento iniciado por um enfermeiro – são intervenções autônomas 

iniciadas por um enfermeiro baseadas no raciocínio científico em resposta a um 

diagnóstico de enfermagem para alcançar resultados projetados.  

Tratamento iniciado por um médico ou outros prestadores -  é uma 

intervenção iniciada por um médico em resposta a um diagnóstico médico, porém 

executada por um enfermeiro em resposta a uma ordem médica.  

Cada intervenção possui um título, uma definição e uma série de atividades, 

que são ações ou comportamentos específicos que as enfermeiras realizam para 

implementar uma intervenção  direcionada aos resultados de enfermagem a serem 

alcançados pelo paciente, desta forma, entende-se que a intervenção contém a 

atividade (ALMEIDA et al.,  2007).       

 A fim de auxiliar na escolha apropriada das intervenções, a NIC oferece uma 

categorização destas em três níveis para cada diagnóstico (BULECCHEK; 

DOCHTERMAN, 2008). 
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1 – Intervenções prioritárias: são as mais prováveis para a solução do 

diagnóstico. Essas intervenções estão listadas em negrito e foram selecionadas por 

se encaixarem bem na etiologia do diagnóstico e/ou nas características definidoras, 

apresentarem mais atividades visando à solução do problema, poderem ser 

utilizadas em uma quantidade maior de locais e serem bem conhecidas a partir de 

pesquisas e uso clínico para se solucionar o diagnóstico (BULECCHEK; 

DOCHTERMAN, 2008). 

2 – Intervenções sugeridas: são aquelas com a probabilidade de remeter 

ao diagnóstico, mas não tão provável quanto às intervenções prioritárias. São às 

vezes mencionadas na literatura como remetentes ao diagnóstico, embora não 

sejam citadas com tanta freqüência, podendo também ter relação apenas com a 

etiologia ou com características definidoras dos diagnósticos de enfermagem 

(BULECCHEK; DOCHTERMAN, 2008). 

3 – Intervenções adicionais optativas: são as que se aplicam a apenas 

alguns pacientes com o diagnóstico. Permitem ao enfermeiro personalizar ainda 

mais as prescrições de cada diagnóstico (BULECCHEK; DOCHTERMAN, 2008). 

As atividades de enfermagem são os comportamentos específicos ou ações 

dos enfermeiros para implementar uma intervenção e que auxiliam 

pacientes/clientes a avançar rumo a um resultado almejado. As atividades de 

enfermagem estão em um nível concreto de ação e uma série de atividades é 

necessária para implementar uma intervenção (BULECHECK;  DOCHTERMAN;  

BUTCHER, 2010). 

A NIC (2010) é composta por 30 classes, sete domínios, 542 intervenções e 

mais de 12.000 atividades.  Os sete domínios são Fisiológico básico, Fsiológico 

complexo, Comportamental, Segurança, Família, Sistema de Saúde, e Comunidade. 

Os códigos para os sete domínios vão de 1 a 7. Os códigos para as 30 classes vão 

de A  a Z e a, b, c, d. Cada intervenção da NIC possui um código com quatro dígitos. 

A estrutura da NIC pode ser observada a seguir (Quadro 13). 
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       Quadro 13 -   Estrutura da Classificação das Intervenções de enfermagem – NIC.  

           Fonte: Bulechek GM,  Butcher HK,  Dochterman  JMC. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 5st  ed.  São Paulo: Elsevier; 2010. p.74 - 75

NÍVEL - 1 DOMÍNIOS 

Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Domínio 5 Domínio 6 Domínio 7 

1 - Fisiológico Básico 2 - Fisiológico Complexo 3 – Comportamental 4 - Segurança 5 - Família 6 – Sistemas de Saúde 7 – Comunidade 

NÍVEL - 2 CLASSES 

 

A - Controle da Atividade  e do 

exercício: 

Intervenções para organizar ou 
auxiliar a atividade física e a 

conservação e gasto de energia. 

B – Controle da Eliminação: 

Intervenções para estabelecer e 
manter padrões regulares de 
eliminação intestinal e urinária e 

controlar complicações resultantes 
de padrões al-terados. 

C – Controle da Imobilidade: 

Intervenções para controlar a 
restrição de movimentos do corpo 

e suas seqüelas.  

D – Apoio Nutricional: 

Intervenções para modificar ou 
manter a condição nutricional 

E – Promoção do Conforto Físico: 

Intervenções para promover o 

conforto, utilizando técnicas 
motoras. 

F- Facilitação do Autocuidado: 

Intervenções para proporcionar ou 

auxiliar nas atividades de rotina 

diária da vida 

G – Controle Eletrolítico e ácido-

básico: 

Intervenções para regular o 
equilíbrio de eletrólito/ácido – 

básico e prevenir complicações. 

H – Controle de Medicamentos: 

Intervenções para facilitar os 
efeitos desejados dos agentes 
farmacológicos. 

I – Controle Neurológico: 

Intervenções para otimizar a 

função neurológica. 

J – Cuidados Perioperatórios: 

Intervenções para proporcionar 
cuidados antes, durante e após 
uma cirurgia. 

K – Controle Respiratório: 

Intervenções para promover 

desobstrução das vias aéreas e a 
troca de gases. 

L – Controle Pele/Feridas: 

Intervenções para manter ou 

recuperar a integridade tissular. 

M – Termorregução 

Intervenções para manter a 
temperatura corporal dentro de um 
parâmetro normal. 

N – Controle da perfusão tissular: 

Intervenções para otimizar a 

circulação de sangue, líquidos e os 
tecidos. 

O – Terapia Comportamental: 

Intervenções para reforçar ou 
promover comportamentos 
desejáveis, ou alterar 

comportamentos in-desejáveis. 

 P – Terapia Cognitiva: 

Intervenções para reforçar ou 
promover funcionamento cognitivo 
desejável, ou alterar funciona-

mento indesejável. 

Q -  Melhora da Comunicação: 

Intervenções para facilitar o envio e 
a recepção de mensagens verbais 
e não verbais 

R – Assistência no enfrentamento: 

Intervenções para auxiliar o outro a 

contar com seus pontos positivos 
para adaptar-se a uma mudança 

de função ou atingir um nível 
elevado de funcionamento. 

S – Educação do paciente: 

Intervenções para facilitar a 
aprendizagem. 

T -  Promoção no conforto 

psicológico: 

Intervenções para promover 
conforto, utilizando técnicas 
psicológicas. 

U – Controle na Crise: 

Intervenção para oferecer ajuda 
imediata e de curto prazo em 
crises psicológicas e fisiológicas 

V – Controle de risco: 

Intervenções para iniciar atividades 

de redução de riscos e manter o 

monitoramento de riscos ao longo 

do tempo. 

W – Cuidado no Nascimento dos 

Filhos: 

Intervenções para auxiliar o 
preparo para o nascimento de um 

filho e o controle das mudanças 
psicológicas e fisiológicas antes, 
durante e imediata-mente após o 

parto.  

Z – Cuidados na Educação de 
Filhos: 

Intervenções para auxiliar a criação 
dos filhos. 

X – Cuidados ao longo da Vida: 

Intervenções para facilitar o 

funciona-mento da unidade familiar 

e promover a saúde e o bem- estar 

dos membros da família ao longo 

do ciclo de vida. 

Y – Mediação do Sistema de 

Saúde; 

Intervenções para facilitar a 
interface entre o paciente /família e 

o sistema de atendimento à saú 
de. 

a – Controle do Sis-tema de 
Saúde: 

Intervenções para oferecer e 

melhorar os serviços de apoio para 
a prestação de cuidados. 

b – Controle das informações: 

Intervenções para facilitar a 
comunicação sobre o atendimento 

à saúde. 

  

c  -  Promoção da Saúde da 

Comunidade: 

Intervenções que promovem a 
saúde de toda uma comunidade. 

d – Controle de Riscos da 

Comunidade: 

Intervenções que auxiliam na 

detecção ou prevenção de riscos à 

saúde para toda uma comunidade. 
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As intervenções da NIC podem se relacionar aos diagnósticos de 

enfermagem da NANDA-Internacional e aos resultados da Nursing Outcomes 

Classification (NOC), sendo terminologias complementares que visam contribuir para 

o processo de padronização internacional do cuidado prestado nas instituições de 

saúde (ALMEIDA;  PERGHER; CANTO, 2010). 

A NIC apresenta a ligação entre um diagnóstico de enfermagem da NANDA-

I (2010) e uma intervenção de enfermagem. Estas ligações facilitam o raciocínio 

diagnóstico e a tomada de decisão clínica pelo enfermeiro, por meio da identificação 

das intervenções de enfermagem que constituem opções de tratamento para 

resolução de um diagnóstico de enfermagem (BULECHECK; DOCHTERMAN; 

2008). 

A integridade da pele prejudicada é definida como “epiderme e/ou derme 

alterada” (NANDA I, 2010. p. 333). As intervenções de enfermagem para esse 

diagnóstico de enfermagem segundo a NIC (2010) são: 

I- Intervenção de enfermagem prioritária: 

 Cuidados com lesões (Anexo I) 

 Cuidados com úlceras de pressão (Anexo II) 

 Cuidados com o local de incisão (Anexo III) 

 Supervisão da pele (Anexo IV) 

 

II- Intervenções de enfermagem sugeridas: 

 Administração de medicamentos: tópica 

 Controle hidroeletrolítico 

 Banho 

 Controle de medicamentos 

 Controle da pressão sobre áreas do corpo 

 Cuidados com a pele: Tratamento tópicos 

 Cuidados com aparelho gessado: manutenção 

 Cuidados com aparelho gessado: úmido 

 Cuidados com lesões: drenagem fechada 

 Cuidados com o períneo 

 Cuidados com os pés 

 Cuidados com ostomias 
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 Cuidados com próteses 

 Sutura 

 Cuidados com tração/imobilização 

 Cuidados da pele: local da doação 

 Cuidados da pele: local de enxerto 

 Cuidados na amputação 

 Ensino: cuidados dos pés 

 Imobilização 

 Irrigação de Lesões 

 Monitorização de eletrólitos 

 Monitorização das extremidades inferiores 

 Posicionamento 

 Precauções circulatórias 

 Precauções no uso de artigos de látex 

 Prevenção de úlcera de pressão 

 Promoção do exercício 

 Redução do sangramento 

 Redução do sangramento: ferimento 

 

III- Intervenções  de Enfermagem opcionais: 

 Administração de nutrição parenteral total 

 Controle da nutrição 

 Controle de infecção 

 Cuidados com o cateter central de inserção periférica 

 Cuidados com o repouso no leito 

 Estimulação cutânea 

 Estimulação elétrica transcutânea do nervo 

 Monitorização dos sinais vitais 

 Promoção do exercício: alongamento 

 Proteção contra  infecção 

 Supervisão 

 Terapia com exercícios: controle muscular 
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 Terapia com exercícios: deambulação 

 Terapia com exercícios: equilíbrio 

 Terapia com exercícios: mobilidade articular 

 Terapia com sanguessugas 

 Terapia nutricional 

A perfusão tissular periférica ineficaz é definida como “uma redução na 

circulação sanguínea para a periferia, capaz de comprometer a saúde” (NANDA-I, 

2010, p. 165).  As intervenções de enfermagem para esse diagnóstico de 

enfermagem segundo a NIC (2010) são: 

I- Intervenções de Enfermagem prioritárias: 

 Controle da sensibilidade periférica (Anexo V) 

 Cuidados circulatórios: Insuficiência venosa (Anexo VI) 

 Cuidados circulatórios: Insuficiência arterial (Anexo VII) 

 Monitoração neurológica (Anexo VIII) 

II- Intervenções de Enfermagem sugeridas: 

 Controle ácido-básico 

 Controle da hipovolemia 

 Controle da Nutrição 

 Controle Hídrico 

 Controle Hidroeletrolítico 

 Controle do choque 

 Controle do choque: cardiogênico 

 Controle do choque: distributivo 

 Cuidados circulatórios: equipamento suporte circulatório mecânico. 

 Cuidados com os pés 

 Interpretação de dados laboratoriais 

 Cuidados de emergência 

 Monitorização ácido-básica 

 Monitorização de extremidades inferiores 

 Monitorização hídrica 

 Monitorização de sinais vitais 

 Monitorização hemodinâmica invasiva 

 Oxigenoterapia 
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 Posicionamento 

 Precauções circulatórias 

 Precauções no uso de torniquete pneumático 

 Prevenção de úlcera de pressão 

 Reanimação cardiopulmonar 

 Reanimação cardiopulmonar: neonato 

 Regulação hemodinâmica 

 Supervisão da pele 

 Testes laboratoriais à beira do leito 

III- Intervenções opcionais: 

 Administração de medicamentos 

 Administração de medicamentos: intra-óssea 

 Administração de nutrição parenteral total 

 Controle da dor 

 Controle de medicamentos 

 Cuidados com o cateter central de Inserção periférica 

 Cuidados na embolia: periférica 

 Punção venosa 

 Precauções contra embolia 

 Promoção do exercício 

 Punção de vaso: amostra de sangue venoso 

 Punção de vaso cateterizado: amostra de sangue 

 Regulação da temperatura 

 Supervisão 

 Terapia com exercícios: controle muscular 

 Terapia com exercícios: deambulação 

 Terapia com exercícios: equilíbrio 

 Terapia com exercícios: mobilidade articular 

 Terapia endovenosa 

 Punção de vaso: amostra de sangue arterial 

A integridade tissular prejudicada é definida como “dano a membranas 

mucosas, córnea, pele ou tecidos subcutâneos” (NANDA-I, 2010, p. 335). As 
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intervenções de enfermagem para esse diagnóstico de enfermagem segundo a NIC 

(2010) compreendem: 

I-Intervenções de Enfermagem prioritárias: 

 Cuidados com lesões (Anexo I ) 

Intervenções sugeridas: 

 Administração de hemoderivados 

 Administração de medicamentos: oftálmico 

 Administração de medicamentos: otológica 

 Administração de medicamentos: retal 

 Administração de medicamentos: vaginal 

 Controle de hemorragia 

 Controle da nutrição 

 Controle hídrico 

 Controle do prolapso retal 

 Cuidados com o local de incisão 

 Cuidados com a tração/imobilização 

 Cuidados com a úlcera de pressão 

 Cuidados  da pele: local da doação 

 Cuidados da pele: local do enxerto 

 Imobilização 

 Irrigação de lesões 

 Manutenção da saúde oral 

 Monitoração de eletrólitos 

 Monitoração hídrica 

 Posicionamento 

 Precauções no uso de artigos de látex 

 Prevenção de úlceras de pressão 

 Proteção contra infecção 

 Redução do sangramento: gastrintestinal 

 Redução do sangramento: nasal 

 Redução do sangramento: útero pós – parto 

 Supervisão da pele 
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 Sutura 

 

II- Intervenções de Enfermagem Optativas: 

 Administração de medicamentos 

 Banho 

 Controle da pressão sobre áreas do corpo 

 Controle de infecção 

 Controle de medicamentos 

 Cuidados com sondas: urinário 

 Cuidados durante o parto: parto de alto risco 

 Ensino: cuidado dos pés 

 Massagem simples 

 Monitorização de extremidades inferiores 

 Monitorização dos sinais vitais 

 Terapia com sanguessugas 

 

As intervenções de enfermagem podem ser comuns a diferentes 

diagnósticos de enfermagem. A seleção de uma intervenção de enfermagem para 

uma pessoa em particular é parte do processo de decisão clínica do enfermeiro. 

Devem ser considerados seis fatores na escolha de uma intervenção: os resultados 

esperados do paciente, as características do diagnóstico de enfermagem, uma base 

de pesquisa para a intervenção, exeqüibilidade para realizar a intervenção, 

aceitação do paciente e capacidade do enfermeiro (BULECHEK, BUTCHER, 

DOCHTERMAN, 2010).  
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7 . MARCO METODOLÓGICO 
 
7.1 Mapeamento Cruzado 

 

O mapeamento cruzado é um método capaz de explicar e expressar algo 

por meio de palavras com significado igual ou semelhante (MOORHEAD; DELANEY, 

1997). 

No contexto do desenvolvimento de linguagens padronizadas, o ‘’cross 

maping’’, traduzido como mapeamento cruzado, é uma ferramenta que permite a 

comparação destas com outras linguagens, tais como aquelas que são utilizadas no 

cotidiano dos serviços ou ainda as de outros sistemas de classificação já existentes 

(NONINO et al., 2008). 

O mapeamento cruzado segundo Lucena, Barros (2005), permite a 

realização de pesquisas por meio de dados de enfermagem coletados por sistemas 

que ainda não adotam as linguagens padronizadas de modo a compará-los com as 

classificações de enfermagem identificando os termos similares empregados.  

As pesquisas que utilizam o mapeamento cruzado contribuem para  

melhorar os sistemas de informações que são utilizados pelos enfermeiros e 

colaboram com o desenvolvimento de linguagens padronizadas na enfermagem 

(MOORHEAD, DELANEY, 1997). 

Moorhead, Delaney (1997) desenvolveram um estudo com intuito de 

desenvolver pela primeira vez uma metodologia capaz de mapear os dados não 

padronizados de intervenção de enfermagem em um sistema de informação 

hospitalar de uma comunidade, para uma linguagem de intervenções padronizadas 

(NIC). Neste estudo as 13 regras de decisão para o uso do mapeamento foram as 

seguintes:    

Regra nº 1: Para cada prescrição de enfermagem, selecionar uma 

intervenção da NIC baseado nos conhecimentos de diagnósticos de enfermagem. 

Regra nº 2: Para cada prescrição de enfermagem, selecionar uma 

intervenção da NIC com base na semelhança entre a prescrição de enfermagem e a 

definição da intervenção da NIC e atividades sugeridas. 

Regra nº 3: Determinar uma palavra-chave da prescrição de enfermagem 

para auxiliar na identificação de intervenções apropriadas da NIC utilizando a 

taxonomia. 
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Regra nº 4: Usar os verbos da prescrição de enfermagem para a escolha 

das intervenções de forma adequada na NIC. 

Regra nº 5: Mapear a partir do rótulo da intervenção da NIC para cada 

atividade. 

Regra nº 6: Manter a consistência entre a intervenção que está sendo 

mapeada e a definição da intervenção da NIC, para cada ação de enfermagem 

selecione uma intervenção da NIC baseada na checagem do registro entre a ação 

do enfermeiro e a definição da atividade sugerida. 

Regra nº 7: Usar o  rótulo da intervenção da NIC mais específico. 

Regra nº 8: Mapear o verbo “avalia” para as atividades “monitorar” da NIC. 

Regra nº 9: Mapear o verbo “traçar gráfico” para a atividade “documentar”  

da NIC. 

Regra nº 10: Mapear o verbo ensinar para a intervenção da NIC ou atividade 

relacionada ao ensino quando o enfoque principal for o ensino. 

Regra nº 11: Mapear o “verbo ensinar” para o rótulo da intervenção NIC 

específica, quando o ensino for menos intenso ou relacionado com outra atividade 

na ordem/intervenção geral. 

Regra nº 12: O verbo “ordenar” deve ser mapeado para a intervenção 

“manejo do suprimento”. 

Regra nº 13: As prescrições de enfermagem com dois verbos devem ser 

mapeadas em duas diferentes intervenções da NIC, quando as ações do enfermeiro 

forem diferentes. 

Durante a realização do mapeamento é possível incorporar novas regras 

além das usadas inicialmente conforme o previsto por Moorhead e Delaney (1997). 

Em outro estudo realizado por Coenen, Ryan e Sutton (1997) os autores 

adotaram quatro regras básicas para o desenvolvimento do mapeamento cruzado. 

Regra nº 1: Proceder ao mapeamento a partir do rótulo de intervenção da 

NIC com a atividade da NIC. 

Regra nº  2: Usar o contexto dos diagnósticos de enfermagem 

Regra nº 3: Mapear o significado versus palavra. 

Regra nº 4: Usar a intervenção mais específica da NIC. 

Para Nonino et al.,  (2008) O mapeamento cruzado é uma ferramenta que 

permite realizar comparações de forma sistematizada e passível de validação. Para 

os autores estudos realizados utilizando a comparação de linguagens utilizadas no 
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cotidiano dos serviços com as terminologias oferecidas pelos sistemas de 

classificação permitem identificar as lacunas que podem existir em relação aos 

registros de enfermagem e também em relação às linguagens padronizadas e 

permite também a ampliação de possibilidades de registro dos fenômenos que são 

próprios da enfermagem, a criação de ligações entre diagnósticos ou problemas 

levantados pela enfermagem com resultados esperados e intervenções. 

 

7.2 A utilização do mapeamento cruzado no Brasil 

 

Ao realizarmos a busca na base de dados LILACS, (Literatura da América 

Latina e Caribe) utilizando a combinação dos descritores “mapeamento”, 

“enfermagem” identificamos 35 estudos e destes 15 se tratavam da utilização deste 

método no Brasil. O mapeamento foi utilizado em estudos nacionais abordando as 

seguintes temáticas: 

 

Mapeamento de termos para determinado grupo de pacientes a partir da 

CIPE – criação de uma terminologia: 

 

Marin (2002) investigou palavras usadas para documentar atividades de 

enfermagem desenvolvidas na avaliação clínica dos pacientes internados. Estas 

palavras foram mapeadas na Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE). O processo de mapeamento mostrou que das 761 palavras 

encontradas apenas 247 foram incluídas nesta classificação. Este estudo concluiu 

que pesquisas com enfoque no mapeamento podem ser úteis para melhorar a 

estrutura de classificação CIPE  facilitando a documentação própria da enfermagem. 

O estudo realizado por Nóbrega et al., (2010) procurou unificar as pesquisas 

desenvolvidas nas clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley da 

Universidade  Federal da Paraíba, objetivando a construção de um Banco de 

Termos da Linguagem Especial de Enfermagem por meio do mapeamento dos 

termos identificados nas clínicas com o constantes na Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE®) Versão 1.0; e a compilação das definições 

para os termos classificados como constantes nos eixos dessa classificação. Com 

base nesses resultados,  constituíram o Banco de Termos da Linguagem Especial 

de Enfermagem. 
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Utilização do mapeamento para comparação entre linguagens padronizadas 

da enfermagem: 

 

Chianca (2003) mapeou os termos encontrados no projeto de Classificação 

Internacional para as Práticas em Saúde Coletiva (CIPESC) no Brasil à luz das 

intervenções de enfermagem estabelecidas pela Classificação de Intervenções de 

Enfermagem (NIC) para determinar se esta taxonomia poderia representar a prática 

de enfermagem no Brasil e concluiu que a NIC pode ser útil no Brasil. 

Silva; Malucelli, Cubas (2008) propuseram construir um mapeamento entre 

os termos do foco da prática, contidos na CIPE - 1.0, CIPE versão beta 2 e CIPESC,  

identificando semelhanças e diferenças. Obtiveram como resultado que a CIPE - 1.0 

em relação à beta 2 apresenta: 41% dos termos novos; 33% idênticos; 4% com 

conceito ampliado; 12% modificados; 8% diferentes; e 2% conceituados apenas na 

beta 2. A CIPE - 1.0 em relação à CIPESC apresenta: 79% são novos; 8% idênticos; 

1% ampliado; 5% modificados; 4% diferentes; e 3% sem conceito. 

 

Mapeamento cruzado -  métodos, regras, estudo de revisão e processo de 

validação do mapeamento: 

 

O método de mapeamento cruzado foi descrito por Lucena, Barros (2005), 

que também descreveram de forma sucinta algumas classificações existentes e 

exemplificaram a aplicação deste método em seu processo e regras com intuito de 

servir de subsídio e auxílio no desenvolvimento de pesquisas na área da 

enfermagem. 

Nonino et al., (2008) objetivaram identificar e analisar a produção científica 

de enfermagem utilizando o mapeamento cruzado. Identificaram que as pesquisas 

que utilizaram o mapeamento cruzado na enfermagem possuem relação com a 

criação de  sistemas de classificação e com a perspectiva do uso da informática nos 

serviços de saúde.  Concluíram que o mapeamento cruzado é uma ferramenta útil 

em estudos sobre linguagens padronizadas em enfermagem e pode favorecer o uso 

dos sistemas de classificação nos diferentes contextos. 

 

Mapeamento cruzado entre as linguagens não padronizadas e as 

padronizadas da enfermagem: 
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Outro estudo identificado na literatura nacional utilizando o mapeamento 

cruzado foi o de Albuquerque; Nóbrega, Garcia (2006) que objetivou identificar os 

termos empregados pelos componentes da equipe de enfermagem, nos registros de 

prontuários da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital escola; 

e fazer o mapeamento cruzado dos termos identificados com os constantes na CIPE 

Versão 1. A extração e normalização dos termos possibilitou identificar 161 ntermos 

constantes nos 7 eixos da CIPE - 1, e a 603 não constantes. Este estudo possibilitou 

concluir que estudos de mapeamento podem ser úteis para construção de uma 

nomenclatura específica para esta clientela. 

Camiá; Barbieri, Marin (2006), em seu estudo descritivo, exploratório e 

retrospectivo objetivaram identificar os fenômenos e as ações de enfermagem 

documentadas nos prontuários de mulheres que freqüentam um serviço de 

planejamento familiar; mapear os fenômenos e as ações de enfermagem 

identificados segundo a Classificação Intervenções para a Prática de Enfermagem 

(CIPE) e atualizar o protocolo de consulta de enfermagem em planejamento familiar 

incluindo os principais fenômenos e ações de enfermagem.  Neste estudo dos 51 

fenômenos diagnósticos de enfermagem identificados, 46 (90,2%) apresentaram 

concordância a CIPE. As autoras concluíram que a CIPE demonstrou ser 

abrangente, pois, a maioria dos fenômenos de enfermagem identificados nos 

prontuários apresentou concordância exata e parcial. 

Lima et al., (2007) em seu estudo teve como objetivo geral contribuir na 

construção de um banco de dados essenciais de enfermagem, a ser introduzido em 

sistemas de informação, assim, determinaram, com base na literatura e em outras 

terminologias de enfermagem, o significado de termos relacionados a fenômenos de 

enfermagem, identificados e mapeados nas clínicas de um hospital escola e 

desenvolveram definições teóricas para os termos classificados no eixo Foco, da 

CIPE Versão 1. 

Ainda, outros autores (ALMEIDA et al., 2007) identificaram que os 52 

cuidados relativos aos diagnósticos de enfermagem (DE) Déficit no Autocuidado: 

banho e/ou higiene, Mobilidade física prejudicada e Risco para infecção foram 

mapeados com 33 intervenções de enfermagem, contidas em 14 Classes e quatro 

Domínios da NIC.  Constataram que a comparação entre as prescrições de 

enfermagem e as intervenções propostas pela NIC para os três DE estudados 

indicou haver  correspondência entre ambas  e  ainda, que a NIC pode constituir-se 
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em importante fonte de consulta para aprimorar e fundamentar o cuidado de 

enfermagem. 

Santos et al., (2008) identificaram diagnósticos de enfermagem, a partir dos 

dados contidos nos prontuários e caracterizaram  esses diagnósticos por meio do 

mapeamento cruzado utilizando a Taxonomia II da NANDA-I. Obtiveram como 

principais diagnósticos de enfermagem: risco de integridade da pele, memória 

prejudicada e dentição prejudicada. 

Costa; Oliveira, Araújo (2008) realizaram um estudo com o objetivo de 

identificar e mapear intervenções de enfermagem com freqüência igual ou superior a 

cinco registros em prontuários de portadores de hipertensão, segundo a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem versão Beta 1.0. 

Encontraram concordância parcial ou exata com a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem 10 para 12 intervenções. Concluíram que classificação 

adotada demonstrou ser abrangente, permitindo o mapeamento e o cruzamento de 

dados satisfatoriamente, e há a necessidade de revisão e acréscimo de alguns 

termos utilizados na prática de enfermagem brasileira. 

Monteiro et al., (2008) compararam as intervenções de enfermagem 

desenvolvidas por enfermeiros assistenciais para as crianças com até cinco anos de 

idade com doenças respiratórias agudas e que apresentam o diagnóstico de 

enfermagem Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas, com aquelas preconizadas pela 

Nursing Intervention Classification (NIC) para esse diagnóstico. Foram listadas 48 

atividades de enfermagem diferentes que eram desenvolvidas pelas 16 enfermeiras 

assistenciais durante suas atividades diárias na unidade de internação pediátrica. 

Estas atividades foram então comparadas com as 14 intervenções e as 327 

atividades propostas pela NIC. Verificaram, então, correspondência entre 63 

atividades. As intervenções de enfermagem NIC com maior número de 

correspondências foram: Controle de vias aéreas e Monitorização respiratória. 

Tannure; Chianca, Garcia (2009) em seu estudo objetivaram descrever a 

metodologia empregada para construir um banco de termos da linguagem especial 

de enfermagem. Concluíram que é possível identificar termos utilizados na prática 

por enfermeiros e construir um banco de termos para alimentar sistemas de 

informação que auxiliem na operacionalização das etapas do processo de 

enfermagem. 



119 

Lucena et al., (2010) em seu estudo descreveram as intervenções de 

enfermagem mais utilizadas na prática clínica de uma unidade de terapia intensiva, 

com base nas prescrições de enfermagem, e analisaram a sua similaridade com a 

Nursing Interventions Classification (NIC). Identificaram-se 57 diferentes 

intervenções/NIC, frequentemente utilizadas na unidade, sendo a maioria no 

domínio fisiológico complexo (42%) e fisiológico básico (37%), nas classes de 

controle respiratório e facilitação do autocuidado. Em 97,2% dos casos houve 

similaridade entre as prescrições de enfermagem da unidade e as intervenções da 

NIC. 

 

7.3  A utilização internacional do mapeamento cruzado  

 

Com o objetivo de conhecer a utilização do mapeamento cruzado no cenário 

internacional fizemos uma busca na base de dados Medline (Medical Literature on 

Line), por meio do Pubmed, utilizando os seguintes descritores: “mapping”, “nursing”, 

“languagens”. Identificamos 68 artigos dos quais 41 não abordavam a temática do 

mapeamento cruzado, 27 abordavam, sendo que destes dois foram identificados na 

literatura nacional, a saber: Nonino et al., (2008); Silva; Malucelli, Cubas (2008). O 

mapeamento cruzado foi utilizado como método em estudos abordando as seguintes 

temáticas: 

 

Correspondência da NIC com outras linguagens padronizadas de 

enfermagem:  

 

Wieteck (2008) em seu estudo objetivou examinar a semelhança dos termos 

utilizados no ENP em descrever os diagnósticos de enfermagem utilizando  

mapeamento cruzado paralelo à CIPE.  Verificou a partir dos resultados do 

mapeamento cruzado que ambas usam uma  proporção de termos coincidentes 

(75%) e uma  proporção (25%) não  coincidentes. Este estudo mostrou que entre as 

classificações as terminologias não estão completas para ilustrar todos os aspectos 

da enfermagem e isto possui implicações para o desenvolvimento do processo de 

enfermagem na prática. 
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Em (2007), Park e colaboradores realizaram um estudo com o objetivo de 

examinar a validade do mapeamento cruzado entre o sistema de origem (NIC) e o 

sistema de destino (SNOMED – CT). De 514 conceitos da NIC 14 (2,7%) foram 

identificados em SNOMED – CT. Este estudo possibilitou a validação do 

mapeamento cruzado entre a NIC e SNOMED-CT para garantir a precisão dos dois 

sistemas e também foi realizado recomendações  para os conceitos do SNOMED - 

CT e da NIC. 

Lee; Lee, Jung (2006), utilizaram a metodologia de mapeamento para 

analisar a aplicabilidade da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e 

a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) para a prática de 

enfermagem de um hospital de medicina oriental-coreano. Neste estudo os dados 

foram coletados a partir dos registros de 56 pacientes com acidente vascular 

cerebral em uma unidade e declarações de intervenções foram mapeadas para a 

NIC e CIPE. Das 147 declarações de enfermagem de uma única intervenção 

extraída, 136 (92,5%) puderam ser mapeadas para NIC e 99 (67,35%) declarações 

puderam ser mapeadas completamente na CIPE. Concluíram que usando a 

metodologia de mapeamento ambas as terminologias seriam úteis para documentar 

a assistência de enfermagem em um hospital da Coréia, mas também identificaram 

conceitos adicionais que precisam ser representados em idiomas de terminologia 

padronizada. 

Goossen (2006), objetivou por meio do mapeamento cruzado determinar 

entre três terminologias de diagnósticos de enfermagem se os conceitos eram 

semelhantes ou não. O estudo revelou que os conceitos de enfermagem de vários 

diagnósticos podem ser confundidos entre si. 

Hyun, Park (2002) avaliaram a inclusão e expressividade dos termos da 

CIPE por mapeamento cruzado das seguintes terminologias: taxonomia I da 

NANDA, NIC, Sistema de Omaha e Home Care Classification (HHCC). Concluíram 

que a CIPE tem uma estrutura sólida para um sistema unificado de linguagem de 

enfermagem e pode ser usada para descrever a maioria das terminologias 

existentes. 

Zielstorff et al., (1998) mapearam o problema ou os termos de diagnósticos 

a partir de três nomenclaturas (NANDA, HHCC e Sistema de Omaha) para 

determinar semelhanças e diferenças e se é possível desenvolver um vocabulário 

único que contém as melhores características de todas. De 396 termos, 63 termos 
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foram encontrados de forma semelhante nas três nomenclaturas; 91 não eram 

semelhantes e os 242 termos restantes possuíam uma relação mais estreira ou 

ampla.. Este estudo mostrou que em todas as três nomenclaturas existia 

inconsistência no nível de abstração do diagnóstico, ou na definição de termos ou 

nos problemas e na colocação de termos dentro de sua própria estrutura 

taxonômica. Concluíram que os mapeamentos são úteis para determinar 

semelhanças e as contribuições únicas de cada nomenclatura o que pode facilitar o 

desenvolvimento de uma linguagem uniforme para diagnósticos de enfermagem. 

 

Mapeamento de outras terminologias padronizadas com os sistemas de 

classificação ou terminologia de enfermagem padronizada 

 

Parck et al., (2010) propuseram avaliar a capacidade do SNOMED CT para 

representar conceitos da CIPE versão 1 – modelo de 7 eixos. Foram selecionados 

1658 conceitos do modelo de 7 eixos da CIPE. No período de janeiro a junho de 

2007 o primeiro autor mapeou a CIPE versão para o SNOMED CT usando o CLUE 

Browser 5.0. O segundo autor mapeou a CIPE para o SNOMED usando o 

Terminology Solutions e o terceiro autor a partir do resultado do mapeamento 

validou os conceitos. No total, SNOMED CT cobriu 1381 (83%) conceitos de 1.658 

da CIPE.  Os autores concluíram que é necessário revisar a CIPE versão 1 em 

relação a nomeação de conceitos e definições e há necessidade de acrescentar 

novos conceitos para SNOMED CT para obter uma maior representação e cobertura  

da  CIPE  versão 1 (PARK et al., 2010). 

Park et al., (2009) propuseram avaliar a capacidade do SNOMED – CT para 

representar a CIPE, em relação aos diagnósticos de enfermagem e os conceitos do 

catálogo de intervenção. Foram selecionados os diagnósticos de enfermagem  do 

catálogo da CIPE e no período de junho a dezembro de 2007 o primeiro autor 

mapeou os conceitos do catálogo da CIPE para SNOMED – CT usando Apelon’s 

term works e 5,0 browser CLUE, o segundo autor mapeou usando o SNOMED 

Terminology Solutions e o terceiro autor validou o resultado do mapeamento. Este 

estudo revelou que o SNOMED – CT pode representar a maioria (92,5%) dos 

diagnósticos de enfermagem  e do catálogo  de  intervenções. Este estudo sugeriu 

melhorias relacionadas aos sinôminos e adição de conceitos que poderão contribuir 
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para uma maior cobertura dos diagnósticos de enfermagem e dos conceitos do 

catálogo de intervenção.  

No estudo de Westra et al., (2008) a PNDS (que consiste num vocabulário 

desenvolvido pela AORN  para ajudar na documentação da prática de enfermagem 

operatória) foi mapeada na Nomenclatura Sistematizada de termos de Medicina 

Clínica (SNOMED CT) para apoiar o intercâmbio eletrônico de dados de 

enfermagem. Este estudo possibilitou a validação do mapeamento entre O PNDS e 

SNOMED CT apoiando o significado equivalente dos conceitos entre os dois 

sistemas de terminologia. 

Lu et al., (2007) objetivaram em seu estudo validar o mapeamento cruzado 

entre a Classificação dos Resultados de Enfermagem e a Nomenclatura 

Sistematizada de Termos da Medicina Clínica. Os resultados do mapeamento 

realizado pelos autores apoiaram a possibilidade  de recomendações e revisão  da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem e da Nomenclatura Sistematizada de 

Termos da Medicina Clinica.  

 Em outro estudo os autores pretenderam representar conceitos OASIS B1 

usando a estrutura semântica LOINC (Logical Observation Identifiers Names and 

Codes); demonstrar a integração do OASIS B1 com a  Terminologia de Entidades 

Médicas; examinar potenciais estruturas hierárquicas dentro da LOINC entre OASIS 

B1 e outros termos de enfermagem e ilustrar uma aplicação baseada na Web para 

OASIS B1. Os resultados do mapeamento realizado pelos autores apoiaram a 

possibilidade de uma estrutura hierárquica dos conceitos da terminologia de 

enfermagem OASIS B1 dentro do banco de dados LOINC (CHOI et al., 2005).  

 

Comparação de linguagens não padronizadas com sistemas de classificação 

ou terminologias padronizadas 

 

Dykes et al., (2009); mapearam os principais conceitos e relações 

semânticas extraídas de formulários padronizados de admissão e internação à 

CIPE. Em seguida eles expandiram a lista de relações semânticas da CIPE com 

aqueles obtidos a partir das formas de avaliação da admissão. A cobertura da CIPE 

foi avaliada por meio do mapeamento extraído da Associação de Diagnósticos de 

Enfermagem para os conceitos da CIPE. Neste estudo os autores concluíram que 

um modelo detalhado de representação da documentação de enfermagem é 
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fundamental  para a prática baseada em evidências, porém, poucos estudos tem 

sido desenvolvidos com este enfoque implicando na avaliação de terminologias de 

enfermagem para representar os conceitos associados à fase de avaliação do 

processo de enfermagem. Este estudo, revelou que a CIPE pode servir como um 

modelo de representação e  avaliação da documentação eletrônica de enfermagem. 

Kuo, Yen (2006); avaliaram a aplicabilidade da CIPE para registros eletrô- 

nicos de enfermagem em um ambiente de atendimento em ginecologia. Os 

resultados do estudo indicaram que 71,1% das sentenças puderam  ser mapeadas e 

validação adicional da CIPE em outros hospitais de atendimento ginecológico foi 

sugerida. 

Hyun, Bakken (2006); buscaram por meio do mapeamento identificar os 

componentes existentes de documentos eletrônicos de enfermagem e representá-

los com os Identificadores de Observação Lógica, Nomes e Códigos (LOINC) para 

examinar a suficiência deste com os componentes  de documentação de 

enfermagem, pré-requisito para criação de uma ontologia de componentes em 

enfermagem. Concluíram que existe inconsistência  nos nomes dos componentes 

dos documentos do sistema  eletrônico de enfermagem sendo necessário adicionar 

títulos, conceitos e atributos  a estes documentos eletrônicos e ao modelo semântico 

LOINC. 

Goossen et al., (2004a); criaram um modelo estrutural de informações 

usadas em cada etapa do processo de enfermagem e mapearam as informações no 

modelo de Referência de Informação de uma organização internacional para o 

desenvolvimento de padrões na área de saúde – o Health Level 7 (LH7) Reference 

Infomation Model (RIM). Concluíram que é possível por meio do mapeamento 

modelar informações para o modelo de informação abrangente de cuidados de 

saúde, a RIM HL7 e a integração de informação de enfermagem, terminologia e 

modelo de processo em enfermagem são passos para prestação da assistência 

utilizando registros eletrônicos. 

 Coenen; Ryan, Sutton (1997) descrevem os processos utilizados e as 

questões que surgiram ao mapear as intervenções de um sistema de informação 

hospitalar de enfermagem para as intervenções da NIC.  

Moorhead, Delaney (1997) estudaram a viabilidade de mapear as 

intervenções de enfermagem não padronizadas em linguagem padronizada 

utilizando a NIC.  Os resultados indicaram que as ações de enfermagem não-
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padronizadas podem ser mapeadas em linguagem padronizada usando a NIC. 

Concluíram que a NIC é uma classificação efetiva de intervenções de enfermagem e 

um conjunto de regras de decisão para apoiar o mapeamento das intervenções para 

a NIC foi descrito neste estudo. 

 

Mapeamento de terminologias de enfermagem não especificadas por meio 

de um sistema padronizado de integração de terminologias em prontuários 

eletrônicos 

 

Hwang, Park (2009), examinaram a extensão que o modelo de referência 

ISO representa para terminologia das ações de enfermagem oriental em um sistema 

informatizado de documentação de enfermagem para compartilhar dados e 

comunicação entre promover cuidados de enfermagem e cuidados de enfermagem 

oriental convencional. Foram recuperados e analisados anotações de enfermagem 

de 545 pacientes por meio de um sistema de documentação de enfermagem em um 

hospital ensino. Obteve-se um total de 1.209 relatos de enfermagem que foram 

derivados e mapeados para os componentes do modelo. Os resultados demonstram 

que as ações de enfermagem oriental podem ser representadas usando o modelo 

de terminologia de referencia ISO para as ações de enfermagem. Concluíram que 

uma maior especificação dos componentes do modelo será útil para alcançar o 

mapeamento consistente em diferentes configurações.  

Pesquisas suecas desenvolveram um modelo VIPS para fornecer uma 

estrutura comum e palavras chaves para a representação individual dos cuidados de 

enfermagem em prontuários dos pacientes. Ehnfors et al., (2006) em seu estudo 

buscaram analisar a coerência entre os conceitos de intervenções de enfermagem 

no modelo sueco VIPS e o modelo de referência em prontuários eletrônicos (ISO) 

para as ações de enfermagem. Neste estudo o mapeamento contribuiu na 

identificação de áreas para o desenvolvimento futuro do modelo VIPS e os autores 

concluíram que sua aplicação na prática de enfermagem poderia contribuir para 

normalização internacional da terminologia.  

Goossen (2004b) utilizou  o mapeamento cruzado usando três terminologias 

que são relevantes para a enfermagem na Holanda e a partir de um sistema 

padronizado de integração de terminologias em prontuários eletrônicos ISO IS 

18104. O mapeamento revelou que vários conceitos podem ser facilmente trocados 
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entre as três terminologias, enquanto outros não podem ou podem ser trocados 

apenas para fins específicos. Concluiu que a ISO IS 18104 pode ser considerado 

padrão ouro para o mapeamento de terminologias de enfermagem.  

 

Processo de mapeamento cruzado quanto aos seus métodos e regras  

 

Delaney,  Moorhead (1997) em seu estudo sintetizaram métodos, regras e 

problemas descritos em dois estudos que mapearam intervenções não padronizadas 

de enfermagem com as intervenções na NIC. Neste estudo, as regras foram 

baseadas nas características da estrutura  do sistema de informação da instituição e 

da NIC. Para este estudo foram descritas treze regras, as quais, foram traduzidas 

para o português e utilizadas em outras pesquisas da enfermagem (LUCENA; 

BARROS, 2005)  

 Ainda foram encontrados cinco estudos com abordagens diferentes. Inclui-

se o estudo que referia ao mapeamento de termos para criação de terminologia 

específica para determinado grupo de pacientes a partir da CIPE (KONIG; SILLER, 

2006); um estudo norte americano discorreu sobre as estratégias para o uso de uma 

base de dados clínicos computadorizada para a pesquisa em enfermagem (NAIL; 

LANGE, 1996); um estudo norueguês em que os autores utilizaram o mapeamento 

entre termos para designar sintomas usados nas fichas de pacientes da oncologia 

com termos de uma base de dados específica (ROTEGARD; SLAUGHTER; 

RULAND, 2006) e um estudo realizado na Suiça descreveu a CIPE como 

terminologia que pode facilitar a comparação de linguagens de enfermagem por 

meio do mapeamento cruzado (BARTZ; COENEN; HONG, 2006).  

O mapeamento cruzado tem como objetivo fornecer explicações acerca de 

algo que ainda não se dispõe e que pode ser obtido a partir de traduções, 

determinação de semelhanças e diferenças entre termos, análise de dados em 

diferentes  níveis de abstração, ou por processos que envolvem três fases distintas: 

obtenção de uma listagem de termos, ligação entre os termos em busca dos mais 

apropriados e agrupamento de  novos termos (MOORHEAD; DELANEY, 1997). 

Os estudos revelaram que pesquisas utilizando o método de mapeamento 

cruzado contribui para a visibilidade do trabalho da enfermagem ao comparar 

linguagens da enfermagem não padronizadas com as padronizadas. O mapeamento 

pode colaborar com o refinamento, aprimoramento e desenvolvimento da 
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enfermagem  e dos Sistemas de Classificação já existentes. E ainda, contribuir para  

a utilização de uma linguagem informatizada em saúde e/ou melhorar os registros 

eletrônicos de enfermagem existentes. 
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8. METODOLOGIA 
 
 
8.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo transversal, descritivo de abordagem quantitativa 

realizado em duas etapas de aproximação com o campo de pesquisa.  

Para Lobiondo-Wood, Haber (2001) o estudo descritivo permite a descrição 

detalhada de variáveis existentes e utiliza os dados para justificar e analisar as 

condições e práticas correntes e/ou desenvolver planos para aprimorar as ações de 

atenção à saúde. 

 

8.2 Local do estudo e períodos 

 

A pesquisa foi realizada nas salas de curativo das Unidades Municipais de 

Saúde de Goiânia, em duas etapas. A primeira etapa  ocorreu  durante setembro de 

2010 a fevereiro de 2011 e a segunda etapa durante junho 2011 a setembro 2011.  

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia possui sete distritos 

sanitários ou regiões administrativas, com 110 unidades de saúde, sendo: 55 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UABSF), 23 Centros de Saúde (CS), sete 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um ambulatório de psiquiatria, um 

ambulatório de queimadura, um pronto socorro de psiquiatria, uma Unidade de 

Trabalho e Produção Solidária da Saúde Mental (GERARTE), três centros de 

referência (CRDT – Centro de Referência em Doenças Tropicais; CRASPI – Centro 

de Referência em Saúde da Pessoa Idosa e CROF – Centro de Referência em 

Ortopedia e Fisioterapia), três residências terapêuticas, uma maternidade, 10 

Centros de Assistência Integral de Saúde (CAIS) e quatro Centros Integrais de 

Assistência Médico-Sanitária (CIAMS). Os CAIS e CIAMS possuem atendimento de 

saúde à população em um período de 24 horas e  totalizam quatorze unidades. 

Dentre as 110 unidades citadas anteriormente 51 (46,3%) possuem sala 

para a realização de curativos.  Destas, 40 (78,4%) atendem pessoas com feridas 

simples e complexas (incluindo úlceras vasculares) as quais compreendem 15 

UABSF, 10 CAIS, 10 CS, quatro CIAMS e o Centro de Referência em Saúde da 

Pessoa Idosa. As demais 11 (21,6%) unidades atendem apenas pessoas com 
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feridas simples (retirada de pontos, lacerações e escoriações).    

  Há unidades que não prestam assistência às pessoas com úlceras 

vasculares devido à inexistência de uma sala específica para curativos de feridas 

crônicas, geralmente contaminadas. 

 

8.3 População 

 

A população desta pesquisa consistiu de 266 trabalhadores de enfermagem 

que atuavam nas 40 salas de curativo do serviço municipal de saúde de Goiânia, 

que, independente do sexo, idade e tempo de atuação na unidade prestavam 

atendimentos às pessoas com úlcera vascular.  

Na fase de recrutamento inicial, identificou-se que 15 (5,63) profissionais de 

enfermagem se encontravam de licença médica, uma (0,37%) pessoa de licença à 

maternidade, 11 (4,13%) de férias  e uma (2,18%) de licença à gala.  

Foram abordados 238 trabalhadores de enfermagem, que foram orientados 

em relação à pesquisa e os procedimentos envolvidos, destes 20 (8,4%) se 

recusaram a participar sem declarar motivos específicos. Assim, foram incluídos na 

primeira etapa do estudo 218 trabalhadores da equipe de enfermagem.  

Na segunda etapa da coleta de dados dentre os 218 trabalhadores de 

enfermagem que participaram da primeira etapa, foram encontrados 10 (4,5%) 

pessoas de férias, oito (3,6%) pessoas de férias prêmio,  sete (3,2%) pessoas não 

trabalhavam mais na unidade de saúde, seis (2,7%) estavam afastados por motivos 

de saúde, quatro (1,8%) pessoas de licença à maternidade e quatro (1,8%) pessoas 

não atuavam mais na sala de curativos, assim participaram da segunda etpa 179 

profissionais. 

Não foi estabelecida a exigência dos sujeitos manterem a participação na 

segunda etapa para permanecer na população incluída no estudo. Assim, 

participaram da primeira etapa da coleta de dados 218 profissionais e da segunda 

permaneceram   179  profissionais como sujeitos da pesquisa.  
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8.4 Protocolo de coleta de dados 

 

Como informado anteriormente, foram realizadas duas etapas de coleta de 

dados. Na primeira etapa utilizou-se um protocolo (APÊNDICE  A) que foi composto 

de um  formulário dividido em duas partes:  

Parte 1- Dados relativos às informações pessoais, profissionais e 

experiência na área de tratamento de úlceras vasculares. 

Parte 2- Inquérito das atividades indicadas pelos profissionais de 

enfermagem como realizadas para o atendimento de pessoas com úlceras 

vasculares. 

Na segunda etapa, após o mapeamento das atividades relatadas pelos 

participantes, voltamos aos cenários da pesquisa, aplicando um outro protocolo 

(APÊNDICE B) construído com base no instrumento de coleta de dados utilizado no 

estudo de Cavalcante (2009). Este formulário foi composto de atividades de 

enfermagem anteriormente não mencionadas na primeira etapa pelos profissionais, 

mas, que integram as intervenções prioritárias da NIC para os diagnósticos de 

interesse.  

 

8.4.1 Refinamento do instrumento de coleta de dados - Atividades de 

enfermagem – etapa I 

 

O instrumento utilizado nessa etapa do estudo, foi encaminhado para um 

grupo de 9 especialistas para o seu refinamento. Os mesmos foram orientados a 

fazer uma leitura geral dos objetivos do estudo e em seguida avaliar a pertinência, a 

objetividade e a clareza dos itens, a sua organização, bem como a abrangência do 

roteiro de coleta de dados. Participaram deste refinamento enfermeiras que 

possuíam conhecimento sobre a Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem da 

NANDA – I, sobre a Classificação das intervenções de Enfermagem (NIC) e Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas e tinham experiência no ensino, pesquisa e 

assistência de enfermagem às pessoas com úlceras vasculares. 

Após o refinamento deste instrumento foi realizada sua aplicação como teste 

piloto, a oito profissionais da equipe de enfermagem e atuantes na sala de curativos 

de dois Centros de Saúde de uma cidade do Município de Goiânia, com intuito de 

aprimorar o refinamento e avaliar sua aplicabilidade aos propósitos do estudo. Estes 
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profissionais não foram incluídos nas duas etapas seguintes de coleta de dados. 

Após as modificações necessárias obtivemos o instrumento final (APÊNDICE  A). 

 

8.5 Procedimento de coleta de dados 

 

8.5.1 Primeira etapa da coleta de dados 

Esta etapa transcorreu no período de setembro de 2010 a fevereiro de 2011. 

Foi realizada por três pesquisadoras devidamente treinadas.  

8.5.2 Seleção do local de estudo 

Para realização desta primeira etapa uma das pesquisadoras compareceu a 

todas as Unidades Municipais de Saúde seguindo uma lista atualizada e fornecida 

pelos distritos sanitários, a qual continha o nome de todas as unidades de saúde que 

compunham o respectivo distrito, o endereço e o telefone. 

Foram realizadas visitas em todas as unidades para identificação daquelas 

que possuíam salas de curativos e dispunham de atendimento aos usuários com 

úlceras vasculares para o procedimento de coleta de dados. O primeiro contato das 

pesquisadoras se deu com o diretor da unidade e /ou responsável técnico e 

enfermeiros para entrega dos documentos (minuta do projeto, cópias do 

encaminhamento de pesquisa, autorização do secretário de saúde e carta ao 

diretor). A seguir era verificada a existência de sala de curativo e se era oferecido o 

atendimento à pacientes com úlceras vasculares. Em caso afirmativo solicitava ao 

enfermeiro a escala de enfermagem com o número total de funcionários que 

atuavam na salas de curativos, seus respectivos nomes e horário de trabalho. 

No segundo momento as pesquisadoras se apresentavam aos profissionais, 

antes dos mesmos iniciarem o atendimento aos usuários, ou então ao término do 

atendimento do dia ou em intervalos da assistência aos usuários e convidava os 

mesmos a participarem. O horário e local do preenchimento do formulário era 

estabelecido previamente pelos profissionais juntamente com as pesquisadoras, 

com intuito de não interferir na assistência de enfermagem.  

Os sujeitos foram informados quanto aos  propósitos do estudo e a natureza 

da pesquisa bem como todos os procedimentos nela envolvidos, as etapas. Neste 

contexto, as pesquisadoras entregavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C) e orientavam os profissionais para que refletissem e 

fizessem a leitura do mesmo decidindo participar ou não da pesquisa como 
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voluntários. Em caso de concordância, o termo de consentimento era devidamente 

assinado e uma via era recolhida pelos pesquisadores e a outra via era entregue ao 

sujeito. 

O tempo para preenchimento do formulário pelos profissionais nesta primeira 

etapa variou entre 15 a 45 minutos. 

  Nesta primeira etapa da coleta de dados dentre os 218 participantes, 168 

responderam o questionário de forma individual e 50 pessoas manifestaram não 

apreciar o ato de escrever e requisitaram que o questionário fosse preenchido pela 

pesquisadora que fazia a abordagem no momento, sendo que estes foram desta 

forma, entrevistados. Houve o cuidado para não induzir respostas. Assim, o roteiro 

foi lido e somente o texto nele padronizado foi utilizado. A resposta dos participantes 

neste procedimento foi registrada por escrito da forma exata e de acordo com cada 

respondente. 

 

8.5.3 Segunda etapa da coleta de dados 

 

Esta etapa transcorreu no período de junho  2011  a setembro de 2011. Esta 

etapa foi realizada apenas por uma pesquisadora.  

Para a construção do formulário utilizado na segunda etapa da coleta de 

dados optou-se pelas atividades previstas nas intervenções prioritárias que constam 

na (NIC) para os três diagnósticos de interesse, mas que não foram mencionadas 

pelos participantes na primeira etapa, no atendimento às pessoas com úlceras 

vasculares. Utilizou-se como base apenas as intervenções prioritárias indicadas pela 

NIC por abrangerem um  número maior de atividades essenciais para o tratamento 

de enfermagem de pessoas que apresentam os diagnósticos estudados.  

Nesta etapa a intervenção e/ou atividade de enfermagem que se repetia ou 

não se adequava às pessoas com úlceras vasculares foi excluídas. Desta forma o 

questionário foi composto por 39 atividades de enfermagem (APÊNDICE  B).  

As atividades prioritárias desconsideradas foram as seguintes: 

 Intervenção: Cuidados com lesões 

- “Colocar a área afetada em imersão quando adequado”. 

- “Tricotomizar ao redor da área afetada se necessário”. 

- “Oferecer cuidados ao local da incisão, se necessário”. 
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- “Colocar dispositivos para alívio da pressão (exemplo: colchões de baixa 

perda de ar, espuma ou gel; almofadas nos calcanhares e cotovelos, 

almofada em cadeira), conforme apropriado”. 

  Intervenção: Cuidados com úlceras de pressão 

- “Aplicar calor úmido à úlcera para melhorar a perfusão do sangue e o 

suprimento de oxigênio à área”. 

- “Posicionar a cada uma a duas horas para evitar pressão prolongada”. 

- “Usar camas e colchões especiais conforme apropriado”. 

- “Garantir a ingestão adequada de alimentos”. 

 Intervenção: Cuidados circulatórios: insuficiência arterial 

- “Oferecer calor (por exemplo: roupas de cama adicionais, aumento da 

temperatura ambiente), conforme apropriado”. 

 Intervenção: Supervisão da pele 

-  “Examinar a condição da incisão cirúrgica, conforme apropriado”. 

- “Usar um instrumento de levantamento de dados para identificar pacientes 

com risco de degradação da pele (por exemplo, escala de Braden)”. 

- “Monitorar a pele e as mucosas quanto a áreas de descoloração, 

contusões e distúrbios”. 

 Controle da sensibilidade periférica 

- “Encorajar a usar a parte do corpo não afetada para determinar a 

temperatura dos alimentos, da bebida, da água do banho etc.” 

-  “Encorajar o paciente a usar a parte do corpo não afetada para identificar a 

localização e textura dos objetos”. 

-  “Orientar o paciente ou família para monitorar a posição das partes do 

corpo durante o banho, o sentar-se o deitar-se, ou nas trocas de posição”. 

-  “Monitorar o ajuste de aparelhos corretivos, próteses, sapatos e roupas”. 

- “Orientar o paciente e a família quanto ao uso de termômetro para testar a 

temperatura da água”. 

- “Encorajar o uso de luvas térmicas ao segurar utensílios aquecidos”. 

- “Encorajar o uso de luvas ou outras roupas de proteção sobre a parte do 

corpo afetada quando em contato com objetos que, devido a características 

térmicas, de textura ou outras a eles inerentes, podem ser potencialmente 

perigosos”. 
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-  “Evitar  ou monitorar com cuidado o uso de calor, ou frio, como bolsas de 

água quente, compressas de calor e compressas de gelo”. 

- “Colocar uma estrutura protetora sobre a parte do corpo afetada para 

impedir o contato com a roupa de cama”. 

- “Verificar sapatos, bolsos e roupas quanto às dobras/rugas ou objetos 

estranhos”. 

- “Usar dispositivos que aliviem a pressão, conforme apropriado”. 

- “Proteger partes afetadas do corpo contra mudanças extremas de 

temperatura”. 

- “Imobilizar a cabeça, pescoço e as costas, conforme apropriado”. 

- “Estabelecer uma forma de evacuar, conforme apropriado”. 

- “Orientar o paciente  a monitorar visualmente a posição de partes do corpo 

quando houver prejuízo da propriocepção”. 

Intervenções  prioritárias que foram desconsideradas: 

 “Cuidados com o local de incisão” 

 “Monitoração neurológica” 

Algumas atividades previstas pela NIC, foram modificadas, afim de se tornar 

aplicáveis à este estudo. Atividades modificadas: 

 Intervenção cuidados com lesões: 

- Atividade da NIC: “Remover o material inserido na lesão (por exemplo., 

lasca de madeira, ferrão, fragmentos de pedra, metal) se necessário”.  

- Modificação correspondente: “Remover o material inserido na lesão 

(miíases, gazes e outros fragmentos e materiais que estiverem presentes)”. 

 Intervenção: Cuidados com úlceras de pressão: 

- Atividade da NIC: “Confirmar ingestão adequada de calorias e proteínas de 

alta qualidade”. 

- Modificação correspondente: Orientar a ingestão adequada de calorias e 

proteínas de alta qualidade. 

- Atividade da NIC: “Descrever as características da úlcera a intervalos 

regulares, incluindo tamanho (comprimento x largura x profundidade), 

estágio (I – IV), localização, exsudato, tecido granular ou necrosado e 

epitelização”  (Intervenção: Cuidados com úlceras de pressão). 

- Atividade da NIC: “Comparar e registrar regularmente todas as mudanças 

na lesão” (Intervenção: Cuidados com lesões). 
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- Modificações correspondentes: “Comparar e registrar regularmente todas 

as mudanças na lesão: descrever as características da úlcera a intervalos 

regulares, incluindo tamanho, localização, exsudado, tipo de lesão”. 

- Atividade da NIC: Usar agulha 19 e serina de 35cc para limpar úlceras 

profundas. 

- Modificação correspondente: Usar agulha calibre 19 e uma seringa de 20ml 

para limpar áreas profundas. 

 Intervenção: Controle da sensibilidade periférica: 

- Atividade da NIC: “Monitorar a distinção entre afiado/não afiado, ou 

quente/frio”. 

- Modificação correspondente: “Avaliar a distinção do paciente entre afiado 

ou não afiado, quente ou frio, próximo da área da lesão”. 

 Intervenção:Cuidados circulatórios: Insuficiência arterial 

- Atividade da NIC: “Mudar a posição do paciente, no mínimo, a cada duas 

horas, conforme apropriado”. 

- Modificação correspondente: “Orientar o paciente a mudar a posição do 

membro afetado no mínimo a cada duas horas, conforme apropriado”. 

- Atividade da NIC: “Evitar a aplicação de calor direto na extremidade”. 

- Modificação correspondente: “Orientar o paciente a evitar aplicar calor 

direto na extremidade e lesão. 

- Atividade da NIC: “Manter uma hidratação adequada para reduzir a 

viscosidade sanguínea”.  

- Modificação correspondente: “Orientar uma hidratação adequada para 

reduzir a viscosidade sanguínea”. 

- Atividade da NIC: “Monitorar a condição hídrica, inclusive ingestão e 

eliminação”.  

- Modificação correspondente: “Avaliar a condição hídrica, inclusive ingestão 

e eliminação”. 

Para o preenchimento do formulário da segunda etapa da coleta de dados 

foi solicitado ao profissional de enfermagem que analisasse cada uma das 

atividades de enfermagem descritas  e assinalasse a frequência  em que a atividade 

era  realizada por ele no atendimento às pessoas com úlceras vasculares, as opções 

correspondiam: nunca, raramente, algumas vezes, muitas vezes ou sempre. O 

profissional de enfermagem foi instruído para que, caso nunca tivesse realizado a 



135 

atividade  proposta, assinalasse a última das quatro colunas, justificando o motivo da 

não realização. As opções oferecidas eram: o serviço não dispõe de recursos 

necessários à realização desta atividade, a atividade é realizada por outro 

profissional, não tenho conhecimento sobre este assunto e não recebi capacitação 

para a realização deste cuidado. O tempo gasto pelos profissionais no 

preenchimento deste formulário  variou de 10 a 45 minutos. 

 

8.5.4 Procedimento de Mapeamento cruzado 

 

As atividades foram coletadas diretamente do questionário proposto na 

primeira etapa e transcritas individualmente para uma planilha do programa Excell 

for Windows® utilizado para a tabulação dos dados.  Após a coleta das atividades de 

enfermagem relatadas nos 218 questionários, as mesmas, foram submetidas a um 

processo de agrupamento de ações com significado igual para eliminação de 

repetições. 

Após o agrupamento das ações repetidas e/ou com signicado igual, foi 

realizada a nomeação de uma única ação para representar o grupo de ações 

repetidas e posteriormente as mesmas foram submetidas ao processo de 

normalização de conteúdo. Segundo Pavel, Nolet (2001) no processo de 

normalização do conteúdo permite-se a correção da ortografia, análise de 

sinônimos, adequação de tempos verbais e uniformização de gênero e número. 

Para os autores os termos identificados em uma pesquisa terminológica 

devem ser atualizados com intuito de distinguir os sinônimos que designam o uso 

real do conceito e excluir repetições (PAVEL; NOLET, 2001). 

Ao final deste procedimento, foram identificadas 221 ações de enfermagem 

para o procedimento de mapeamento cruzado. Aquelas ações onde havia repetição 

ou significado igual tiveram a frequência baseada nas ocorrências de origem. 

Foi realizado a classificação destas  221 ações de enfermagem (ANEXO  IX) 

utilizando a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta (1979). Também 

foram comparadas as ações de enfermagem por meio do mapeamento com as 

intervenções e atividades prioritárias, sugeridas e opcionais optativas da NIC 

(BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010) para os diagnósticos de 

enfermagem de interesse: Integridade da pele prejudicada, Integridade tissular 
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prejudicada, perfusão tissular periférica ineficaz (BULECHEK, DOCHTERMAN, 

2008), conforme descrito no ANEXO X. 

O mapeamento foi realizado por duas pesquisadoras de forma 

independente, ambas utilizando as mesmas regras. Na presença de desacordos 

entre as atividades mapeadas, uma terceira pesquisadora foi consultada para definir 

as divergências para maior confiabilidade ao mapeamento. 

A partir do conjunto de regras propostas por Delaney e Moorhead (1997) e 

Coenen, Ryan e Sutton (1997) estabelecemos uma sequência de passos  que se 

mostraram mais aplicáveis durante a realização do mapeamento cruzado neste 

estudo. 

1 – Identificar na NIC quais intervenções eram prioritárias, sugeridas e 

adicionais optativas para cada diagnóstico estudado. 

2 – Considerar uma palavra chave na intervenção para buscar mapear a 

atividade referida.  

3 – Considerar a definição da intervenção mais específica da NIC para a 

atividade a ser mapeada 

4 – Procurar a consistência entre a definição da intervenção e a atividade a 

ser mapeada.  

5 – Considerar  o verbo presente na atividade de enfermagem referida para 

a escolha das intervenções e atividades mais adequadas da NIC e das NHB. 

6 – Para cada atividade referida pelos profissionais buscar  as atividades da 

NIC e as NHB com o sentido igual e/ou semelhante. 

7 – Usar o verbo avaliar para ações que envolvam monitoramento. 

8 – Usar o verbo conversar para ações que envolvam descrição de 

atividades. 

9 – Usar o verbo registrar para atividades que envolvem documentação. 

10 – Mapear as atividades referidas pelos profissionais de enfermagem à luz 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

11 – Mapear as atividades referidas pelos profissionais de enfermagem em 

relação às intervenções e atividades prioritárias para os diagnósticos de 

enfermagem de interesse. 

12 – Mapear as atividades referidas pelos profissionais de enfermagem em 

relação às intervenções e atividades sugeridas e adicionais optativas para os 

diagnósticos de enfermagem de interesse. 
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13 - Na impossibilidade de mapear as atividades em relação às  

intervenções prioritárias, sugeridas e adicionais optativas recorrer às intervenções 

encontradas em  domínios e classes inespecíficas para os diagnósticos de interesse. 

14 - Na impossibilidade de mapear as atividades em relação às intervenções 

prioritárias, sugeridas e adicionais optativas, de outros domínios e classes, não 

específicos para os diagnósticos estudados, recorrer às intervenções por área de 

especialidade. 

Algumas atividades referidas pelos profissionais de enfermagem não foram 

mapeadas, pois, não abrangeram todas as possibilidades descritas anteriormente ou 

pelo fato de o cuidado ser contra indicado de acordo com a literatura e estudos já 

realizados sobre cuidados às pessoas com lesões de pele. 

Algumas atividades referidas pelos profissionais, mais específicas e 

abrangentes do que as atividades que cosntavam nas interevenções da NIC foram 

mapeadas pelo significado e finalidade delas no contexto do cuidado desenvolvido 

pelos profissionais no atendimento as pessoas com úlceras vasculares, as quais, 

foram nomeadas como “ atividades contextuais” as quais foram: 

 Orientar o paciente sobre os cuidados de higiene pessoal; 

 Realizar o curativo em sala organizada; 

 Acolher o paciente; 

 Orientar sobre a higiene da casa; 

 O ambiente da sala deve estar arejado; 

 Orientar quanto ao banho antes de vir fazer o curativo; 

 Avaliar os hábitos de higiene do paciente; 

 Avaliar a saúde psíquica; 

 Oferecer apoio psicológico ao paciente; 

 Organizar a sala depois da realização do curativo; 

 Avaliar o estado geral do paciente; 

 Oferecer ao paciente um ambiente tranquilo; 

 Dar atenção ao paciente; 

 Observar  a limpeza dos mobiliários e da sala; 



138 

 Preparar o material para realizar o curativo; 

 Orientar sobre a posição do membro para favorecer a irrigação 

sanguínea; 

 Deixar a sala organizada depois de fazer o curativo; 

 Deixar o paciente a vontade 

 Orientar o técnico não usar adornos dentro da sala de curativos; 

 Manter os frascos de soluções tampados. 

 

8.6 Aspectos éticos  

 

O projeto da pesquisa foi encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, para análise e obtenção de permissão para sua realização e ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, sendo aprovado, com número 

de Protocolo 101/2010 (APÊNDICE D). 

O procedimento de coleta de dados iniciou após explicação realizada sobre 

o estudo pela pesquisadora e pela  leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). 

Os sujeitos da pesquisa foram informados sobre os objetivos da pesquisa, 

riscos, benefícios e que os resultados se destinariam a elaboração e publicação de 

caráter científico sendo garantido o sigilo e o anominato. Os sujeitos serão 

identificados por números para preservar sua identidade.  

Os participantes foram esclarecidos, que a sua retirada da pesquisa 

poderia ocorrer quando considerassem conveniente, sendo que isso não lhes 

acarretaria qualquer dano pessoal e/ou profissional e que não haveria qualquer tipo 

de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa. Foram 

informados sobre a divulgação dos resultados deste estudo em eventos científicos 

e publicações na forma de artigos em revistas e jornais. 

Os resultados desta pesquisa, mantendo o anonimato dos participantes, 

serão levados a conhecimento dos gestores responsáveis pelos serviços de 

atendimento a pessoas com feridas, para discussão e reflexão que possam 

contribuir para que haja melhorias no cuidado e tratamento dos pacientes 

portadores de úlcera vasculares, no  serviço municipal de saúde de Goiânia.   
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido obedeceu à Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que visa assegurar ao sujeito da 

pesquisa, o direito em participar sem sofrer nenhum dano ou prejuízo, garantindo-lhe 

autonomia, confidencialidade e respeito à sua dignidade. 

 
8.7.  Análise dos Dados  
 

Os dados obtidos na Etapa 1 da pesquisa foram organizados em banco de 

dados em planilha Excel e posteriormente transferidos e analisados pelo software 

Statistical Package of Social Sciences for Windows®, versão 16.0, o qual permitiu a 

a realização de estatística descritiva com distribuição da frequência absoluta, 

percentual e medidas de tendência central (mediana, média) e  dispersão (desvio 

padrão) dos dados de caracterização sociodemográfica e profissiográfica dos 

profissionais de enfermagem. 

Para a análise do mapeamento das atividades de enfermagem referidas 

pelos profissionais foram utilizados procedimento de estatística descritiva 

(frequência simples e percentual). 

Para a segunda etapa da pesquisa, foi elaborado banco de dados no 

Statistical Package of Social Sciences for Windows®, versão 16.0.  

As novas atividades mapeadas na segunda etapa e a jutificativa para a não 

realização das atividades de enfermagem indicadas pela NIC para os diagnósticos 

de interesse foram analisadas utilizando estatística descritiva (freqüência simples e 

percentual).  
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9. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

Os resultados foram apresentados de acordo os objetivos estabelecidos, 

desta feita, neste primeiro momento foram apresentados o perfil demográfico e 

profissiográfico dos profissionais de enfermagem,  a seguir o mapeamento cruzado 

das ações de enfermagem segundo  a Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

e as intervenções de enfermagem propostas pela NIC para os diagnósticos de 

enfermagem: integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e 

perfusão tissular ineficaz periférica. Posteriormente apresenta-se, a justificativa 

referida pelos profissionais de enfermagem para a não realização das atividades 

referentes às intervenções prioritárias previstas pela NIC para os diagnósticos de 

enfermagem estudados. 

 

9.1 Características dos profissionais  

 

Participaram da primeira etapa do estudo 218 sujeitos, distribuídos em 40 

unidades de saúde, de natureza distinta. Destes profissionais,  85 (39,0%) atuavam 

nas unidades como enfermeiros, 97 (44,5%) como técnicos de enfermagem e 36 

(16,5%) como auxiliares de enfermagem.       

 Conforme pode se visualizar na tabela 1, o  gênero feminino foi predominante, 

tanto entre técnicos e auxiliares como entre os enfermeiros, totalizando 201 

profissionais (92,2%).  A idade variou entre 22 a 62 anos, com a mediana de 40 

anos e média de 40,7 anos (DP ±10,6) e a faixa etária mais frequente a de 49 anos 

ou mais para técnicos e auxiliares, enquanto que para a enfermeiros a faixa etária 

com maior número de participantes foi entre 26 a 33 anos. 

O contingente de enfermeiros foi de 65,9%,  considerando a faixa etária até 

41 anos, enquanto que os técnicos somaram 45,9%. O grupo de enfermeiros era 

mais jovem, sendo a diferença significativa (p=0,003).  
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Tabela 1- Distribuição dos profissionais de enfermagem (n=218) de acordo o sexo, faixa etária, tempo  
de atuação profissional, tempo de atuação na unidade e na sala de curativos em Goiânia - 
SET 2010 – FEV 2011. 

Características dos 
profissionais de 

enfermagem 

Auxiliar ou 
técnico de 

enfermagem 
n=133 

 

Enfermeiro 
n=85 

 

Total 
n=218 

 

n   % n   % n   % 

Sexo 

Feminino 121 91,0 80 94,1 201 92,2 

Masculino 12 9,0 5 5,9 17 7,8 

Total 133 100,0 85 100,0 218 100,0 

Faixa etária 

18 – 25 anos 7 5,3 9 10,6 16 7,3 

26 – 33 anos 21 15,8 27 31,8 48 22,0 

34 – 41 anos 33 24,8 20 23,5 53 24,3 

42 – 48 anos 24 18,0 11 12,9 35 16,1 

49 anos ou mais 48 36,1 18 21,1 66 30,3 

Total 133 100,0 85 100,0 218 100,0 

Tempo de atuação 
profissional 

 

< 5 anos 26 19,5 30 29,4 56 25,7 

5 ├─ 10 anos 27 20,3 13 15,3 40 18,3 

10 ├─ 15 anos 22 16,5 16 18,8 38 17,4 

15 ├─ 20 anos 16 12,0 9 10,6 25 11,5 

≥ 20 anos 42 31,6 17 20,0 59 27,1 

Total 133 100,0 85 100,0 218 100,0 

Tempo de atuação na 
unidade de saúde 

 

< 5 anos 91 68,4 59 69,4 150 68,8 

5 ├─ 10 anos 17 12,8 20 23,5 37 17,0 

10 ├─ 15 anos 10 7,5 2 2,4 12 5,5 

15 ├─ 20 anos 9 6,8 3 3,5 12 5,5 

≥ 20 anos 1 1,2 6 4,5 7 3,2 

Total 133 100,0 85 100,0 218 100,0 

Tempo de atuação na sala de 
curativos 

 

< 5 anos 93 69,9 63 74,1 156 71,6 

5 ├─ 10 anos 16 12,0 16 18,8 32 14,7 

10 ├─ 15 anos 11 8,3 2 2,4 13 6,0 

15 ├─ 20 anos 10 7,5 3 3,5 13 6,0 

≥ 20 anos 3 2,3 1 1,2 4 1,8 

Total 85 100,0 133 100,0 218 100,0 



142 

Na tabela 1 podemos visualizar que em relação ao tempo de atuação 

profissional, predominou entre os técnicos e auxiliares o período ≥ 20 anos, 

enquanto para enfermeiros a frequência maior é de atuação profissional há um 

tempo menor que cinco anos. Apesar desse longo tempo de formação, dos técnicos 

e auxiliares, 68,4% atuavam na unidade, onde estavam lotados no momento, há um 

período menor que cinco anos.  

Os resultados apontam para um perfil de profissionais semelhante a outros 

contextos do atendimento de enfermagem, nos quais se observa o predomínio do 

gênero feminino e de técnicos e auxiliares de enfermagem em relação aos demais 

componentes da equipe. No estudo de Miyazakimy; Caliri, Santos (2010) foi 

entrevistado 386 profissionais da equipe de enfermagem com intuito de descrever e 

analisar os conhecimentos da equipe sobre a prevenção de úlcera por pressão, 

dentre estas pessoas 250 (64,8%) eram técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, 

136 (35,2%) enfermeiros e o sexo feminino foi o mais freqüente (85,3%) em ambos 

os grupos de profissionais. 

A história revela que o papel da enfermeira era assumido por mulheres que 

apresentavam o desejo e habilidade para cuidar, o que esteve sob o domínio 

feminino desde as civilizações antigas, até os dias atuais (PEREIRA; BELLATO, 

1995; SANTOS; LUCHESI, 2002). 

Em relação ao tempo de atuação profissional de até 5 anos, não houve 

diferença significativa (p=0,052), considerando a proporção de enfermeiros e  

técnicos/auxiliares de enfermagem. 

Dentre os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 70%  atuavam 

nas salas de curativo, prestando atendimento às pessoas com úlceras vasculares há 

um período de tempo de até cinco anos.       

 A escala de trabalho para atuação na sala de curativo variou de diária, 

semanal, mensal, trimestral e fixa. Oito (9,4%) enfermeiros atuavam de modo fixo na 

sala de curativo, no cuidado direto às pessoas com úlceras vasculares e 77 (90,6%) 

referiram comparecer à sala de curativos apenas para avaliar os casos, conforme 

solicitação dos demais profissionais e/ou para realizar orientações às pessoas com 

úlceras vasculares. Assim, toda a assistência de enfermagem era realizada 

predominantemente por auxiliares e/ou técnicos de enfermagem.  

A escala de rodízio de locais de trabalho nas unidades básicas, aliado ao 

pequeno número de enfermeiros que atuavam do modo fixo na sala de curativos, 
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possuem implicações nas características do atendimento, acompanhamento dos 

casos das pessoas com úlceras vasculares e apontam para o não cumprimento de 

atribuições diferenciadas de acordo com a categoria profissional no atendimento às 

pessoas com úlceras, contrariando as recomendações internacionais e nacionais  

(ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; BRASIL 2008). 

Em protocolos nacionais o atendimento as pessoas com úlceras crônicas é 

atribuída à enfermagem (BELO HORIZONTE, 2006; BRASIL 2008). O Conselho 

Regional de Enfermagem no estado de Minas Gerais, Brasil publicou um 

documento, constando as atribuições do enfermeiro no atendimento as pessoas com 

lesões. Elas incluem a responsabilidade por procedimentos técnicos referentes à 

avaliação, classificação e tratamento da pessoa com lesão cutânea, incluindo os 

métodos de desbridamento do tecido necrótico, avaliação da pessoa, indicação do 

tratamento tópico, realização do procedimento de curativo (limpeza e cobertura) e 

desbridamento quando necessário. Cabe ao técnico ou auxiliar de enfermagem, 

segundo esse documento, a realização do curativo (limpeza e cobertura) e 

desbridamento autolítico e químico, conforme prescrito pelo enfermeiro (BELO 

HORIZONTE, 2006). 

Para Ferreira; Bogamil, Tormena (2008); Brasil (2008a), no atendimento as 

pessoas com feridas, são atribuições do enfermeiro prestar uma assistência de 

enfermagem à pessoa livres de danos, investir em atualizações, agir com prudência 

e humanização, supervisionar a equipe sob sua responsabilidade e buscar sempre o  

bem-estar biopsicossocial do cliente. 

A pequena participação do enfermeiro no tratamento das úlceras vasculares 

pode contribuir negativamente no processo de cicatrização, manutenção da 

cronicidade, recidiva das lesões e insatisfação do usuário. Observa-se um contexto 

de atendimento incipiente em que não há uma abordagem sistêmica, integral e 

atuação de uma equipe interdisciplinar as pessoas com úlceras vasculares, não 

correspondendo às recomendações feitas por diretrizes e guidelines referente ao 

tratamento dispensado as pessoas com feridas crônicas (ROYAL COLLEGE OF 

NURSING, 2006; CONUEI, 2009). 

Nunes (2006) em seu estudo revelou uma assistência de enfermagem às 

pessoas com úlcera venosa assistemática, sem planejamento e avaliação. Neste 

estudo, dentre as 78 pessoas com úlceras venosas 33,8% tiveram os curativos 

realizados por técnicos de enfermagem, 31,1% era realizado pelo próprio paciente, 
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18,9% por um cuidador/familiar, 6,8% por técnico/paciente e a participação do 

enfermeiro foi verificada em apenas 1,4% dos curativos realizados. 

Malaquias (2010) também em seu estudo verificou que das 42 pessoas com 

úlceras vasculares, 32 (76,2%) pessoas referiram não receber acompanhamento do 

enfermeiro considerando o tempo de início da lesão, e 13 (31,0%) eram 

acompanhados por este profissional na unidade de saúde, além do técnico ou 

auxiliar de enfermagem. 

O rodízio dos locais de trabalho agrava ainda mais os casos das pessoas 

que possuem úlceras vasculares, pois, a pessoa a cada retorno na unidade recebe 

orientações e assistência de profissionais diferentes, que se baseiam em sua 

experiência, ou na disponibilidade de curativos ou coberturas no momento, 

contribuindo para uma assistência de enfermagem fragmentada, descontínua e 

assistemática. 

A escala de trabalho fixa e diária poderia contribuir para o alcance de uma 

assistência de enfermagem com mais visibilidade e resolutividade. A adoção de uma 

equipe interdisciplinar contínua na sala de curativo no atendimento as pessoas com 

úlceras facilitaria a identificação dos fatores que estão interferindo na evolução da 

úlcera, as intervenções a serem mantidas ou modificadas, permitiria acompanhar a 

evolução das etapas do processo cicatricial e a partir destas características da lesão 

fazer a opção pelo melhor tratamento e orientações necessárias, além de promover 

um maior vínculo entre profissionais de saúde e paciente, importante para promoção 

da confiança e adesão do mesmo ao tratamento. 

Quanto ao período de trabalho, 75 (34,4%) dos profissionais trabalhavam 

diariamente de 2a a 6a feira cumprindo 40 horas semanais, 53 (24,3%) pessoas 

trabalhavam no período matutino cumprindo 30 horas semanais, 51 (23,4) 

trabalhavam no vespertino, cumprindo a mesma carga horária citada anteriormente, 

33 (15,1%) profissionais atuavam numa escala de trabalho 12/60 horas e seis (2,8%) 

em uma escala de 12/36 horas.  

Quanto à formação profissional, 66 enfermeiros possuiam Pós-graduação 

Lato sensu em áreas distintas e nenhum em tratamento de feridas e destes 14 

finalizaram duas especializações ou mais. Em relação à área, 19 (28,7%) 

enfermeiros eram  especialistas em Saúde da Família, 14 (21,2%) em Saúde 

Pública, sete (10,6%) em Educação, seis (9,0%) em Enfermagem na UTI, cinco 

(7,5%) em Auditoria, cinco (7,5%) em Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
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quatro (6,0%) em Enfermagem do Trabalho e as demais áreas menos frequentes 

correspondiam a especializações em Administração Hospitalar, Gestão Pública, 

Enfermagem Médico Cirúrgica, Urgência e Emergência, Gerontologia, Nefrologia, 

Saúde Mental, Docência Superior, Neonatologia e Pediatria, Terapia Comunitária e 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Em relação à Pós-graduação Stricto-sensu uma enfermeira era mestre cuja 

dissertação versava sobre avaliação e tratamento de úlceras de perna e duas 

enfermeiras estavam com mestrado em andamento, com tema de investigação não 

relacionado a esse assunto.  

Como a escala de local de atendimento pelos profissionais variava, 

aproximadamente 20% de técnicos e auxiliares de enfermagem e 15% de 

enfermeiros estiveram prestando atendimento à pessoas na sala de curativo no dia 

da coleta de dados da pesquisa ou no dia anterior. A maioria dos enfermeiros 

participou dessa atividade havia mais de um mês (Tabela 2). 

 

Tabela - 2 Data do último atendimento às pessoas com úlceras vasculares referida pelos 

enfermeiros, técnicos/auxiliares (n=218) que atuam nas salas de curativo da rede 

municipal de saúde de Goiânia  -   SET 2010 – FEV 2011. 

 

Entre as categorias profissionais, não houve diferença significativa (p=0,343) 

considerando o tempo transcorrido desde o último atendimento a pessoa com úlcera 

vascular, tomando-se como referência os períodos de até sete dias e há mais de 

sete dias 

Em relação à experiência relatada pelos profissionais de enfermagem na 

área de avaliação e tratamento de úlceras vasculares (Tabela 3), entre os 

 
 

Função na 
unidade             

Último atendimento à pessoa com úlcera vascular 

Hoje 
n 

(%) 

Um 
dia 

atrás 
n 

(%) 

2-7 
dias 

n 
(%) 

8 – 14 
dias 

n 
(%) 

15 
dias – 
1 mês 

n 
(%) 

Mais de 1 
mês 

n 
(%) 

Total 
n  

(%) 

Auxiliar/técnico 
de enfermagem 

19 
(14,3) 

11 
(8,3) 

19 
(14,9) 

7 
(5,7) 

17 
(12,8) 

60 
(45,11) 

133 
(100,0) 

Enfermeiro 
7  

(8,2) 
6 (7,0) 

13 
(15,3) 

5  
(5,9) 

4 
 (4,7) 

50  
(58,8) 

85 
(100,0) 

Total 
n(%) 

26 
(11,9) 

17 
(7,8) 

32 
(14,7) 

12 
(5,5) 

21 
(9,6) 

110 
(50,45) 

218 
(100,0) 
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auxiliares/técnicos de enfermagem, a maioria relatou razoável experiência (51,9%), 

enquanto para enfermeiros a maior proporção foi de pouca experiência (45,9%). 

Pode-se perceber que o relato de muita experiência foi referido por menos de 15% 

em ambos os grupos. 

Tabela 3- Experiência auto referida pelos profissionais de enfermagem (n=218) que atuam nas salas 

de curativos da rede municipal de Goiânia no tratamento das pessoas com úlceras 

vasculares - SET 2010 – FEV 2011. 

 

De acordo com a categoria de profissionais de enfermagem não foi 

encontrada diferença significativa (p=0,120), considerando o nível de experiência em 

“pouca” e “razoável/muita” experiência. 

Os dados nessa pesquisa indicam fragilidades no preparo e no processo de 

trabalho desenvolvido no atendimento às pessoas com úlceras vasculares. 

Foram encontrados dados semelhantes em um estudo com uma população 

de 20 enfermeiros, 18 (75%) consideravam ter pouco conhecimento sobre curativo, 

sendo que a metade deles afirmou já ter realizado curso ou atividade no tratamento 

de feridas (MOREIRA et al., 2009). 

Em outro estudo foi identificado a dificuldade das enfermeiras em proceder 

à avaliação de feridas, a qual esteve relacionada à falta de experiência e de 

treinamento específico, confirmando a possível insuficiência de conhecimentos a 

respeito desta temática (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

Aproximadamente 60,0% dos profissionais nunca realizaram um curso ou 

atividade de atualização relacionada a avaliação e tratamento de feridas. Esse 

percentual é semelhante levando em conta os diversos períodos de formação 

profissional, exceto para aqueles com menor tempo de formação  (menos de um 

ano) (tabela 4). 

 

Função 

exercida na 

unidade de 

saúde 

Experiência no tratamento de úlceras vasculares 

Pouca Razoável Muita Total 

f % f % f % f % 

Auxiliar/técnico 

de enfermagem 
49 36,8 69 51,9 15 11,3 133 100,0 

Enfermeiro 39 45,9 34 40,0 12 14,1 85 100,0 

Total 88 40,7 103 47,3 27 12,7 218 100,0 
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Tabela 4 - Relato dos profissionais de enfermagem que atendem pessoas com úlceras vasculares 

em salas de curativo da rede municipal de Goiânia sobre a participação em curso e/ou 

atividade de atualização sobre avaliação e tratamento de feridas segundo o tempo de 

formação profissional –  SET 2010 – FEV 2011.  

 

 

Tempo de 

formação 

profissional 

Curso/atividade de atualização sobre 

avaliação e tratamento de feridas 

Total 

            Não                                    Sim   

f % f % f % 

< 1 ano 3 33,3 6 66,7 9 100,0 

≥1 < 5 anos  29 61,7 18 38,3 47 100,0 

≥5 < 10 anos 24 60,0 16 40,0 40 100,0 

≥10 < 15 anos 22 57,9 16 42,1 38 100,0 

≥15  < 20 anos 14 56,0 11 40,0 25 100,0 

≥20 anos ou mais 35 59,3 24 40,7 59 100,0 

Total 127 58,3 91 41,7 218 100,0 

 A participação em curso e/ou atividade de atualização sobre avaliação e 

tratamento de feridas foi mais citada por profissiionais que apresentam 

autoavaliação de razoável ou muita experiência (Tabela 5).   

Tabela 5 – Experiência relatada pelos profissionais de enfermagem  no atendimento as pessoas com 

úlceras vasculares em salas de curativo da rede municipal de saúde de Goiânia segundo 

a participação em curso e/ou atividade de atualização sobre avaliação e tratamento de 

feridas -  SET 2010 – FEV 2011. 

Experiência relatada 
pelos profissionais de 

enfermagem 

Curso/atualização no tratamento de feridas Total 

Não Sim 

f % f % f % 

Pouca experiência 69 78,4 19 21,6 88 100,0 

Razoável experiência 49 47,6 54 52,4 103 100,0 

Muita experiência 9 33,3 18 66,33 27 100,0 

Total 127 100,0 91 100,0 218 100,0 

 

Em diretrizes internacionais é estabelecido que o profissional de saúde 

enfermeiro ou médico seja treinado e experiente aos cuidados às pessoas com 
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úlceras crônicas (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDELINE NETWORK, 2010). 

Podemos visualizar na tabela 6 que 68% dos técnicos de enfermagem nunca 

realizaram curso ou atividade no tratamento de feridas e  dentre os 91 profissionais 

que já realizaram, a maioria 46 (54,1%)  foi representada por enfermeiros. Estes 

porfissionais podem estar tendo maior acesso à oportunidades de qualificação na 

área. 

Tabela 6 – Categoria profissional de enfermagem segundo a participação em curso/atividade de 

atualização sobre avaliação e tratamento de feridas – Goiânia  -  SET 2010 – FEV 2011. 

Categoria profissional 

Curso/atualização no tratamento de feridas 

Total 

Não Sim 

f % f % f % 

Auxiliar de enfermagem 22 61,1 14 38,9 36 100,0 

Técnico de enfermagem 66 68,0 31 32,0 97 100,0 

Enfermeiro 39 45,9 46 54,1 85 100,0 

Total 127 58,3 91 41,7 218 100,0 

 

A educação permanente em serviço mostra-se uma ferramenta útil para 

qualificar o atendimento do profissional de enfermagem contribuindo para uma 

assistência comprometida, competente e respaldada em conhecimentos teóricos 

científicos (JACONDINO et al., 2010). 

Os avanços nos conhecimentos específicos desta área de atuação podem 

ser alcançados por meio da educação permanente em saúde. A educação 

permanente é um importante recurso estratégico para a gestão do trabalho, 

desenvolvimento e formação das políticas de atenção por meio da qualificação dos 

profissionais. A educação permanente permite a democratização institucional, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem dos profissionais, o 

desenvolvimento de capacidades docentes e de enfrentamento criativo das 

situações de adoecimento, o trabalho em equipes matriciais, a melhoria permanente 

da qualidade do cuidado à saúde e a constituição de práticas tecnológicas, éticas e 

humanísticas (BRASIL, 2004). 
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Além das atividades de educação permanente aos profissionais de 

enfermagem que atendem as pessoas com úlceras vasculares, a possibilidade de 

criação de redes municipais de apoio matricial e/ou equipe de referência para o 

tratamento interdisciplinar em feridas crônicas permitirá assegurar maior eficácia, 

eficiência ao trabalho em saúde, atendimentos e intervenções conjuntas entre o 

especialista matricial e os profissionais que atuam na assistência às pessoas com 

úlceras vasculares. 

Em situações que exijam uma atuação específica, o núcleo apoiador em 

contato com a equipe pode redefinir o padrão de seguimento de atendimentos 

complementares compatíveis ao cuidado oferecido ao paciente, ou a família ou à 

comunidade. É possível que o especialista matricial troque conhecimentos e 

orientações entre a equipe, com diálogo sobre alterações na conduta, o que avaliar 

do caso e reorientações de condutas antes adotadas, permanecendo o caso sob o 

cuidado da equipe de referência (NASCIMENTO, 2007; DIMENSTEIN et al., 2009). 

Em relação às instituições que promoveram os cursos e/ou atividade sobre 

avaliação e tratamento de feridas, conforme referido pelos profissionais de 

enfermagem, 38 (42%) participaram de atividades oferecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, 19 (21%) por instituições de ensino superior, 18 

(20%) por hospitais, seis (7%) por cooperativas médicas, quatro (4%) em eventos 

científicos, dois (2%) por instituições de ensino profissionalizante, um (1%) por 

entidades de classe em enfermagem, um (1%) pela Secretaria Estadual de Saúde, 

uma (1%) pessoa não preencheu esta informação e uma (1%) referiu não se lembrar 

da instituição que promoveu o curso (Figura 50). Pode-se dizer que a própria 

instituição empregadora foi a maior responsável pela qualificação do pessoal de 

enfermagem nessa área.  
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Figura 49 -  Instituições onde os participantes realizaram curso/atividade sobre tratamento de feridas 
-  Goiânia  - SET   2010 – FEV 2011 

 

Em relação à carga horária dos cursos realizados pelos profissionais de 

enfermagem identificou-se que 53 (59%) profissionais de enfermagem referiram ter 

realizado cursos e/ou atividade de qualificação com carga horária menor que oito 

horas, dezesseis (18,0%) com carga horária entre 8 a 24 horas, 14 (15%) 

participaram de cursos com carga horária maior que 24 horas, quatro (4%) referiram 

não se lembrar da respectiva carga horária do curso e quatro (4%) profissionais 

deixaram o questionário em branco (Figura 51). 

 

                                          Figura 50 -  Carga horária do curso/atividade sobre tratamento 
de feridas -   Goiânia -  SET 2010  – FEV 2011. 
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Dentre os conteúdos abordados nos cursos e/ou atividade de atualização, 

predominaram aspectos relacionados ao  tratamento da lesão propriamente dita 

(Tabela 7). 

Os cursos oferecidos para atualização dos profissionais parecem estar mais 

preocupados com a forma adequada do tratamento tópico, não abordando outros 

temas como a abordagem holística do cliente, a promoção de um cuidado 

humanizado, conhecimentos relacionados à avaliação e influência dos fatores 

psicossociais, psicoesprituais, psicobilógicos no tratamento das pessoas com lesões 

crônicas.  

Tabela 7 - Temas dos cursos/atividades de atualização em avaliação e tratamento de feridas, 

realizados pelos profissionais de enfermagem, que atendem pessoas com úlceras 

vasculares, em salas de curativo da rede municipal de saúde de Goiânia -  SET 2010 – 

FEV 2011. 

Tema dos cursos/atividades de atualização em avaliação e 

tratamento de feridas 

f % 

Tratamento de feridas 73 80,2 

Avaliação de feridas 24 26,4 

Classificação de feridas 15 16,5 

Técnica de curativo 10 11,0 

Anatomia da pele 07 7,1 

Cicatrização 07 7,1 

Cuidados de Enfermagem  03 3,3 

Limpeza da sala de curativos e utilização de equipamentos de proteção 

individual 

02 2,2 

Não lembra 01 1,1 

 

Torres et al., (2011b) objetivaram identificar o conhecimento dos enfermeiros 

que atuam nos cuidados de saúde primários as pessoas com úlceras venosas em 

Portugal e a autoavaliação prestada aos lesionados. Nesse estudo identificou-se que 

os enfermeiros apresentaram excelente nível de conhecimento nos aspectos da 

fisiopatologia (90,0%), sinais e sintomas (95,5%), conduta terapêutica (90,0%), 

critérios na escolha de curativo (95,0%), orientação do usuário no tratamento e 

cuidados (85,0%) e bom conhecimento dos critérios de avaliação da úlcera (70,0%). 

Os autores concluíram que durante o cuidado as pessoas com feridas além da 

compreensão da fisiopatologia, os profissionais de enfermagem precisam apropriar-

se de conhecimentos relacionados ao cuidado humanizado, a avaliação dos fatores 
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psicossociais e ainda terem a habilidade e sensibilidade de planejar holisticamente o 

cuidado de modo a contemplar o ser humano em sua plenitude. 

A assistência às pessoas com úlceras vasculares deve envolver as pessoas 

que possuem a lesão e seus familiares, numa perspectiva ampliada do cuidado, 

deve adotar um protocolo de cuidados, tendo como base habilidades e competência 

técnica e científica da equipe (TORRES et al., 2011b). 

Espera-se que no processo de formação dos profissionais de enfermagem 

haja conhecimentos sobre a fisiopatologia da úlcera de perna, avaliação da úlcera 

de perna, uso do Doppler para mensuração do IT/B, cicatrização normal e anormal, 

seleção do curativo, administração integral dos cuidados com a pele e com o 

indivíduo de modo integral, educação para a saúde, prevenção de recorrência e os 

critérios para encaminhamento para avaliação (ROYAL COLLEGE OF NURSING 

2006). 
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9.2 Mapeamento Cruzado  com base na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem e na Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 

Como descrito anteriormente, na NIC (2008), estão previstas quatro 

intervenções prioritárias para o diagnóstico Integridade de pele prejudicada: 

“cuidados com úlceras de pressão”, “cuidados com lesões”, “cuidados com local de 

incisão”, “supervisão da pele”. Para integridade tissular prejudicada, está indicada 

como atividade prioritária “cuidados com lesões”. Para perfusão tissular periférica 

ineficaz estão previstas quatro intervenções prioritárias: “controle da sensibilidade 

periférica”, “cuidados circulatórios: insuficiência arterial”; “cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa”; “monitoração neurológica”. Para cada intervenção há uma lista 

de atividades essenciais para resolução imediata dos respectivos diagnósticos de 

enfermagem. 

A comparação entre as atividades de enfermagem realizadas pelos 

profissionais de enfermagem no atendimento às pessoas com úlceras vasculares e 

as intervenções e atividades prioritárias propostas pela NIC para os três 

diagnósticos de interesse evidenciou que são referidas pelos participantes atividades 

relativas a seis, das oito intervenções prioritárias, para os diagnósticos estudados.   

É importante destacar que uma mesma atividade da NIC apareceu mapeada 

para mais de um diagnóstico de enfermagem e algumas intervenções foram 

identificadas no mapeamento de atividades de enfermagem em diagnósticos de 

enfermagem diferentes. Obtivemos após repetições exluídas da quantificação geral, 

221 atividades de enfermagem referidas, as quais, foram mapeadas em 118 

atividades distintas descritas na NIC, presentes nos 7 domínios, 17 classes das 30 

propostas e 44 intervenções distintas dentre as 514 propostas por esta taxonomia 

(BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010). Vale ressaltar que nem  todas as 

ações referidas puderam ser ligadas às atividades da NIC. 

Algumas atividades pertenciam a intervenções que eram prioritárias para um 

dos diangósticos de interesse e ao mesmo tempo sugeridas ou opcional para outro, 

assim não foi utilizada frequência percentual para a descrição das mesmas.  

Dentre as 118 atividades mapeadas na NIC, 39 estavam incluídas nas 

intervenções prioritárias para um ou mais dos diagnósticos de interesse; 27 

constavam em uma ou mais das intervenções sugeridas pala NIC para os referidos 

diagnósticos e 16 eram atividades descritas na NIC em uma ou mais das 
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intervenções adicionais optativas para os diagnósticos estudados. Outras 36 

atividades mapeadas pertenciam a intervenções da NIC indicadas para outros 

diagnósticos de enfermagem. 

 Apresenta-se na tabela 8 a frequência das intervenções, domínios e classes 

da NIC sugeridas na totalidade do mapeamento cruzado. 

Como poder ser visto, 1669 (55,7%) atividades foram mapeadas no domínio 

fisiológico complexo, que é definido na NIC como os cuidados que dão suporte à 

regulação homeostática. Nele está incluída a classe controle da pele/feridas, que 

correspondeu a 1459 (48,7%) atividades mapeadas. Isto confirma novamente que a 

assistência de enfermagem está mais voltada para a recuperação da integridade 

tissular, ou seja, o foco dos profissionais parece ser a obtenção da cicatrização da  

lesão.  Por outro lado, nessa classe estão a maioria das intervenções da NIC 

prioritárias, sugeridas e optativas para os diagnósticos estudados. Assim, 

depreende-se que a NIC está prioritariamente voltada também à esse mesmo 

aspecto. 

O segundo contingente de atividades mapeadas está no domínio Segurança 

com 693 (23,1%) definido pela NIC como os cuidados que apoia a proteção contra 

danos.   Nesse domínio, nenhuma das intervenções está indicada pela NIC como 

prioritárias para os diagnósticos de interesse. Contudo, se examinarmos as 

intervenções nas quais atividades foram mapeadas na classe Controle de risco, 

veremos que trata-se de atividades e intervenções pertinentes. 

No domínio fisiológico básico foram mapeadas 301 (10,0%) atividades. Ele é 

definido pela NIC como cuidados que dão suporte ao funcionamento físico. Nesse 

domínio a ênfase das atividades referidas recai sobre as classes Apoio nutricional 

160 (5,3%) e Facilitação do autocuidado 120 (4,0%). As intervenções desse domínio 

não estão contempladas entre as indicadas como prioritárias  pela NIC para os 

diagnósticos estudados. As intervenções Controle da nutrição, Banho e Cuidados 

com os pés são indicadas  como sugeridas pela NIC e a Intervenção Controle da dor  

como adicionais optativas, para os três diagnósticos,  as demais que compreendem 

Assistência ao autocuidado: banho e higiene, Assistência ao autocuidado: atividades 

essenciais da vida diária, Controle do ambiente: conforto, Assistência no 

autocuidado, Massagem e Aconselhamento nutricional são inespecíficas para os 

diagnósticos estudados. Da mesma forma, ao examinarmos com mas atenção, 

veremos que as intervenção também são pertinentes. 
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Tabela  8 –  Intervenções  mapeadas da NIC segundo os domínios  e classes - Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  

 

Nível 1 
Domínios 

 f(%) 

Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Domínio 5 Domínio 6 Domínio 7 Total 

Fisiológico 
Básico 

301(10,0) 

Fisiológico complexo 
1669 (55,7) 

Comportamental 
170(5,7) 

Segurança 
693(23,1) 

Família 
4(0,1) 

Sistema de 
Saúde 

133(4,5) 

Comunidade 
29(0,9) 

2999 (100,0) 

Nível 2 
Classes 

f(%) 

Apoio 
nutricional  
160 (5,3) 

 
Facilitação do 
autocuidado 

120 (4,0) 

 
Promoção do 

conforto físico 
21(0,7) 

 
 

Controle de pele/feridas 
1459 (48,7) 

 

Controle da perfusão 
tissular 

110 (3,7) 

 
Controle de Medicamentos 
 79 (2,7) 

 
Controle eletrolítico e 

ácido básico 
17(0,6) 

 

Controle neurológico  
4(0,1) 

 

Educação do paciente 
125 (4,1)  

 

Assistência ao 
enfrentamento 45 (1,5) 

Controle de 
riscos 

693 (23,2) 

 

Cuidados ao 
longo da vida 

4(0,1) 

Controle das 
informações  

95 (3,1) 

 
Mediação do 
sistema de 

saúde 
37(1,2) 

 

Controle do 
sistema de 

saúde 
1(0,03) 

 

Controle de 
riscos da 

comunidade 
24(0,8) 

 
Promoção da 

saúde da 
comunidade 

5(0,2) 

2999 (100,0) 

Nível 3 
Intervenções 

f(%) 

Controle da 
nutrição** 
159 (5,3) 

Assistência no 
autocuidado: 

Banho/higiene 
79 (2,7) 

Assistência no 
autocuidado: 

atividades 
essenciais  da 

vida diária 
19(0,7) 

Controle do 
ambiente: 

conforto 
18(0,6) 

 
 

Cuidado com lesões* 
1043 (34,8) 

 

Cuidados com a pele: 
tratamentos tópicos** 

 130 (4,3)  
 

Cuidados com úlceras de 
pressão* 
120 (4,0) 

Irrigação de lesões** 
110 (3,7)  

Controle de 
medicamentos**  

63 (2,1) 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa* 

54 (1,8) 

Controle da hiperglicemia 
13 (0,4) 

 
 
 

Ensino: 
procedimento/tratamento 

123 (4,1)  

Apoio emocional  
18 (0,7) 

Presença 
15 (0,5) 

Fortalecimento da 
autoestima 

8 (0,3)  
Melhora do sistema de apoio 

4 (0,1) 

Educação em saúde 
2 (0,06 ) 

 

 

Controle de 
infecção*** 
 619 (20,7) 

 
Controle do 
ambiente 
38 (1,3) 

 

Supervisão*** 
34 (1,1) 

 
 
 

Promoção do 
envolvimento 

familiar  
4(0,1) 

Troca de 
informações 

sobre os 

cuidados de 
saúde 

95 (3,1) 
 

Controle do 
ambiente: 

preparo do lar  
24(0,8) 

 
Gerenciamento 

de caso  
7 (0,3) 

 
Cuidados na 

admissão 
6 (0,2) 

 
 

 

Avaliação da 
saúde 

23 (0,7) 

 

Gerenciamento 
de caso 
3(0,1) 

 
Controle de 

imuni-
zação/vacinação 

2(0,06) 

 
Controle do 

ambi-

ente:segurança 
do trabalhador 

 1(0,03) 
 
 

2999 (100,0) 
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Tabela  8 –  Intervenções da NIC mapeadas e sua localização  quanto aos domínios  e classes dessa classificação - Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 (Continuação) 

Nível 1 
Domínios (f) 

Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Domínio 5 Domínio 6 Domínio 7 Total 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Nível 2 

Classes 
f(%) 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 
 
 

 
Nível 3 

Intervenções 

f(%) 

Assistência ao 
autocuidado 

10 (0,4) 
Banho** 
8(0,3) 

Cuidados com os pés** 

4(0,1) 
Controle da dor*** 

2(0,06) 

Massagem 
1(0,03) 

Aconselhamento 

nutricional 
1(0,03) 

 
Precauções circulatórias** 

34(1,1) 

 
Cuidados 

circulatórios:insuficiência  

arterial* 
27(0,9)  

 

Prevenção de úlceras de 
pressão**  

24(0,8) 

 
Supervisão da pele* 

21(0,7) 

 
Administração de 

medicamentos: tópica** 

16(0,5) 
 

Monitoração das extremi-

dades inferiores**  
6(0,2) 

 
Controle da sensibilidade 

periférica* 
4(0,1) 

 

Controle de eletrólitos** 
4(0,1) 

  

____  
Proteção contra in-

fecção ** 

2(0,06) 
 
 

____  
Controle de 
suprimentos 

1(0,03) 
 

____ ____ 

*Intervenções prioritárias ;**Intervenções sugeridas;***Intervenções adicionais optativas  
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Chamou a  atenção  a baixa ocorrência de atividades mapeadas no domínio  

família (tabela 8).  Durante o período de coleta de dados foi observado que muitos 

pacientes compareciam até a unidade de saúde sem um acompanhante, ou 

presença de um cuidador, ou familiar. Houveram também relatos dos profissionais 

de enfermagem afirmando que raramente familiares ou acompanhantes 

compareciam as unidades trazendo os pacientes,  o que dificultava a abordagem 

dos profissionas a estas pessoas no sentido de aproximá-las do tratamento, 

procedimento, orientações e cuidados relacionados a lesão e a si próprios, de modo 

geral. Isto pode justificar a baixa ocorrência de cuidados referidos relacionados a 

unidade familiar. 

Este dado relacionado a família nos suscita algumas inquietações apontando 

para uma situação de fragilidade das famílias, uma vez que as mesmas parecem 

não ter conseguido adaptar as demandas de atenção as pessoas com úlceras 

vasculares e seu processo de adoecimento. 

Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Montefusco (2007) que 

objetivou analisar o perfil de diagnóstico de enfermagem junto as famílias em 

situação de acompanhamento de pessoas hospitalizadas e para tratamento de 

doenças crônicas não transmissíveis. Verificou-se que houve o predomínio de 

diagnósticos da NANDA comunicação verbal familiar prejudicada, processos 

familiares interrompidos e manutenção do lar prejudicada presentes no domínio 

psicossocial, e nas classes comunicação, enfrentamento e papéis/relacionamento.  

Para Wrigth, Leahey (2002) os profissionais de enfermagem devem ter o 

compromisso de incluir as famílias nos cuidados de saúde, pois, a família é 

importante para promoção do bem-estar e da saúde dos membros e possui 

influência sobre a doença dos mesmos. Esta influência é determinante para o 

profissional de enfermagem considerar o cuidado centrado na família e esta como 

parte integrante da assistência. O enfoque da avaliação de enfermagem e 

intervenção na família deve ser a reciprocidade entre saúde, doença e família e 

entre paciente, família e enfermeiro. 

Para Montefusco (2007) os enfermeiros precisam estar atento às famílias, ao 

contexto socioeconômico e cultural e avaliar as dificuldades que estão passando no 

momento para planejar uma intervenção de enfermagem mais efetiva. 

Uma questão relevante é que a NIC não propõe para nenhum  dos três 

diagnósticos estudados intervenções de enfermagem presentes no domínio família. 
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Considerando a importância do papel de um cuidador/familiar  às pessoas com 

úlceras vasculares, a intervenção promoção do envolvimento familiar poderia ser 

acrescentada como sugerida na NIC para os três diagnósticos de enfermagem 

estudados e comum as pessoas com úlceras vasculares. 

Outro dado que chamou a atenção foi a baixa ocorrência  da intervenção 

Controle da dor. A identificação dos fatores que precipitam ou intensificam a dor 

parecem ser pouco valorizados pela equipe de enfermagem.  

Em um estudo local foi identificado que dentre as 58 pessoas que possuíam 

úlceras de origem venosa 60,6% queixavam dor (SANT’ANNA, 2011). Outro estudo 

apontou que a remoção do curativo é a principal causa para desencadear a dor nas 

pessoas com úlceras vasculares (EWMA, 2003a). 

Para Sousa; Pereira e Hortense (2009) é importante que os profissionais 

utilizem instrumentos de avaliação da dor. Estes intrumentos facilitam a identificação 

e a implementação de estratégias para obter o alívio da dor, podem auxiliar  na 

comunicação entre profissional e paciente e permite a manutenção ou escolha de 

terapias de alívio. 

Após o mapeamento das atividades na NIC, elas foram classificadas nas 

necessidades humanas básicas. Na Tabela 9 foram apresentadas a frequência que 

as necessidades humanas básicas foram classificadas. Pode-se visualizar que os 

profissionais de enfermagem executam atividades com mais enfoque nas NHB 

psicobiológicas, especificamente relacionadas à terapêutica 363 (39,2%), 

integridade cutâneo mucosa/integridade física 349 (37,6%) e ambiente 164 (17,7%). 

Os profissionais parecem se preocupar mais com a cicatrização da ferida por meio 

da realização do curativo, pois, é por meio deste que se pode criar um ambiente 

propício a cicatrização, além de proteger a lesão contra os agentes agressores para 

que o indivíduo possa restabelecer total ou parcialmente as características de 

elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do epitélio.  

Os resultados mostram (Tabela 9) que mais da metade (64,8%) das 

atividades foram classificadas na necessidade psicossocial de aprendizagem 

(educação à saúde). Os profissionais de enfermagem possuem também um enfoque 

em atividades de educação para saúde às pessoas com úlceras vasculares e isto 

pode estar relacionado a necessidade de se alcançar a capacidade de autonomia e 

adesão dos usuários ao tratamento e promoção de mudanças nas condutas do 

cliente frente a situação de adoecimento.  Durante a realização do mepamento 
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cruzado observamos que as atividades educativas na NIC  estavam dispersas nas 

intervenções tornando – as pouco perceptíveis, porém, ao classificar nas 

necessidades humanas básicas esta área de atuação tornou-se evidente. 

Ainda na tabela 9 podemos visualizar que não obtivemos qualquer atividade 

mapeada nas necessidades psicobiológicas: hidratação, motilidade/mobilidade, 

percepção olfativa, visual, auditiva e gustativa, oxigenação, eliminação, sexualidade, 

mecânica corporal, regulação térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina e de 

crescimento celular, locomoção e sono/repouso. Não obtivemos qualquer atividade 

nas necessidades psicossociais: comunicação, criatividade, lazer/recreação, 

orientação no tempo e espaço e liberdade  e nenhuma atividade na necessidade 

humana básica psicoespiritual: religiosa ou teológica, ética ou de filosofia de vida.  
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   Tabela  9 - Distribuição das atividades segundo as Necessidades Humanas Básicas -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 

 

Necessidades  
Psicobiológicas 

f % Necessidades 
 Psicossociais 

f % Necessidades 
Psicoespirituais 

f % 

Terapêutica 363 39,2 Aprendizagem (educação  à saúde) 572 64,8 Religiosa ou teológica, ética 
ou de filosofia de via 

0 0 

Integridade cutâneo mucosa/integridade 
física 

349 37,6 Segurança física 
 

227 25,7    

   Participação 25 2,9    

Ambiente 164 17,7 Segurança emocional 19 2,2    

Cuidado corporal 17 1,9 Atenção 16 1,9    

Nutrição 11 1,1 Gregária 8 0,9    

Abrigo 9 0,9 Autoestima/autoimagem/autorrealização 8 0,9    

Regulação vascular 8 0,8 Aceitação 4 0,5    

Percepção dolorosa 3 0,3 Amor 2 0,2    

Regulação imunológica 2 0,2 Comunicação 0 0    

Regulação eletrolítica 1 0,1 Criatividade 0 0    

Exercícios e atividade física 1 0,1 Lazer/recreação 0 0    

Percepção tátil 1 0,1 Orientação no tempo e espaço 0 0    

Hidratação 0 0 Liberdade 0 0    

Motilidade/mobilidade 0 0       

Percepção olfativa, visual, auditiva e 
gustativa 

0 0       

Oxigenação 0 0       
Eliminação 0 0       

Sexualidade 0 0       

Mecânica corporal 0 0       

Regulação térmica, hormonal, 
neurológica, hidrossalina e crescimento 
celular. 

0 0       

Locomoção 0 0       
Sono/repouso 0 0       
Total 926 100,0  884 100,0   - 
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Em acordo a esses achados, estudos também descreveram maior número 

de diagnósticos ligados às necessidades psicobiológicas, encontrando poucas ou 

nenhuma ligação com as necessidades psicossociais e psicoespirituais e comentam 

que os enfermeiros parecem não conseguir ampliar a abrangência de cuidados de 

modo a incluir os problemas emocionais e psicoespirituais (CARMAGNANI; CUNHA; 

BEHLAU 2003; LUCENA, 2005; SALGADO, 2010).  

O enfermeiro ao prestar a assistência de  enfermagem as pessoas deve ter 

suas ações direcionadas para as demandas biológicas, sociais, espirituais e 

psíquicas do ser humano, diagnosticando as necessidades  apresentadas pelo 

indivíduo, família e comunidade cuidando para que todas essas necessidades sejam 

supridas e a independência delas seja restaurada (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

O ser humano independente da raça e religião é complexo, tem 

conhecimento, pensamento, crenças, alma, possui limitações, particularidades e 

diferenças que necessita de cuidado integral, nos aspectos biopsico-sócio-espiritual, 

para estar em equilíbrio com a mente e o corpo (BALDUINO et al., 2007). 

Segundo Horta (1979) a saúde representa o equilíbrio dinâmico no tempo e 

espaço das necessidades humanas básicas e estas quando não atendidas 

adequadamente geram o desequilíbrio que trazem o desconforto para o indivíduo. 

A partir dos resultados  destacamos que avaliar as necessidades espirituais 

e de sexualidade são importantes para  o atendimento as pessoas com úlceras 

vasculares, pois, o equilíbrio dinâmico de todas as necessidades biológicas, 

psiquicas, sociais e espirutuais  significa que o ser humano está bem em todas as 

suas dimensões. 

Para Souza, Matos (2010) a ferida é uma marca corporal e física que 

representa para o indivívuo um problema que não é perceptível para ele como para 

as pessoas do seu convívio, limitando as relações interpessoais. Para os autores 

são desenvolvidas crenças de autorestrição sexual associada a uma percepção do 

prazer sexual como inadequado em circunstâncias da enfermidade, tornando a vida 

sexual irrelevante. 

Em seu estudo, Souza, Matos (2010) pesquisaram a percepção das pessoas 

com feridas crônicas sobre sua sexualidade. Neste estudo ao indagar as pessoas 

com feridas sobre as mudanças/alterações em sua vida sexual diante da condição 

de ter uma ferida, obteve-se a maioria deles referindo supressão de atividades 
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sexuais em decorrência da ferida, pois, acreditavam que a prática sexual poderia 

prejudicar na cicatrização da lesão.  

Salomé (2010), verificou que das 22 pessoas com feridas crônicas, 15 

(68,2%) referiram barreiras no ciclo familiar após adquirirem a lesão. Observou que 

as barreiras eram referentes ao ciclo de amizade, 9(40,9%) sentiram-se 

discriminados, 7(31,8%) foram alvo de preconceitos e 6(27,3%) sentiram-se 

rejeitados. Ainda em seu estudo Salomé (2010) encontrou que 15 (68,8%) dos 

participantes consideram a atividade sexual importante, porém, 14 (63,6%) referiram 

diminuição da atividade sexual após adquirirem a lesão que esteve relacionado à 

autoestima, ao relacionamento conjugal, à capacidade de aceitação própria e da 

parceira. 

Em outro estudo foi verificado que a dor é predominantemente descrita por 

indivíduos com ferida crônica como um dos maiores desconfortos físicos e que 

intefere nas atividades sexuais (OLIVEIRA; POLES, 2006). 

Para o autor prestar uma assistência de enfermagem individualizada e 

sistematizada exige do profissional de enfermagem uma abordagem integral, a 

ampliação da visão a respeito dos sentimentos do cliente frente a doença, 

perspicácia em descobrir os anseios e expectativas e desenvolvimento de 

habilidades como a empatia, escuta ativa e  solidariedade (SALOMÉ, 2010). Frente 

a esta assistência ocorrerá efeitos positivos que contribuirão para recuperação mais 

rápida do cliente que buscará mais atitudes de enfrentamento.  

Para Potter,  Perry (2005) a realização da saúde espiritual é um objetivo 

para toda a vida,  pois as pessoas viverão a experiência de precisar esclarecer seus 

valores, reformular filosofias de vida, estreitar relacionamentos e viver experiências 

que estimulam ajustar o propósito de vida.  

Waidman et al., (2011) buscaram identificar como estava a saúde mental 

das pessoas com feridas crônicas. Neste estudo os resultados mostraram que na 

pessoa com ferida ocorre uma perda da autoestima, dor, déficit na qualidade do 

sono, inaptidão para o trabalho, vergonha e constrangimento para se relacionar 

socialmente. Diante de tais situações a religiosidade e a fé são capazes de amenizar 

a angústia e o sofrimento em relação a doença e a espiritualidade instiga a presença 

aumentando as perpectivas de um futuro melhor, de viver com maior qualidade de 

vida, ou alimentando a esperança de cura. 
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Autores apontam que existe algumas dificuldades frente ao questionamento 

da espiritualidade com o cliente, por exemplo, a falta de  tempo, a falta de 

conhecimento sobre o assunto e o medo de impor pontos de vistas religiosos 

(LUCCHETTI & LUCCHETTI;  AVEZUM, 2011). 

Para Lucchetti el al., (2010) os profissionais de saúde precisam identificar 

entre as pessoas correlações negativas da religião, como por exemplo, a sensação 

de abandono, ou punição  por parte de Deus. Para os autores este tipo de 

religiosidade pode estar relacionada à maior estresse, depressão e suicídio. 

Segundo os autores é durante a anamnese que o profissional de saúde deve 

proceder de forma natural a abordagem sobre a espiritualidade/religiosidade. Para 

as pessoas não religiosas ou no primeiro contato o profissional pode perguntar como 

a pessoa convive com a doença, o que promove um significado e propósito à sua 

vida e quais as crenças culturais pode ter impacto no seu tratamento (LUCCHETTI 

et al., 2010). 

Os resultados indicam que a utilização de um marco teórico e um modelo 

conceitual para assistência de enfermagem poderia favorecer seu planejamento de 

forma sistematizada e integral e correspondendo  ao saber próprio da enfermagem.  

As teorias de enfermagem possuem uma fundamentação que possibilita 

descrever, explicar, prever e controlar os fenômenos relevantes à saúde do 

paciente, da família e comunidade, de cuidar de forma sistemática, estruturada e 

direcionada ao cuidar de enfermagem (HORTA, 1979). 

Para Neves (2006) as teorias de enfermagem são ferramentas que 

possibilitam a operacionalização da SAE através de um referencial teórico e de sua 

utilização na construção de métodos que possam organizar o processo de 

enfermagem. 

Diante do contexto a utilização de uma metodologia de assistência de 

enfermagem  baseada na Teoria das NHB pode ser útil enquanto instrumento do 

processo de trabalho dos profissionais de enfermagem frente as necessidades 

prioritárias das pessoas com úlceras vasculares. Um instrumento de coleta de dados 

baseado na teoria das NHB permitirá uma maior aproximação e comunicação entre 

enfermeiro e cliente, uma assistência de enfermagem integral e individualizada. 
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9.3 Atividades de enfermagem referidas  mapeadas para as intervenções e 

atividades prioritárias da NIC, para os diagnósticos de enfermagem: 

Integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e perfusão 

tissular periférica ineficaz e para as Necessidades Humanas Básicas 

 

Foram identificadas 72 atividades de enfermagem distintas, as quais, foram  

mapeadas em 39 tipos de atividades de enfermagem descritas na NIC em uma ou 

mais de seis, das oito intervenções prioritárias definidas:  “Cuidados com úlceras de 

pressão”, “Cuidados com lesões”, “Supervisão da pele”, ‘Controle da sensibilidade 

periférica”, “Cuidados circulatórios: insuficiência arterial” e “Cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa.  

As intervenção onde foram mapeadas mais atividades correspondeu aos 

“cuidados com lesões” (Tabela 10), definida na NIC como: Prevenção de 

complicações em feridas e promoção da cicatrização, está inserida no domínio 

fisiológico complexo e na classe controle de pele/feridas (BUTCHER;  BULECHECK; 

DOCHTERMAN, 2010. p. 488).  

Nesta intervenção foi encontrado 518 (80,0%) relatos de enfermagem, 

35(48,6%) ações de enfermagem distintas, as quais foram mapeadas para 16 

(41,0%) atividades da NIC encontradas  na intervenção Cuidados com lesões. A 

intervenção Cuidados com lesões foi mapeada numa freqüência de 1043 vezes, 

incluída em um ou mais diagnóstico de enfermagem de interesse. A atividade de 

enfermagem mais frequentemente referida por 82 (37,6%) profissionais foi “limpar a 

ferida com soro fisiológico” mapeada na NIC para “Limpar com soro fisiológico ou 

substância não tóxica, conforme apropriado” e mapeada na NHB integridade 

cutâneo mucosa/integridade física. Esta atividade realizada é executada  mais 

frequentemente por auxiliares e técnicos de enfermagem com o relato de 59 (44,4%) 

profissionais desta categoria, porém são quem menos faz registros das atividades 

de enfermagem e avaliam o estado da lesão (Tabela 10, atividades 9 até 15). Os 

registros de enfermagem são imprescindíveis ao realizar a assistência de 

enfermagem aos indivíduos e quando  quando redigidos retratam a realidade a ser 

documentada e possibilitam à comunicação permanente e podem ser utilizados com 

fins de pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento da assistência e 

entre outros (MATSUDA, et al., 2006). 
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Os resultados indicam que o foco do atendimento  realizado pelos 

profissionais de enfermagem no atendimento as pessoas  com úlceras vasculares 

parece se restringir mais à lesão propriamente dita. Apesar do ambiente de 

realização do cuidado ser limitada à sala de curativos seria possível uma abordagem 

um pouco mais ampliada na direção da integralidade do indivíduo e de suas 

necessidades humanas básicas. Há também uma necessidade dos profissionais de 

enfermagem realizarem os registros de enfermagem, os quais, fornecem subsídeos 

para atender o indivíduo de forma individualizada e contínua. 
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Tabela 10 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na intervenção prioritária  da NIC “Cuidados com 
lesões” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

Intervenção 
 

Atividades referidas pelos 
profissionais 

Enf 
n=85 

f(%) 

Aux/ ou 
téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC NHB (f) 

 

 

 

Cuidados com 
lesões 

 

1- Limpar a ferida com soro fisiológico 23(27,1%) 59(44,4%) 82(37,6%) Limpar com soro fisiológico ou substância não tóxica, 
conforme apropriado. 

 
 

 

Integridade 
cutâneo 
mucosa/ 

Integridade 
física 

(182) 
 
 

2- Examinar a ferida. 20(23,5) 17(12,8) 37(17,0) Examinar a lesão a cada troca de curativo. 

 

3- Avaliar as características das feridas 11(12,9) 6(4,5) 17(7,8) 

Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, 
cor, tamanho e odor.  

4- Avaliar a presença de exsudato na 
ferida 

9(10,6) 1(0,8) 10(4,6) 

5- Avaliar a presença de odor na ferida 5(5,9) 2(1,5) 7(3,2) 

6- Avaliar a extensão da ferida. 6(7,1) 0(0) 6(2,8) Medir o leito da lesão, conforme apropriado. 

7- Usar dersane nas bordas da lesão. 4(4,7) 2(1,5) 6(2,8) 

Aplicar unguento adequado à pele/lesão conforme 
apropriado. 8- Hidratar a pele ao redor. 3(3,5) 2(1,5) 5(2,3) 

9- Realizar registro de enfermagem 4(4,7) 0(0) 4(1,8) Documentar o local, o tamanho e o aspecto da lesão. 

10- Avaliar a profundidade da ferida. 2(2,4) 1(0,8) 3(1,4) Medir o leito da lesão, conforme apropriado. 

11- Fazer fotografia da lesão 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Documentar o local, o tamanho e o aspecto da lesão. 

12- Avaliar em que estágio está a 
cicatrização da ferida. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Examinar a lesão a cada troca de curativo. 

 

13- Medir a extensão da ferida. 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

Medir o leito da lesão, conforme apropriado. 
14- Fazer  a planigrafia da lesão no 
primeiro dia de atendimento. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

15- Realizar a planigrafia da lesão a cada 
20 dias. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
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Tabela 10 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das  Necessidades Humanas Básicas e na intervenção prioritaria da NIC “Cuidados com 
lesões” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

(Continuação) 

Intervenção Atividades referidas pelos profissionais 

Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ ou 

téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 

n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados com lesões 

1-Orientar o paciente a importância do 
cuidado com a ferida. 

20(23,5) 16(12,0) 36(16,5) 

Orientar o paciente ou (s) membros da 
família sobre os procedimento (s) de 
cuidado com a lesão. 

 
Aprendizagem 

(educação à saúde) 
(163) 

2- Orientar o paciente não retirar o curativo. 4(4,7) 26(19,5) 30(13,8) 

3-Orientar o paciente não molhar o curativo 
em casa. 

10(11,8) 18(13,5) 28(12,8) 

4-Orientar o paciente manter o curativo 
limpo. 

7(8,2) 17(12,8) 24(11,0) 

5- Orientar o paciente quanto a higiene da 
ferida. 

5(5,9) 12(9,0) 17(7,8) 

6- Orientar o paciente não deixar pousar 
insetos. 

0(0) 9(6,8) 9(4,1) 

7- Orientar o paciente  não mexer na ferida. 1(1,2) 6(4,5) 7(3,2) 

8-Orientar a família sobre os cuidados com 
a ferida. 

5(5,9) 1(0,8) 6(2,8) 

9- Orientar o paciente retirar o curativo, 
caso molhe. 

0(0) 4(3,0) 4(1,8) 

10- Orientar o paciente não coçar a ferida. 0(0) 2(1,5) 2(0,9) 

Cuidados com lesões 11- Observar se existe miíases  na lesão. 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Examinar a lesão a cada troca de 
curativo. 

 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade 

física 
(1) 
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Tabela 10 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na intervenção prioritária  da NIC “Cuidados com 

lesões” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 
(Continuação) 

Intervenção  
 
 

Atividades referidas pelos 
profissionais 

Enf 
n=85 

f(%) 

Aux/ ou 
téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC NHB 
(f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados com lesões 

1-Utilizar para a realização do curativo 
os produtos que a unidade dispõe: 
dersane, AGE, soro, iodo. 

17(20,0) 30(22,6) 47(21,6) Administrar cuidados com a úlcera de pele, 
conforme a necessidade. 

 

 

Terapêutica 

(113) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

(3) 

2- Escolher o produto adequado para 
cada tipo de tecido da ferida. 

14(16,5) 16(12,0) 30(13,8) Aplicar  curativo adequado ao tipo de lesão. 

3- Encaminhar o paciente para o 
atendimento especializado no 
tratamento de feridas. 

9(10,6) 9(6,8) 18(8,3) Encaminhar o paciente ao médico 
especialista em feridas, conforme 
apropriado. 

4- Retirar o curativo anterior 4(4,7) 9(6,8) 13(6,0) Remover o curativo e a fita adesiva. 

5- Fornecer o material que a unidade 
possui para o paciente realizar o 
curativo em casa. 

3(3,5) 2(1,5) 5(2,3) 

 

Auxiliar o paciente e a família a obter 
suprimentos necessários. 

6-Orientar o paciente fazer 
acompanhamento com a nutrícionista. 

3(3,5) 0(0) 3(1,4) Encaminhar o paciente a nutricionista, se 
adequado. 

7- Utilizar técnica asséptica 20(23,5%) 28(21,1%) 48(22,0%) Manter técnica asséptica durante a 
realização do curativo ao cuidar da lesão, 
conforme apropriado. 

Ambiente  

(48) 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

(1) 

8- Orientar  como desprezar o lixo do 
curativo quando realizá-lo em casa. 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Orientar o paciente e a família sobre o 
armazenagem e o descarte de curativos e 
materiais. 

 9- Orientar sobre a importância da 
ingestão de líquidos 

4(4,7) 3(2,3) 7(3,2) Encorajar a ingestão de líquidos conforme 
apropriado. 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (7) 
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Para Jorge, Dantas (2003) a solução salina a 0,9% pode ser utilizada tanto 

para a limpeza quanto para o tratamento das feridas, que neste caso é feito com a 

utilização de gazes embebidas com a solução,  o que favorece a autólise e estimula 

a formação de tecidos de granulação. Para estes autores na ausência da solução 

fisiológica pode ser utilizado o Ringer simples que possui uma composição 

eletrolítica isotônica e com quantidade de potássio e cálcio semelhante a do plasma 

sanguineo. 

A limpeza da ferida é imprescindível, promove um ambiente favorável à 

cicatrização, por meio da remoção de fragmentos, debris, resíduos da cobertura 

anterior, excesso de exsudato e diminuição do número de microorganismos na 

lesão. A ferida deve ser limpada com soro fisiológico a 0,9% morno a uma pressão 

suficiente para retirar os resíduos sem danificar o tecido recém formado (BORGES, 

2005; CECOVA, 2008; RENDIC; ALDEA, 2008). 

Um conjunto de cuidados de enfermagem  (Tabela 10) mais freqüentemente 

referido  por 163 (74,8%) pessoas foi mapeado para atividade da correspondente da 

NIC “Orientar paciente ou (s) membro (s) da família sobre os procedimentos de 

cuidado com a ferida”  e para a  NHB aprendizagem (educação à saúde). O 

mapeamento ocorreu desta maneira porque os cuidados referidos pela enfermagem 

envolve um conjunto de cuidados  não especificados na atividade correspondente da 

NIC, mas que reflete os procedimentos de cuidados com a lesão. Este conjunto de 

cuidados realizados pela equipe mostra que, são atividades rotineiramente 

realizadas diante de um contexto  assistencial  e para  um público específico  que 

parece possuir déficit de cuidados relacionados a higiene corporal, da lesão e de 

atividades de autocuidado para a lesão, o que demanda a execução de cuidados 

mais precisos para promoção da segurança física. Estes cuidados  relatados com a 

ferida são essenciais, pois evitam que microrganismos penetrem na lesão,  

proliferem  causando infecções agravando ainda mais, a situação já existente. 

Dentre as medidas higiênicas recomendadas para úlcera de extremidade 

inferior está o asseio diário dos membros, não andar descalço, manter boa higiene 

dos pés, usar sabonete semelhante ao pH da pele, lavar cuidadosamente ao redor 

da lesão, secar sem esfregar a pele perilesional, aplicar cremes hidratantes sem 

cheiro após o banho, exceto entre os espaços interdigitais devido riscos de 

maceração (GNEAUPP, 2007). 
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   A tabela 10  mostra que quarenta e oito (22,0%) profissionais  referiram 

“utilizar a técnica asséptica durante a realização do curativo” mapeada para a 

atividade “manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da 

lesão, se adequado” .  

Durante a realização do procedimento de curativo é importante priorizar a 

técnica asséptica. A assepsia consiste em um conjunto de medidas adotadas pelo 

profissional de saúde para reduzir a contaminação microbiana de tecidos vivos, 

fluidos ou materiais pela exclusão, remoção ou morte dos microorganismos. 

(FERREIRA; ANDRADE, 2008).  

No tratamento de feridas estas medidas consistem na lavagem das mãos 

antes e após a de realização de qualquer procedimento, o uso de luvas estéreis ao 

manipular a lesão, diminuir ao mínimo de tempo possível a exposição da ferida e 

dos materiais esterilizados, considerar contaminado qualquer objeto que toque em 

locais não esterilizados e colocar somente material estéril para proteger a lesão 

(POTTER; PERRY, 2004). 

 Quarenta e sete  (21,6%) profissonais relataram utilizar os produtos que a 

unidade dispõe, como produto à base de AGE, soro e iodo para a realização do 

curativo, mapeada para administrar cuidados com a úlcera de pele, conforme a 

necessidade (Tabela 10). Para realizar o mapeamento para esta atividade julgamos 

que dentre  vários procedimentos de administração de cuidados com a úlcera está 

incluída a realização do  curativo utilizando recursos necessários e/ou disponíveis, 

para este caso. Nas 40 unidades visitadas, foi confirmada a presença somente 

destes produtos referidos pelos profissionais e em três unidades que funcionavam 

como referência para o tratamento de feridas crônicas foi encontrado além do AGE a 

sulfadizina de prata, aquacel, alginato e em apenas uma unidade havia bota de 

unna.  

Diante da descrição desta atividade e considerando as diretrizes 

internacionais para o tratamento de feridas (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; 

CONUEI 2009; SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINE NET WORK 2010; 

AWMA 2011)  e nacionais (BRASIL, 2008)  e as características das úlceras que tem 

se mostrado  extensas e exsudativas conforme resultados de estudos locais 

(MALAQUIAS 2010; SANT’ANA 2011) pode se dizer que os profissionais de 

enfermagem trabalham  com uma terapia tópica restrita para o tratamento das 

úlceras. 
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Em outros contextos de atendimento as pessoas com úlceras vasculares foi 

encontrado resultados semelhantes. Nunes (2006) em seu estudo encontrou que 

das 74 pessoas que possuem úlcera venosa e são atendidas em Unidades de 

Estratégia em Saúde da Família, 52 (70,3%) citaram falta de recursos materiais 

(gazes, luvas de procedimento, soro fisiológico, esparadrapo e produtos tópicos).  

Outra pesquisa, realizada no Paraná por meio de uma entrevista com 

enfermeiras da estratégia de saúde da família, identificou pelos relatos que 80,0% 

destas profissionais  faziam uso de produtos à base do ácido graxo essencial para o 

tratamento tópico das lesões (ÉCHELI; BUSATO, 2006). 

 Em seu estudo Sant’Ana (2011) encontrou 71,6% das lesões eram tratadas 

com produtos à base de ácido graxo essencial, pois era o único produto disponível 

em 45 unidades municipais de saúde, sendo  que as demais coberturas e produtos 

(alginato, hidrofibra e hidrogel) foram encontrados encontrados em apenas 4 

unidades.  

Um curativo ideal é aquele capaz de promover cicatrização em ambiente 

úmido e nenhum produto é superior a outro se for respeitado a características de 

umidade no leito da lesão. Nos casos das pessoas com úlceras vasculares é 

recomendado coberturas não aderentes ou de baixa aderência e na presença de 

excesso de exsudato deve ser utilizado cobertura para o controle (alginato, hidrofibra 

de hidrocolóide e espumas), as pomadas de óxido de zinco são indicadas para os 

cuidados com a pele perilesional (CONUEI, 2009). 

A utilização do PVPI é contra-indicado em pessoas com úlceras, pois 

acreditam que os danos nos tecidos são maiores que os benefícios, pois em maiores 

concentrações este produto é citotóxico aos fibroblastos (MANDELBAUM, DI SANTIS,  

MANDELBAUM, 2003; JORGE, DANTAS 2003; BORGES, 2005; GNEAUPP, 2007). 

Para Cavalcante et al., (2010) o enfermeiro  a partir da identificação de diagnósticos 

de enfermagem em pessoas com feridas  pode selecionar produtos  mais 

apropriados, implementando cuidados que direcionam as necessidades reais das 

pessoas, visando a redução de custos e minimização de complicações advindas do 

resultado ineficaz do tratamento. 

A carência de produtos na unidade leva o profissional adotar condutas de 

acordo com a disponibilidade de materiais na unidade e isto  pode  contribuir  com a 

cronicidade das lesões. 
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Observamos que algumas atividades de enfermagem relacionadas  ao 

exame e mensuração da lesão (profundidade, tamanho, planigrafia, fotografia, 

registros, avaliação de odor e exsudato)  foram  referidas por um número pequeno 

de profissionais de enfermagem numa freqüência menor que 5% (Tabela 10). Estes 

resultados podem estar relacionados a  falta  de conhecimento mais aprimorado do 

profissional de enfermagem referente a avaliação de feridas, ou seja, a atuação de 

cada membro da equipe é definida pelo conhecimento, habilidade, experiência 

profissional ou pelo fato destas atividades não terem significado para o profissional 

na recuperação da integridade da pele  das pessoas com lesões crônicas. 

Em um estudo realizado por Moreira et al., (2009)  com uma população de 

20 enfermeiros foi encontrado que os principais  critérios de avaliação realizados por 

estes profissionais eram por meio do exsudato perfazendo (56%), extensão, 

profundidade e tipo de tecido,  com 44% dos apontamentos. Neste estudo destaca-

se ainda que 31% dos enfermeiros estudados não informaram ou não sabiam que 

critério adotar na avaliação de feridas. 

Morais; Oliveira, Soares (2008) encontrou achados diferentes ao verificar os 

aspectos que os profissionais acham importante na avaliação das feridas, entre os 

quais, foram mencionados avaliar, o tipo de ferida e tecido presente, se há presença 

de exsudato, hiperemia, infecção, as bordas, profundidade, o estágio da lesão,  

Assim como, Torres et al.,(2011b) identificou em 18 (90%) enfermeiros a utilização 

de critérios de evolução, mensuração da lesão e monitorização por meio da 

quantidade de exsudato, tecido presente, as dimensões da lesão e odor presente.  

 O parâmetro Measure proposto por Keast et al., (2004) é uma boa 

contribuição para avaliação de feridas. Keast et al., (2004) define o parâmetro 

MEASURE,  como um sistema de avaliação de feridas, em que a letra M – measure 

significa medida (comprimento, largura, profundidade e área); E - exsudate, 

exsudato (quantidade e qualidade); A - appearance, aparência (leito da ferida, tipo e 

quantidade de tecido); S -  Suffering, dor (tipo e intensidade da dor); U – 

Undermining, descolamento (presença ou ausência); R – Re-evaluation, reavaliação 

(monitoração periódica de todos os parâmetros) e E – Edge, borda (condição das 

bordas da ferida e da pele adjacente). É recomendado que os profissionais  realizem 

o registro do tamanho da ferida  no primeiro dia de observação e sua diminuição ou 

aumento nas observações seguintes (AGUIAR et al., 2005). 
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A intervenção “Cuidados circulatórios: Insuficiência venosa” é definida como: 

promoção da circulação venosa (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010. p. 

220) e refere-se a uma intervenção inserida no domínio fisiológico complexo e 

classe controle da perfusão tissular. Foram 52 (8,1%) relatos de enfermagem, 12 

(16,6%) ações de enfermagem referidas, as quais, foram mapeadas em 7 (18%) 

atividades distintas da NIC. Esta intervenção foi mapeada numa freqüência de 

54vezes.   

A tabela 11 mostra que 28 (12,9%) pessoas referiram realizar a atividade 

“oriento o paciente a elevar os membros inferiores nas úlceras venosas” e “oriento 

elevar os membros conforme a tolerância e etiologia da ferida”, as quais foram 

mapeadas para a atividade da NIC:  “elevar o membro afetado 20º ou mais acima do 

nível do coração, conforme apropriado”. 

Destacamos que os profissionais possuem uma visão um pouco mais 

ampliada sobre os cuidados com as úlceras de origem venosa do que os cuidados 

com as úlceras de origem arterial (Tabelas 11 - 12). Os cuidados às pessoas com 

úlcera venosa são mais difundidos entre as pessoas e inclusive entre pessoas 

leigas, sem formação na área da saúde. Por exemplo,  quando se fala em problema 

de “veia” os profissionais em geral já pensam que é importante elevar os  membros. 

Não é incomum profissionais de enfermagem por não conhecerem a fisiopatologia 

das úlceras vasculares indicarem também este cuidado para as pessoas com 

úlceras arteriais, dado observado no período de coleta de dados durante os 

atendimentos realizados pelos profissionais.  

Para Bickley; Solagyi (2005) é necessário realizar o exame físico para 

detectar alterações no fluxo arterial e perfusão do membro por meio da observação  

da coloração das extremidades, palpação dos pés para verificar a presença de 

hipotermia, avaliação do tempo de enchimento capilar, palpação de todos os pulsos 

periféricos e alterações neste exame indica insuficiência do suprimento arterial. 

Observamos na tabela 11 que algumas atividades da NIC são comuns para 

a intervenção cuidados circulatórios: insuficiência venosa e cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial e em ambas situações o profissional de enfermagem 

preocupou-se a movimentação corporal e atividade física. 
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Tabela 11 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na intervenção prioritária  da NIC Cuidados 
circulatórios: insuficiência venosa” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

*Atividades mapeadas na intervenção prioritária: Cuidados circulatórios: insuficiência arterial 
**Atividades mapeadas na intervenção sugerida: Precauções circulatórias e intervenção prioritária: cuidados circulatórios: insuficiência arterial 
 

Intervenção Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ ou 
téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 

1- Orientar o paciente a elevar os 
membros inferiores. 

5(5,9) 23(17,3) 28(12,9) Elevar o membro afetado 20º ou mais 
acima do nível do coração, conforme 
apropriado; 

 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

(29) 

 
 
 
 
 
 

 
Regulação vascular 

(4) 

  

2- Orientar o paciente elevar os membros 
conforme a tolerância e etiologia da ferida. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
 

3– Avaliar se existe edema*. 0(0) 2(1,5) 2(0,9) Avaliar edema e pulsos periféricos. 

4– Avaliar os pulsos distais*. 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Fazer uma avaliação completa da 
circulação periférica (p. ex., enchimento 
capilar). 

5– Verificar a perfusão do membro**. 0(0) 1(0,8) 1(0,5)  

6– Orientar o paciente usar sapatos 
apropriados e confortáveis*. 

3(3,5) 4(3,0) 7(3,2) Proteger a extremidade contra lesões (p. 
ex., usar sapatos confortáveis). 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (12) 
 
 

7– Orientar o paciente a ter cuidado com 
os pés*. 

3(3,5) 2(1,5) 5(2,3) Orientar o paciente sobre o cuidado 
correto dos pés. 

8-Orientar o paciente   fazer movimentos 
com os pés de elevar e abaixar a cada 10 
minutos. 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Encorajar exercícios passivos ou ativos 
de amplitude de movimentos, em especial 
dos exercícios para as extremidades 
inferiores, durante o repouso no leito. 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (4) 

9-Orientar o paciente  realizar atividade 
física com amplitude de movimentos. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
 

10-Orientar o paciente fazer movimentação 
com os dedos dos pés para ativar a 
circulação. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
 

11-Perguntar o paciente se ele sente dor 
durante a realização do curativo 

0(0) 2(1,5) 2(0,9) Monitorar grau de desconforto ou dor. 
Percepção dolorosa 

(3) 
 12-Perguntar se o paciente sente dor. 0(0) 1(0,8) 1(0,5)  
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Tabela 12  – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções prioritárias  da NIC Cuidados 
circulatórios: insuficiência arterial”, “ Supervisão da pele” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 

 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 
f(%) 

Aux/ ou 
téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 
n=218 
f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

1– Orientar o paciente fazer atividade física 
regular. 

2(2,4) 0(0) 2(0,9) 

Encorajar o paciente a fazer 
exercícios conforme a 

tolerância. 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (6) 

 
 
 
 

 
  

Exercícios e 
atividade física 

(1) 

2– Orientar o paciente   exercitar o membro em 
caso de úlcera arterial. 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) 

3- Orientar o paciente a deambular  

 

4 -Incentivar a deambulação conforme a tolerância. 

0(0) 2(1,5) 2(0,9) 

 0(0) 1(0,8) 1(0,5) 

Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

5–Realizar IT/B* 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Determinar o índice tornozelo-
braquial conforme apropriado. 

Regulação 
vascular 

(1) 

Supervisão da pele 

1-Avaliar a coloração do membro** 1(1,2) 2(1,5) 3(1,4) Monitorar cor e temperatura 
da pele. 

Integridade 
cutâneo 

mucosa/integridade 
física 

(4) 
2-Avaliar a temperatura do membro ferido**. 0(0) 1(0,8) 1(0,5)  

Supervisão da pele 

3-Proteger com gazes estéreis os dedos dos pés 
para evitar atrito**. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
Instituir medidas de 
prevenção de mais 
deterioração. 

Integridade 
cutâneo 

mucosa/integridade 
física 

(1) 

Supervisão da pele 

4-Conversar com o paciente sobre as formas de 
prevenção do surgimento de novas úlceras** 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Instituir medidas de 
prevenção de mais 
deterioração. 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (2) 

 
*Atividade mapeada na intervenção  sugerida: monitoração das extremidades para os diagnósticos integridade da pele prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz 
e como intervenção adicional optativa para integridade tissular prejudicada. 
**Atividades mapeadas na intervenção sugerida:  Supervisão de pele  para os diagnósticos de enfermagem: integridade tissular prejudicada e perfusão tissular 
periférica ineficaz 
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São recomendados exercícios de resistência progressiva para melhorar a 

força muscular da panturrilha e mobilidade do membro, por exemplo, exercícios com 

rolamento de peso como o pé. A análise da marcha é um fator determinante na 

avaliação da pessoa com úlcera venosa, pois, a sua correção melhora a função 

muscular da panturrilha. O profissional deve considerar o encaminhamento da 

pessoa para  um fisioterapeuta ou um fisiologista do exercício com experiência no 

tratamento de pessoas com úlceras venosas (AWMA, 2011). 

Para Oliveira, Yamada (2007) a caminhada também fortalece a panturrilha. 

A deambulação deve ser sempre alternada com períodos de repouso, com membros 

elevados acima do nível do coração nos casos das pessoas com úlcera venosa.  

Para os pacientes com úlcera arterial o profissional deve ter em mente que 

quanto maior a isquemia, menor a distância percorrida por ele sem referir dor e 

maior será o período de recuperação. Nestes casos as chances do paciente 

claudicar será menor se ele caminhar em terrenos declives, pois a exigência 

muscular por ação da gravidade é menor. Portando deve orientar caminhar em 

locais declives e aumentar o trajeto gradativamente, pois estará melhorando a 

condição vascular, estimulando a produção de vasos colateriais, a perfusão tecidual 

e aliviando a intensidade da dor (MAFFEI  et al., 2008). 

A intervenção “Cuidados circulatórios: Insuficiência arterial” é definida como: 

promoção da circulação arterial (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010. p. 

219) e está inserida do domínio fisiológico complexo e classe controle da perfusão 

tissular. Foram oito (1,2%) relatos, correspondete a  cinco (7%) ações referidas 

pelos profissionais e mapeadas em duas (5,1%)  atividades correspondentes da NIC 

(Tabela 12).  Esta intervenção foi mapeada numa freqüência de 27 vezes. Estas 

atividades relatadas pelos profissionais refletem os cuidados circulatórios na 

presença de doença arterial periférica  que compreende cuidados com a saúde dos 

pés, avaliação clinica vascular dos membros inferiores e promoção de exercícios 

conforme a tolerância do paciente. 

Apenas um enfermeiro referiru realizar o exame do índice tornozelo braquial. 

É um dado preocupante, pois, sabemos que este exame é um procedimento não 

invasivo que pode ser útil para o enfermeiro possa detectar acometimento arterial da 

pessoa com úlcera vascular e ser referência para indicação ou não da terapia 

compressiva. Na rede municipal de Goiânia foi verificado indisponibilidade do 
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Doppler sonar portátil nas unidades de saúde, o que pode justificar o relato por 

apenas um dos participantes. 

É recomendada a investigação na primeira consulta do cliente da pressão 

arterial, o IT/B com Doppler, o IMC, o exame de urina e a dosagem sangúinea de 

proteínas (total e frações) (AGUIAR et al., 2005) O IT/B deve ser medido 

periodicamente para avaliar a ocorrência concomitante da doença arterial obstrutiva 

periférica. Em pessoas com úlcera venosa o IT/B deve ser realizado a cada 3 meses 

e antes de iniciar a terapia de compressão para evitar isquemia (ROYAL COLLEGE 

OF NURSING, 2006). 

Um outro achado foi a descrição de atividades pelos técnicos e auxiliares, 

sobre  a monitorização da dor, enquanto que não houve referência à essa atividade 

pelo enfermeiro. Sabemos que as pessoas com úlcera vascular podem referir dor 

advinda da fisiopatologia, pela alteração vascular, isquemia, sentindo até mesmo no 

repouso, dor no trajeto venoso, dor muscular e em todo o membro (MAFFEI et al., 

2008).   

Em um estudo recente os autores analisaram a implantação da dor como 

quinto sinal vital em um hospital escola localizado no município de Londrina. Foi 

perguntado a 188 auxiliares e/ou técnicos de enfermagem sobre o que é necessário 

o hospital realizar para que todos os profissionais avaliem a dor como sinal vital e 

foram obtidas 198 sugestões sendo que a mais citada foi a realização de cursos e 

treinamentos (49%),  maior cobrança do enfermeiro (22%) e 20% dos profissionais 

consideraram que a avaliação da dor precisa ser a partir da iniciativa do próprio 

profissional. Os autores concluíram que a implantação da dor como quinto sinal 

exige persistência, incentivo e acompanhamento da equipe, como qualquer nova 

rotina, é importante a atuação ativa do enfermeiro na supervisão e orientação a seus 

profissionais. Considerou ainda que a valorização da queixa de dor do cliente é 

relevante no cuidado humanizado, devendo ser incluída nos sinais vitais em todas 

as instituições de saúde com inutito de amenizar sofrimento e assegurar um direito 

do paciente (NASCIMENTO; KRELING, 2011). 

Sereza, Dellaroza (2003) trazem alguns apontamentos em seu estudo a 

respeito da formação dos profissionais de enfermagem para o aprendizado sobre 

analgesia. Para as autoras o ensino de enfermagem  ocorre de forma inconstante, 

reduzida, os profissionais formados não se apropriam deste conhecimento na prática 

diária. Portanto a implantação de um programa institucional de manejo da dor é 
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importante para tornar a assistência mais humanizada  e contribuir para a formação 

dos profissionais de enfermagem. 

Desta feita, é necessário a inclusão da dor como sinal (OLIVEIRA; 

YAMADA, 2007) e para que aconteça manejo clínico da dor de maneira mais 

precisa, é necessário treinamentos afim de capacitar enfermeiros, técnicos e 

auxiliares para avaliação da dor as pessoas com úlceras vasculares. O enfermeiro é 

uma identidade importante na equipe de enfermagem e a sua atuação deve 

contemplar orientações aos profissionais sobre a importância de avaliar a dor como 

sinal vital junto com os demais já existentes para o estabelecimento de estratégias 

terapêuticas e avanço no cuidado humanizado ao cliente.    

A intervenção “Supervisão da pele” é definida como: coleta e análise de 

dados do paciente para manter a integridade da pele e das mucosas (BULECHEK, 

BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010. p. 584) está inserida no domínio fisiológico 

complexo e classe controle de pele/feridas. Foram sete (1,1%) relatos, quatro (5,6%) 

ações referidas, mapeadas em duas (5,1%) atividades da NIC. Esta intervenção foi 

mapeada 21 vezes. Estes resultados mostram que os profissionais parecem 

preocupar mais com as características presentes do leito da lesão  e são  limitados 

em relação aos cuidados com a pele perilesional. As atividades referidas pelos 

profissionais “avalio a coloração do membro” , “ avalio a temperatura do membro 

ferido”, “ Converso com o paciente sobre as formas de prevenção de novas úlceras” 

e “ protejo  com gases estéreis entre os dedos dos pés para evitar atrito” implica 

alguns dos cuidados referentes à supervisão da pele e prevenção de traumas para 

evitar nova ulceração em membros (Tabela 12). 

Estudos realizados em Goiânia identificaram que as pessoas com úlceras 

vasculares atendidas nas salas de curativo possuem risco de integridade perilesional 

ou integridade da pele de área perilesional prejudicada. Malaquias (2010) em seu 

estudo diagnosticou a presença de integridade da pele de área perilesional 

prejudicada em 100% dos casos das pessoas com úlcera vascular,  e foi verificado o 

aumento na temperatura local em membro acometido antes do surgimento da lesão 

em  28 (66,7%) dos participantes, 33 (78,6%) apresentaram hiperemia, 38 (90,5%) 

pigmentação ocre, 21 (50%) atrofia branca e 18 (42,9%) hipopigmentação. 

No estudo de Sant’Ana (2011) foi encontrado como característica da pele 

perilesional a textura fina em 75,5% dos casos, descamação 63,7%, atrofia branca 

30,4%, celulite 26,5%, hipertermia 57,8% e hiperemia 56,9%. 
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 É importante que os profissionais ampliem um pouco mais os cuidados, 

supervisionando outros sinais e sintomas presentes na pele ao redor da lesão, pois, 

a pessoa com úlcera está sujeita a ter outras alterações que podem impedir a 

cicatrização (EWMA, 2004a). É durante a avaliação que obtém  informações para 

estabelecimentos de cuidados e sobre o que está acontecendo com a úlcera em 

cada momento de sua cicatrização, além de contribuir para avaliação do tratamento 

prestado e mudanças de condutas, se for o caso (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 

2006; FORNELS; GONZALEZ , 2006). 

O profissional pode examinar a presença de escoriações, edema, eritema, a 

textura da pele, descamação, vesículas, maceração, temperatura e presença de 

prurido e sempre comparando o membro afetado com o contralateral (FORNELS, 

GONZALEZ, 2006). Para Fornels, Gonzálex, (2006) na avaliação da pele 

perilesional é conveniente saber das doenças de base do cliente, seus antecedentes 

clínicos, se é alérgico a algum produto ou esparadrapo, escolher a cobertura de 

acordo com a situação da pele perilesional, manter a pele perilesional sempre seca 

e supervisionar a pele toda vez que for examinar a ferida ou realizar o novo curativo. 

Segundo Aguiar et al., (2005) há diretrizes que visam a cicatrização da 

úlcera o mais rápido possível, bem como para impedir sua recidiva. Dentro das 

diretrizes propostas é recomendado aos profissionais de saúde a supervisão da pele 

verificando no caso de úlceras de origem venosa a presença de edema, membro 

morno ao toque, eczema, hiperqueratose, hiperpigmentação, hiperemia, maceração, 

aspecto do tecido presente no leito da ferida  e a borda da ferida, exsudação, pus, 

necrose e odor.  

Já para as úlceras de origem arterial é necessário verificar se a pele está 

com eritrocianose, gangrena, rarefação de pêlos, se visualmente aparece lisa, 

brilhante, inelástica, perna e  pés frios ao toque,  membro pouco perfundido e pálido 

principalmente ao elevá-los. Todas as características da pele deve ser registrada na 

primeira avaliação e monitorada nos seguintes atendimentos (AGUIAR et al., 2005). 

A intervenção “Controle da sensibilidade periférica” é definida como:  

prevenção ou minimização de lesão ou desconforto em paciente com alteração da 

sensibilidade (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010. p. 684) e está 

inserida  no domínio fisiológico complexo e classe controle neurológico. Foram 

quatro (0,6%) relatos, quatro (5,6%) ações de enfermagem, mapeadas em quatro 

(10,2%) atividades correspondente da NIC, a intervenção foi mapeada quatro vezes.  
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As quatro atividades mapeadas referem aos cuidados em relação à 

orientações e monitoração da sensibilidade periférica quanto a dor, formigamento e 

dormência   presente na  úlcera vascular (Tabela 13). Os resultados evidenciam que 

os profissionais avaliam pouco a perda da sensibilidade periférica das pessoas com 

úlceras vasculares, o que pode estar relacionado a uma evidência maior de se 

avaliar mais as pessoas com neuropatia periférica por diabetes ou hanseníase 

(OCHOA-VIGO; PACE, 2005; BRASIL, 2008a; MILHOMEM et al., 2008; AUDI et al, 

2011).  

É sabido que as pessoas com insuficiência venosa a circulação alterada 

provoca uma neuropatia progressiva e danos à inervação periférica, redução de 

fibras nervosas, sendo cofator para desenvolvimento das úlceras de estase e perda 

da sensibilidade (SHIRMAM  et al., 2009). Já os casos das pessoas com um sistema 

arterial comprometido ocorre a deficiência na irrigação de nutrientes o que leva 

diminuição da oxigenação, isquemia dos tecidos circunjacentes e fibras nervosas 

provocando também uma perda da sensibilidade periférica (DOUGHT; HOLBROOK, 

2007a).  

 Acreditamos que deveria ser implantada de forma regular a avaliação da 

sensibilidade periférica das pessoas com úlceras vasculares nas consultas de 

enfermagem e  que o enfermeiro previamente treinado, é habilitado para realizar o 

rastreamento precoce de possíveis alterações para planejar os cuidados e evitar o 

surgimento de lesões e incapacidades físicas futuras nas extremidades inferiores. 
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Tabela 13 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções prioritárias da NIC “Controle da 
sensibilidade periféria” e “ Cuidados com úlceras de pressão” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 

 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ 
téc_enf 

n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Controle da sensibil- 
dade periférica 

1-Orientar o paciente a intercalar períodos de 
elevação do membro e deixa-lo para baixo se a 
úlcera é mista. 
2-Orientar o paciente a observar a sensibilidade 

dos membros inferiores e pés. 

1(1,2) 
 
 

1(1,2) 

0(0) 
 
 

0(0) 

1(0,5) 
 
 

1(0,5) 

Orientar o paciente para mudar de posição a 
intervalos programados em vez de esperar o 
desconforto.  
Discutir e identificar as causas de sensações 

anormais ou das mudanças nas sensações 

Aprendizagem (educação 
à saúde) 

(2) 

Controle da sensibil- 
dade periférica 

3-Avaliar a ausência de sensibilidade  no 
membro comprometido. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Monitorar parestesia (dormência, 
formigamento, hiperestesia e hipoestesia). 

Percepção tátil 
(1) 

Controle da sensibil- 

dade periférica 

4-Orientar o paciente a proteger a região 
poplítea ao elevar os membros. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Orientar o  paciente ou a família para 
monitorar a posição das partes do corpo 

durante ao banho, ar sentar-se, ao deitar-se 
ou nas trocas de posição. 

Integridade cutâneo 

mucosa/integridade física 
(1) 

Cuidados com úlceras de 
pressão. 

1-Realizar o desbridamento se necessário* 8(9,4) 12(9,0) 20(9,2) Desbridar a úlcera se necessário 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 

(37) 

2-Lavar a área perilesional como soro*. 1(1,2) 3(2,3) 4(1,8) Limpar a pele em torno da úlcera com sabão 
neutro e água. 

3-Avaliar a presença de hiperemia*. 1(1,2) 3(2,3) 4(1,8) Monitorar a cor, a temperatura,  o edema, a 
umidade e a  aparência da pele ao redor. 

4-Avaliar as bordas da ferida se existe 
maceração*. 

2(2,4) 1(0,8) 3(1,4) 

6-Hidratar a ferida com gazes umedecidas 0(0) 2(1,5) 2(0,9) Aplicar compressas com salina conforme 
apropriado. 

7-Manter a ferida hidratada* 
8 – Manter a ferida úmida no período de 
granulação 

1(1,2) 
 

1(1,2) 
 

0(0) 
 

2(1,5) 

1(0,5) 
 

3(1,4) 

Manter úmida a úlcera para ajudar na 
cicatrização. 

Cuidados com úlceras de 

pressão 

9-Avalir o estado nutricional do paciente. 6(7,1) 3(2,3) 9(4,1) Monitorar o estado nutricional. 
Nutrição 

(10) 10-Orientar o paciente comer alimentos que 
ajudam na cicatrização 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Garantir uma ingestão nutricional adequada. 

Cuidados com úlceras de 
pressão 

11-Realizar limpeza mecânica com água e 
sabão na pele íntegra próximo da lesão* 

2(2,4) 3(2,3) 5(2,3) 

Limpar a pele em torno da úlcera com sabão 
neutro e água. 

Cuidado corporal 
(8) 

12-Realizar limpeza dos pés e próximo da 
lesão com água e sabão antes de iniciar o 

curativo*. 

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

Cuidados com úlceras de 
pressão 

13-Avaliar a presença de infecção na ferida.* 3(3,5) 2(1,5) 5(2,3) Monitorar o aparecimento de sinais e 
sintomas de infecção no ferimento. 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 

(5) 

*Atividades mapeadas na intervenção sugerida: Cuidados com úlcera de pressão para o diagnóstico integridade tissular prejudicada
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A intervenção “Cuidados com úlceras de pressão” é definida como:  

facilitação da cicatrização em úlceras de pressão (BULECHEK, BUTCHER, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 728) e está inserida  no domínio fisiológico complexo e 

classe controle de pele/feridas. Foi encontrado 60 (9,4%) relatos,  13 (17,9%) ações 

de enfermagem, mapeadas em oito (20,6%) atividades correspondentes da NIC. 

Esta intervenção foi mapeada 120 vezes. Todas as atividades de enfermagem 

mapeadas e propostas pela NIC  para esta intervenção poderiam ser inseridas na 

NIC nas  atividades de intervenção prioritária “cuidados com lesões”, pois,  são 

atividades comuns que devem ser realizadas pelos profissionais de enfermagem 

durante o  manejo e tratamento  desses tipos de lesões de pele.  

Destacamos na tabela 13 que as atividades de enfermagem prioritárias para 

o diagnóstico de enfermagem  integridade da pele prejudicada,  “desbridar a úlcera 

se necessário” 20 (9,2%), “limpar a pele em torno da úlcera com sabão neutro e 

água” sete(3,2%), “manter úmida a úlcera para ajudar na cicatrização” uma (0,5%), 

“monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de infecção no ferimento” cinco 

(2,3%), “monitorar a cor, a temperatura,  o edema, a umidade e a  aparência da pele 

ao redor” sete (3,2%) foram mapeadas também como sugeridas para o diagnóstico 

de enfermagem integridade tissular prejudicada. Com base na definição dos níveis 

de intervenção que a NIC propõe e diante destas atividades mapeadas, podemos 

dizer que a intervenção Cuidados com úlcera de pressão deveria ser prioritária para 

o diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada, pois são atividades 

mais prováveis para a solução do problema. 
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9.4 Atividades de enfermagem referidas  mapeadas para as intervenções e 

atividades sugeridas da NIC, para os diagnósticos de enfermagem: 

Integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e perfusão 

tissular periférica ineficaz e para as Necessidades Humanas Básicas 

 

Foram identificadas 32 tipos de atividades de enfermagem, as quais foram 

mapeadas em 27 atividades descritas na NIC em uma ou mais das intervenções 

sugeridas para os diagnósticos de interesse. As atividades referidas foram 

mapeadas em 12 intervenções sugeridas a saber: “Cuidados com a pele: tratamento 

tópico”, “Irrigação de lesões”, ‘Controle da nutrição”, “Controle de medicamentos”, 

“Administração de medicamentos: tópica”, “Precauções circulatórias”, “Prevenção de 

úlceras de pressão”, “Monitorização das extremidades inferiores”, “Controle de 

eletrólitos”, “Banho”, “Cuidado com os pés” e “Proteção contra infecção”. 

 A intervenção sugerida onde foram mapeadas mais atividades 

correspondeu aos “Cuidados com a pele: tratamento tópico” (Tabela 14). A 

intervenção “Cuidado com a pele: tratamento tópico” é definida na NIC como: 

Aplicação de substâncias típicas ou manipulação de dispositivos para a promoção 

da integridade da pele e minimização de degradação da pele (BUTCHER, 

BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 582). Nesta intervenção foi encontrado 130 

(42,6%) relatos de enfermagem, oito (25,1%) ações de enfermagem distintas, as 

quais foram mapeadas para seis (21%) atividades da NIC encontradas  na 

intervenção Cuidados com a pele: tratamento tópico. A intervenção Cuidados com a 

pele: tratamento tópico foi mapeada numa freqüência de 130 vezes, incluída em um 

ou mais diagnóstico de enfermagem de interesse. A atividade de enfermagem mais 

frequentemente referida por 41(18,9%) profissionais foi “Realizar curativo” mapeada 

na NIC para “Aplicar curativo oclusivo limpo, conforme apropriado” e mapeada na 

NHB integridade cutâneo mucosa/integridade física.  

O tratamento da pessoa com úlcera vascular não deve ser limitado apenas a 

execução do procedimento de curativo e controle de sinais e sintomas físicos 

presentes na lesão, deve existir  uma atuação um pouco mais ampliada durante a 

assistência, na direção dos problemas psicossociais e psicoespirituais do cliente. A 

avaliação é um componente essencial para identificar o contexto social do indivíduo 

e suas angustias. Antecedendo a realização do curativo, pode ser realizado uma 

avaliação da história do indivíduo, estágio da lesão,  tratamentos presentes, 
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considerações emocionais, mudança da auto-imagem, autoestima, aceitação, dos 

aspectos socioenômicos e culturais que podem no processo de cicatrização e 

posteriormente avaliação  clínica da lesão e realização dos procedimentos 

essenciais. 
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Tabela 14 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções sugeridas da NIC “Cuidados  
com a pele:tratamento tópico”e “Irrigação de lesões” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 

 

Intervenção da NIC 
Atividades referidas pelos 

profissionais 

Enf 
n=85 

f(%) 

Aux/ 
téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Cuidados com a pele: 
tratamento tópico 

1-Realizar o curativo. 
 

22(25,9) 19(14,3) 41(18,9) Aplicar curativo oclusivo limpo, conforme apropriado Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 

(77) 2-Manter a ferida ocluída com gazes. 13(15,3) 23(17,3) 36(16,5) 

Cuidados com a pele: 
tratamento tópico 

3-Hidratar a ferida com AGE 

 

8(9,4) 13(9,8) 21(9,7) Aplicar emolientes à área afetada 

 

Terapêutica 
(51) 

 

4-Solicitar avaliação do enfermeiro. 1(1,2) 18(13,5) 19(8,7) Iniciar serviços de consulta com o enfermeiro de terapia 
enterostomal, sempre que necessário. 

5- Trocar o lençol após a realização 
de cada curativo 

0(0) 7(5,3) 7(5,3) Manter limpas, secas e sem vincos as roupas de cama. 

6-Utilizar saf-gel nas feridas com 
fibrina e esfacelos 

2(2,4) 1(0,8) 3(1,4) Aplicar agente desbridante tópico a área afetada, conforme 
apropriado 

7-Colocar óleo de girassol próximo da 
ferida 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Aplicar agente desbridante tópico a área afetada, conforme 
apropriado 

 
8-Orientar o paciente massagear 
próximo do local da lesão. 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Massagear ao redor da área afetada. 
 

Aprendizagem (educação à 
saúde) 

(2) 

Irrigação de lesões 

1-Realizar o enfaixamento. 5(5,9) 18(13,5) 23(10,6) Envolver a lesão com o tipo adequado de curativo estéril.  Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 

(23) 

2-Explicar o paciente o procedimento 
que será realizado. 

8(9,4) 10(7,5) 18(8,3) Explicar o procedimento ao paciente, preparando seus 
sentidos. 

Participação 
(18) 

3-Lavar a ferida com jato de soro. 
 

2(2,4) 3(2,3) 5(2,3) Irrigar a lesão com solução apropriada usando uma seringa 
para irrigação. Integridade cutâneo 

mucosa/integridade física 
(5) 

4-Lavar a ferida infectada começando 

do mais limpo para o contaminado. 

0(0) 4(3,0%) 4(1,8%) Limpar a lesão da área mais limpa para mais suja. Integridade cutâneo 

mucosa/integridade física 
(4) 

5-Recolher o lixo após a realização do 
curativo 
 

0(0) 3(2,3) 3(1,4) Descartar curativos e materiais sujos de forma adequada. 
Ambiente 

(3) 

6-Utilizar seringa para lavagem da 
ferida. 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Irrigar a lesão com solução apropriada usando uma seringa 
para irrigação. Terapêutica 

(2) 
7-Usar soluções adequadas. 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
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Tabela 15 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções  sugeridas da NIC “Controle da 
nutrição”, “Controle  de medicamentos”, “Administração de medicamentos”,”Precauções circulatórias”,  “Prevenção de úlcera de pressao” e  
“Monitoração das extremidades inferiores” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 

 

* Atividade mapeada na intervenção adicional optativa para os diagnósticos de enfermagem integridade tissular prejudicada e perfusão tissular periférica infeficaz. 

**Atividade mapeada na intervenção adicional optativa Controle da nutrição para o diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada

Intervenção da 
NIC 

Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 
f(%) 

Aux/ 

téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 
f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Controle da nutrição 
1-Orientar quanto à alimentação adequada**. 26(30,6) 27(20,3) 53(24,3) Oferecer informações adequadas sobre as necessidades 

nutricionais e a forma de satisfazê-las. 
Aprendizagem 

(educação à saúde) 
 (53) 

Controle de 

medicamentos 

1-Orientar os pacientes tomar os medicamentos 
de forma correta*. 

2(2,4) 10(7,5) 12(5,5) Ensinar o paciente e/ou família  o método de administração 
do  medicamento, conforme apropriado. 
 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 
(21) 

2-Orientar o paciente não utilizar produtos 

inapropriados, sem indicação médica*. 

1(1,2) 7(5,3) 8(3,7) Informar sobre o uso de medicamentos sem prescrição 

médica e sobre a maneira como eles podem influenciar a 
condição existente. 
 

3-Conversar com o paciente em relação aos 
efeitos colaterais dos medicamentos usados no 
tratamento*. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Ensinar ao paciente e/ou família a ação esperada e os 
efeitos secundários do medicamento. 

Administração de 
medicamentos: 

Topica 

1-Utilizar o produto prescrito pelo médico. 
 

1(1,2) 15(11,3) 16(7,3) Aplicar agente tópico conforme a prescrição. 
Terapêutica 

(16) 

Precauções 
circulatórias 

1-Orientar o paciente a evitar novos traumas na 
ferida. 

3(3,5) 7(5,3) 10(4,6) Orientar o paciente e a família sobre a proteção contra lesão 
na área afetada. 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

(10) 

 
Integridade cutâneo 
mucosa/integridade 

física 
(5) 

2-Ter o cuidado de não provocar lesões na ferida 
durante a realização do curativo. 

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

Evitar lesão na área afetada 
 

3-Umedecer o curativo anterior com soro para 
evitar novos traumas ou rompimento de pequenos 
vasos. 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) 

Prevenção de 

úlceras de pressão 

1-Orientar  o paciente a não ingerir bebidas 

álcoolicas e não fumar. 

1(1,2) 7(5,3) 8(3,7) Encorajar o paciente a não fumar e evitar o uso de álcool. Aprendizagem 

(educação à saúde) 
(8) 

Precauções 
circulatórias 

1-Solicitar o paciente para cortar as unhas. 0(0) 1(0,8) 1(0,5) Orientar o paciente sobre cuidados com os pés e as unhas Cuidado corporal 
(1) 

Monitorização das 
extremidades 

inferiores 

1-Utilizar o doppler para classificar a ferida 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Determinar o índice de pressão do tornozelo, conforme 
apropriado. Regulação vascular 

(2) 
2-Realizar IT/B 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 



187 

 
16 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções sugeridas  da NIC “Controle  de 

eletrólitos”, “Banho”, “Cuidados com os pés” e “Proteção contra infecção” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 
 

Intervenção da NIC 
Atividades referidas pelos 

profissionais 

Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ téc_enf 

n=133 

f(%) 

Total 

n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Controle de eletrólitos 

1-Orientar o paciente realizar a 
avaliação da função renal. 

2 – Avaliar se o paciente tem anemia 

1(1,2) 
 
 

1(1,2) 

0(0) 
 
 

0(0) 

1(0,5) 
 
 

1(0,5) 

Monitorar os resultados laboratoriais relavantes 
ao equilíbrio hídrico (p. ex., níveis de hematócrito, 
uréia,  albumina, proteína total, osmolaridade 

sérica e gravidade específica da urina) 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

(1) 

 

Regulação eletrolítica 

(1) 

 

Banho 

1-Orientar o paciente hidratar a pele 
ao redor da ferida* 

2(2,4) 2(1,5) 4(1,8) Aplicar unguento lubrificante e creme em áreas 
ressecadas da pele. 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

 (4) 

Cuidado com os pés 

1-Cortar as unhas do paciente 0(0) 2(1,5) 2(0,9) Cortar as unhas dos pés normalmente mais 
espessas, quando estiverem mais macias, 
usando um cortador especial para unhas dos pés 

e utilizando a curvatura do dedo como guia. 

Cuidado corporal 

(2) 

Cuidado com os pés 

1-Orientar o paciente não andar 
descalço 

 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Orientar o paciente/família sobre a importância 
dos cuidados com os pés. 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

 (2) 

Proteção contra 
infecção 

1-Realizar coleta para avaliar o tipo de 
microorganismo existente 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Obter culturas, se necessário Terapêutica 

(1) 

*Atividade mapeada na intervenção adicional optativa Banho para o diagnóstico de enfermagem integridade tissular prejudicada. 
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A intervenção “Irrigação de lesões” é definida como: Irrigar a lesão aberta 

para garantir a higienização e remoção de resíduos e drenagem excessiva 

(BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 491). Nesta intervenção foi 

encontrado 55 (18,0%) relatos de enfermagem, sete (22%) ações de enfermagem 

distintas, as quais foram mapeadas para seis (25,2%) atividades da NIC 

encontradas  na intervenção “Irrigação de lesões”. A intervenção“Irrigação de 

lesões” foi mapeada numa freqüência de 110 vezes, incluída em um ou mais 

diagnóstico de enfermagem de interesse. A atividade de enfermagem mais 

frequentemente referida por 23 (10,6%) profissionais foi “ Realizar enfaixamento” 

mapeada para a atividade da NIC correspondente “Envolver a lesão com um tipo de 

curativo estéril” e na NHB integridade cutâneo mucosa/integridade física (Tabela -

14). 

É preconizado o uso de irrigação suave em feridas granuladas e limpas, com 

intuito de não danificar o tecido neoformado, pode ser utilizado uma seringa de 20 a 

35cc e uma agulha com o cateter de diâmetro de 19 mm,  soro fisiológico, solução 

de papaína e água desde que esteja livre de contaminantes (CECOVA, 2008). No 

Brasil, para essa irrigação é utilizado agulha de calibre 12 e seringa de 20ml, ou 

frasco de soro perfurado de diferentes maneiras. Em feridas profundas, estreitas ou 

com espaço morto, a limpeza é eficaz com o uso de um cateter conectado a uma 

seringa, o qual deve ser introduzido com cuidado no local, e irrigado (BRASIL, 

2008a). 

A intervenção “Controle da nutrição” é definida como: Auxilio ou oferta de 

ingestão nutricional equilibrada de alimentos e líquidos (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 549). Nesta intervenção foi encontrado 53 (17,4%) relatos 

de enfermagem, uma ação (3,1%) a qual foi mapeada para uma (4,1%) atividade da 

NIC. Esta intervenção foi mapeada numa freqüência de 159 vezes, incluída em um 

ou mais diagnóstico de enfermagem de interesse. A atividade de enfermagem 

referida “Orientar o paciente quanto a alimentação adequada” 53 (24,3%) foi 

mapeada para a atividade da NIC correspondente “Oferecer informações adequadas 

sobre as necessidades nutricionais e a forma de satisfazê-las (Tabela -15). 

Sant’Ana (2011) encontrou que aproximadamente metade (51,7%) dos 

indivíduos com ulceras vasculares e avaliados quanto ao IMC apresentavam 

sobrepeso/obesidade. 
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Os indivíduos com úlceras vasculares podem ter histórico de  doenças de 

base como o diabetes e hipertensão, sendo importante a orientação pelos 

profissionais de enfermagem de uma alimentação equilibrada e adequada, pois, é 

uma medida não farmacológica de controle dessas doenças que uma vez 

descompensadas interferem no processo de cicatrização, além do mais existe 

evidências de que uma alimentação rica em nutrientes favorece a reparação 

tecidual. O índice de massa corporal deve ser mantido dentro do padrão de 

anormalidade, pois um valor alto indicando sobrepeso ou obesidade contribui para 

hipertensão venosa (CHIESA et al., 2007). 

A intervenção “Controle de medicamentos” é definida como: Facilitação do 

uso seguro e eficaz de medicamentos prescritos e não prescritos (BUTCHER, 

BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 522). Nesta intervenção foi encontrado 21  

(6,9%) relatos de enfermagem, três (9,4%) ações de enfermagem mapeadas para 

três (11,1%) atividades da NIC. Esta intervenção foi mapeada numa freqüência de 

63 vezes, inluída em um ou mais diagnósticos de enfermagem de interesse (Tabela 

15). A intervenção “Administração de medicamentos: tópica é definida pela NIC 

como: Preparo e aplicação de medicamentos na pele (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 520). Nesta intervenção foi encontrado 16 (5,2%) relatos 

de enfermagem, uma (3,1%) ação de enfermagem mapeada para uma (4,1%) 

atividade da NIC. Esta intervenção foi mapeada numa freqüência de 16 vezes. A 

atividade de enfermagem referida  “Utilizar o produto prescrito pelo médico” por 16 

(7,3%) profissionais foi mapeada em “Aplicar agente tópico conforme a prescrição”, 

uma outra atividade referida por oito (3,7%) profissionais foi Orientar o paciente não 

utilizar produtos inapropriados, sem indicação médica. 

Malaquias (2010) em seu estudo local encontrou relatos de aplicação de 

fitoterápicos sem indicação de um profissional, sendo que 24 (57,1%) relataram já 

haver aplicado, três (7,1%) estavam utilizando no período de coleta de dados do 

estudo, dois (4,8%) já usou “Borra de café” e uma pessoa (2,4%) óleo de radiador. 

Silva et al., (2009) enfatizam a importância dos profissionais de saúde na 

atuação de atividades de promoção a saúde no processo de saúde-doença e nesta 

perspectiva os desafios que devem ser enfrentados pelos profissionais são 

considerar os aspectos sociais, culturais e comunitários como determinantes das 

respostas efetivas dos clientes em saúde e aprendizagem.  
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A NIC define a intervenção Precauções circulatórias como proteção de uma 

área localizada com perfusão limitada (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 

2010. p. 217). Foram 16 (5,2%) relatos de enfermagem, quatro (12,5%) ações de 

enfermagem mapeadas em três (12,5%) atividades da NIC. Esta intervenção foi 

mapeada 34 vezes, incluída em um ou mais diagnóstico de enfermagem de 

interesse (Tabela 15). Foram referidas quatro (1,8%) atividades de enfermagem, 

mapeadas em três (2,5%) correspondente da NIC e nas NHB integridade cutâneo 

mucosa/integridade física, aprendizagem (educação à saúde) e cuidado corporal. 

Malaquias (2010) encontrou  em duas (4,8%) pessoas com úlcera vascular a 

perfusão tissular periférica diminuída e em 14 (33,3%) participantes encontrou-se 

dificuldade na palpação dos pulsos periféricos, devido edema não depressível, os 

quais apresentaram diminuição em algum destes pulsos em membros acometidos, 

sendo 12 (85,7%) pediosos, oito (57,1%) tibiais posteriores, dois (14,3%) poplíteos.  

Dentre as outras atividades recomendadas que o profissional deve realizar 

para proteger uma área com perfusão limitada de novos traumas encontra-se a 

realização da avaliação completa da circulação periférica,  orientar os cuidados com 

os pés, unhas, uso de calçados confortáveis e examinar as extremidades quanto aos 

sinais flogísticos (CECOVA, 2008).  

Prevenção de úlceras de pressão é definida na NIC: prevenção de úlceras 

de pressão com alto risco de desenvolvê-las (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 729). Foram oito (2,7%)  relatos dos profissionais de 

enfermagem nesta intervenção, uma (3,1%) ação de enfermagem mapeada em uma 

(4,1%) atividade da NIC correspondente. Esta intervenção foi mapeada 24 vezes 

para os três diagnósticos estudados. A atividade de enfermagem orientar o paciente 

não  ingerir bebidas alcoólicas e não fumar referida por 8(3,7%) foi mapeada para 

“Encorajar o paciente não fumar e evitar o uso de álcool (Tabela 15) . 

É descrito na literatura que dentre os fatores extrínsecos que contribuem 

para cronicidade da ferida encontra-se na literatura o tabagismo, alcoolismo, bem 

como alterações imunológicas, desnutrição, obesidade e abuso de drogas 

(CUTTING, 2003). 

Assim, ao comparar a lista de atividades propostas na NIC para Cuidados 

com lesões, Cuidados com úlceras de pressão e Prevenção de úlceras de pressão  

observamos que apenas nesta última intervenção está indicada a atividade 

Encorajar o paciente não fumar e evitar o uso de álcool. Sendo o fumo e o álcool 
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fatores que contribuem para o retardo da cicatrização é necessário acrescentar esta 

atividade nestas duas intervenções para os diagnósticos de enfermagem integridade 

da pele prejudicada e perfusão tissular prejudicada. 

A NIC define a intervenção Monitorização das extremidades inferiores  como 

coleta, análise e uso  de dados do paciente para categorizar riscos e prevenir lesão 

às extremidades (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 386). Nesta 

intervenção foram dois (0,7%) relatos de enfermagem, duas (6,2%) ações de 

enfermagem descritas e mapeadas para uma (4,1%) atividade da NIC e na NHB 

regulação vascular. Esta intervenção foi mapeada seis vezes para os três 

diagnósticos pesquisados (Tabela 15). 

Controle eletrolítico é definido pela NIC como promoção do equilíbrio 

eletrolítico e prevenção de complicações resultantes de níveis de eletrólitos séricos 

anormais ou indesejados (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 302). 

Nesta intervenção foram dois (0,7%) relatos  de enfermagem, duas (6,2%) ações de 

enfermagem mapeadas para uma (4,1%) atividade da NIC e nas NHBs regulação 

eletrolítica e aprendizagem (educação à saúde). Esta intervenção foi mapeada 

quatro vezes incluída em um ou mais diagnóstico de enfermagem de interesse 

(Tabela 16). 

Os resultados de exames laboratoriais é útil para auxiliar o profissional de 

saúde obter informações acerca de alterações que possam prejudicar a cicatrização 

e  elaborar um plano de cuidados. Os resultados úteis são hemograma (anemia, 

trombocitopenia, leucopenia), a bioquímica do sangue (potássio, sódio, cloro, 

nitrogênio uréico sanguíneo e creatinina) e Glicemia. Diversos fatores podem estar 

relacionados ao estado de saúde do  indivíduo e a sua história pode tanto causar 

uma ferida como retardar o processo de cicatrização, os desvios em relação aos 

valores normais de exames laboratoriais, especialmente hemograma e glicose, 

necessitam ser interpretados quanto sua influência potencial sobre a cicatrização 

(IRION, 2005). 

A intervenção Banho é definida pela NIC como limpeza do corpo com o 

propósito de relaxamento, asseio e restabelecimento (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 187). Esta intervenção foi mapeada oito vezes incluída em 

um ou mais diagnóstico de enfermagem de interesse. Foram quatro (1,3%) relatos 

de enfermagem, uma (3,1%) ação de enfermagem mapeada para uma (4,1%) 

atividade correspondente da NIC. A atividade de enfermagem orientar o paciente  
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hidratar a pele ao redor da ferida referida por quatro (1,8%) pessoas foi mapeada 

para a atividade da NIC aplicar ungüento lubrificante e  creme em áreas  ressecadas 

da pele e na NHB  aprendizagem (educação à saúde) (Tabela 16).  

A intervenção Cuidados com os pés tem por definição a higienização e 

inspeção dos pés com fins de relaxamento, limpeza e saúde da pele (BUTCHER, 

BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 588). Foram quatro (1,3%) relatos de 

enfermagem,  duas (6,2%) atividades de enfermagem referidas mapeadas para duas 

(4,4%) atividades da NIC e nas NHBs de aprendizagem (educação à saúde) e 

cuidado corporal. Esta intervenção foi mapeada quatro vezes para um ou mais 

diagnósticos de enfermagem pesquisados (Tabela 16). 

A intervenção Proteção contra infecção consiste na prevenção e detecção 

precoce de infecção em paciente de risco (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010. p. 471). Ocorreu um (0,3%) relato de enfermagem, uma 

(3,1%) ação de enfermagem mapeada para uma (4,1%) atividade da NIC 

correspondente. A atividade de enfermagem referida por um (0,5%) profissional foi 

realizar coleta para avaliar o tipo de microrganismo existente e mapeada para 

atividade correspondente da NIC, obter culturas,  se necessário. Esta intervenção foi 

mapeada duas vezes para os diagnósticos integridade da pele prejudicada e 

integridade tissular prejudicada e na NHB terapêutica. Uma dificuldade relatada 

pelos enfermeiros durante o período de coleta de dados foi que não há uma 

adequação do serviço para  possa ser solicitado análise microbiológica da lesão, o 

que justifica a baixa freqüência da realização desta atividade as pessoas com 

úlceras vasculares. 

É necessário uma habilidade clínica do profissional para identificar a 

presença de infecção na lesão para solicitar o diagnóstico microbiológico (EWMA, 

2004b). A avaliação deve ocorrer por meio do histórico clínico e observação clínica. 

As úlceeras devem ser avaliadas quanto ao exsudato, celulite, aumento da 

intensidade da dor ou mudança no padrão da dor, cicatrização demorada, aumento 

do tamanho da ferida, descoloração do leito da lesão, tecido de granulação friável e 

manchas de tonalidade escura e recém formada na ferida. Acredita-se que 

posteriormente a avaliação clínica  o diagnóstico microbiológico  deve ser realizado 

por meio da contagem de bactérias a partir de uma biópsia da ferida (EWMA, 

2004b). 



193 

Diante desses resultados, vimos também que de acordo com a definição da 

NIC em relação as intervenções sugeridas, as quais, compreendem aquelas que 

remetem o diagnóstico, mas, não tão provável quanto as intervenções prioritárias 

julgamos a partir da relevância para solução dos diagnósticos de enfermagem no 

atendimento as pessoas com úlceras vasculares que as atividades e intervenções 

sugeridas da NIC Cuidados com a pele: tratamento tópico, irrigação de lesões, 

precauções circulatórias, prevenção de úlceras de pressão, monitorização das 

extremidades inferiores e controle da nutrição poderiam ser prioritárias para os 

diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada. 
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9.5 Atividades de enfermagem referidas  mapeadas  para as intervenções e 

atividades adicionais optativas da NIC, para os diagnósticos de 

enfermagem: Integridade da pele prejudicada, integridade tissular 

prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz e para as Necessidades 

Humanas Básicas 

 

Foram identificadas 26 atividades de enfermagem, as quais, foram 

mapeadas em 16 atividades descritas na NIC em uma ou mais das intervenções 

adicionais optativas: “Controle de infecção”, “Supervisão”, “Controle da dor”, 

“Massagem”, “Controle da nutrição”, “Controle de medicamentos” e “Banho”. 

Nas tabelas 17 e 18 podemos visualizar 26 atividades descritas e quatro 

intervenções (Controle de infecção, Supervisão, Controle da dor e massagem) as 

demais foram mapeadas também como sugeridas e compreendem:  Orientar quanto 

a alimentação adequada presente na intervenção Controle da nutrição, Orientar os 

pacientes tomar os medicamentos de forma correta, orientar o paciente não utilizar 

produtos inapropriados, sem indicação médica e conversar com o paciente em 

relação aos efeitos colaterais dos medicamentos usados no tratamento presentes na 

intervenção Controle de medicamentos e a atividade orientar o paciente hidratar a 

pele ao redor da ferida mapeada para intervenção Banho. 

Diante destes resultados gostaríamos de destacar a intervenção Controle de 

infecção (Tabela 17). Nesta intervenção onde foram mapeadas mais atividades de 

enfermagem. Controle de infecção é definida como minimizar a aquisição e a 

transmissão de agentes infecciosos (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 

2010. p. 468). Foi encontrado 308 (94%) relatos, sendo 105 (34%) dos enfermeiros e  

203 (66%) dos técnicos/auxiliares de enfermagem, 20 (77%) ações de enfermagem 

distintas, as quais foram mapeadas para 11 (68,8%) atividades da NIC, esta 

intervenção foi mapeada numa freqüência de 614 vezes, incluída em um ou mais 

diagnóstico de enfermagem de interesse. As atividades mais frequentemente 

referidas pelos profissionais foram relacionadas a utilização das medidas de 

precaução padrão (luvas, máscara, gorro, jaleco, lavagem de mãos) e utilização da 

técnica asséptica com 180 relatos (58,7%). 
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Tabela 17 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e na intervenção adicional optativa  da NIC 
“Controle de infecção” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 

Intervenção 

da NIC 
Atividades referidas pelos profissionais 

Enf 
n=85 

f(%) 

Aux/ 
téc_enf 

n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

 
1-Usar luvas 11(12,9) 35(26,3) 46(21,1) Usar luvas  conforme exigência dos protocolos de 

precuações universais 
 

Controle de 
infecção 

2-Usar máscara 9(10,6) 27(20,3) 36(16,5) Instituir precauções universais 

Segurança 
física 
(207) 

3-Usar jaleco 9(10,6) 26(19,5) 35(16,1) Usar roupas de proteção ou aventais ao lidar com 

material infeccioso 
4-Utilizar gorro 9(10,6) 25(18,8) 34(15,6) Instituir precauções universais 
5-Lavar as mãos 7(8,2) 22(16,5) 29(13,3) Lavar as mãos antes e após cada atividade de 

cuidado com o paciente 
6-Utilizar todo o material necessário estéril para realizar o 

curativo 

9(10,6) 18(13,5) 27(12,4) Assegurar o emprego de técnica adequada no 

cuidado de feridas 
7-Orientar o paciente fazer o respouso 8(9,4) 9(6,8) 17(7,8) Estimular o repouso Aprendizagem 

(educação à 
saúde) 

(17) 
8-Realizar desinfecção da sala entre um curativo e o outro 3(3,5) 11(8,3) 14(6,4) Limpar adequadamente o ambiente após o uso de 

cada paciente 
Ambiente 

(28) 
9-Solicitar a equipe de limpeza  para limpar a sala após a 
realização do curativo 

5(5,9) 9(6,8) 14(6,4) 

10-Orientar o funcionário sobre a técnica de realização do 
curativo 

11(12,9) 0(0) 11(5,0) Assegurar o emprego de técnica adequada no 
cuidado de feridas 

Segurança 
física 
(11) 

11-Realizar limpeza diária da sala de curativo 5(5,9) 5(3,8) 10(4,6) Limpar adequadamente o ambiente após o uso de 
cada paciente 

Ambiente 
(33) 

 

12-Realizar desinfecção dos mobiliários após o curativo 4(4,7) 5(3,8) 9(4,1) 
13-Realizar higienização da sala de curativo 1(1,2) 6(4,5) 7(3,2) 
14-Manter a sala de curativo limpa 3(3,5) 4(3,0) 7(3,2) 
15-Orientar o técnico a realizar os curativos com técnica 
asséptica 

5(5,9) 0(0) 5(2,3) Assegurar o emprego de técnica adequada no 
cuidado de feridas Segurança 

física 

(10) 
 
 

Ambiente 
(2) 

16-Realizar o curativo em sala apropriada 2(2,4) 0(0) 2(0,9) Alocar o espaço físico  adequado a cada paciente, 

conforme as orientações do  CDC 
17-Supervisionar a técnica de curativo 2(2,4) 0(0) 2(0,9) Assegurar o emprego de técnica adequada no 

cuidado de feridas 
18-Orientar o técnico não sair com os EPI para os outros 
ambientes da instituição 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Instituir precauções designadas, conforme 
apropriado. 

19-Evitar aglomerações de pessoas dentro da sala de curativo 1(1,2) 0(0) 1(0,5) Limitar o número de visitas, quando adequado. 
20-Orientar o paciente  tomar os antibióticos no horário prescrito 0(0) 1(0,8) 1(0,5) Oriento o paciente a tomar os antibióticos, 

conforme a prescrição 
Terapêutica 

(1) 
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Tabela 18 – Mapeamento das atividades de enfermagem  na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas intervenções  adicionais  optativas  da NIC 
“Supervisão”, “Controle da dor” e “Massagem” -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 

 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ 

téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
 

NHB 
(f) 

Supervisão 

1-Avaliar a evolução da ferida a partir do 
tratamento oferecido 

6(7,1) 8(6,0) 14(6,4) Comparar o estado atual do paciente com o anterior 
para detectar melhoras e pioras na condição do 
paciente 

Terapêutica 

(17) 
2-Avaliar a capacidade do paciente para o 
autocuidado 

2(2,4) 0(0) 2(0,9) Monitorar a capacidade do paciente para as 
atividades de autocuidado 

3-Observar a capacidade do paciente para 
o autocuidado 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

Controle da dor 

1-Orientar o paciente  tomar algum remédio 
para dor 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Encorajar o paciente a usar medicamento adequado 
para alívio da dor 

Aprendizagem 
(educação à 

saúde) 

(2) 
2- Orientar o paciente ficar em repouso na 
vigência de dor 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Promover o repouso/sono adequado para facilitar o 
alívio da dor 

Massagem 1-Realizar massagens no membro para 
ativar a circulação 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Massagear com movimentos contínuos, simétricos 
longos, com compressões ou vibração com as 
palmas das mãos, os dedos e os polegares. 

Regulação 
vascular 

(1) 



197 

Diante dos resultados podemos observar que os profissionais preocupam 

em prestar uma assistência de enfermagem em um ambiente com características 

que garantam as condições de assepsia ideal para realização do curativo e com 

intuito de minimizar a transmissão de microorganismos. Vimos que os enfermeiros 

realizam ações que demandam a supervisão da técnica de curativos, orientação a 

sua equipe quanto a realização do procedimento de forma adequada e as medidas 

de biossegurança e supervisão adequada da sala de curativos. Já os técnicos e 

auxiliares por estarem mais envolvidos com o procedimento de curativo 

propriamente dito, preocuparam em referir a utilização das precauções universais, 

com os padrões de assepsia da técnica do curativo e também com a limpeza da sala 

de curativos e mobiliários, assim como a sua organização.   

Diretrizes nacionais (BRASIL, 2008a) preconizam cuidados indispensáveis 

relacionados aos cuidados ao ambiente (boa iluminação, manter a área física livre 

de circulação, manter a limpeza das salas, dos móveis e dos utensílios, de acordo 

com as medidas de biossegurança e descarte adequado dos resíduos do curativo), 

cuidados em relação ao material para realizar o curativo (material estéril) e cuidados 

com os princípios fundamentais da técnica de  curativo (uso do EPI, lavagem de 

mãos antes e após realizar o curativo, evitar correntes de ar e respeitar os princípios 

de assepsia).  

Três (1,4%) profissionais, referiram avaliar e observar a capacidade do 

paciente para o autocuidado  mapeada para a atividade da NIC Monitorar a 

capacidade do paciente para as atividades de autocuidado presente na intervenção 

Supervisão. Esta intervenção é definida como: Aquisição, interpretação e síntese 

contínuas e com uma finalidade de dados do paciente para a tomada de decisão 

clínica (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 702). Nesta intervenção 

foram encontrados 17 (5,1%) relatos de enfermagem, três (11,5%) ações de 

enfermagem mapeadas para duas (13,4%) atividades da NIC. As pessoas com 

úlceras vasculares precisam ser avaliadas quanto a capacidade para o autocuidado 

e serem sensibilizadas com medidas preventivas e hábitos saudáveis além de 

saberem identificar precocemente as manifestações  clínicas na lesão e procurarem  

uma instituição de saúde. As manifestações clínicas seriam a identificação de 

infecção, novas lesões, perfusão no membro alterada e presença de dor (ROYAL 

COLLEGE OF NURSING, 2006). 



198 

A intervenção Controle da dor é definida como alívio da dor ou sua redução 

a um nível de conforto aceito pelo paciente (BUTCHER; BULECHECK; 

DOCHTERMAN, 2010. p. 291). Foram dois (0,6%) relatos de enfermagem, duas 

(7,6%) ações referidas mapeadas para duas (13,4) atividades correspondentes da 

NIC. Acreditamos esta intervenção poderia estar presente na lista de intervenções 

prioritárias para os três diagnósticos de enfermagem estudados. 

Aintervenção Massagem é definida pela como estimulação da pele e tecidos 

subjacentes com graus variados de pressão manual para reduzir dores, produzir 

relaxamento e/ou melhorar a circulação (BUTCHER; BULECHECK, DOCHTERMAN, 

2010. p. 502). Foi um  (0,5%) relato de enfermagem nesta intervenção, uma (3,8%) 

referida mapeada para uma (6,2%) atividade correspondente da NIC. Durante o 

período de coleta de dados foi observado que este cuidado é realizado com intuito 

de melhorar a circulação sanguínea e o profissional referiu realizar desde que a 

pessoa com a ferida não tenha contraindicações tais como a presença de trombose, 

ferida ocupando uma grande área e uma sensibilidade aumentada do paciente ao 

toque. 
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9.6 Atividades de enfermagem referidas e mapeadas com enfoque em 

atividades contextuais e nas Necessidades Humanas Básicas 

 

Vinte atividades referidas foram mapeadas em 11 intervenções, não nas 

atividades de enfermagem, sendo nomeadas como atividades contextuais, ou seja, 

são atividades mais específicas do que aquelas apresentadas pela NIC, as quais 

são mais abrangentes. Essas atividades e algumas intervenções poderiam ser 

acrescentadas na NIC para um ou mais diagnósticos estudados. Para mapear a 

atividade como contextual tomamos como base a definição de cada intervenção. 

 A intervenção “Assistência ao autocuidado: banho/higiene” mapeada para 

NHB cuidado corporal,  é definida pela  NIC como assistência ao paciente para que 

ele  faça a higiene pessoal (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.174). 

As atividades que foram mapeadas como contextuais nesta intervenção 

compreenderam: Orientar o paciente sobre os cuidados de higiene pessoal 67 

(30,7%),  Orientar o paciente a tomar banho antes de vir fazer curativo seis (2,8%) e 

avaliar os hábitos de higiene do paciente seis (2,8%) (Tabela 19). Esta intervenção e 

respectivas  atividades referidas poderiam ser inseridas na lista de atividades da NIC 

como adicionais optativas para os diagnósticos de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e integridade tissular prejudicada. 

A intervenção “Controle do ambiente: preparo do lar mapeada para NHB 

ambiente é definida  como preparo da casa para oferecer cuidados seguros e 

eficientes (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.139). Esta intervenção 

e a atividade orientar sobre a higiene da casa referida por 15 (6,9%) dos 

profissionais poderia ser inserida na  NIC como adicionais optativas para os 

diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada) (Tabela 19).  

Os profissionais de enfermagem mostram se preocupar com os hábitos de 

higiene do usuário, assim como o local onde vive. Isto é relevante uma vez que a 

falta de limpeza corporal e do ambiente podem favorecer a instalação de processos 

infecciosos.  

A intervenção “Apoio emocional” mapeada para NHB segurança emocional é 

definida como oferecimento de tranqüilidade, aceitação e encorajamento durante 

períodos de estresse (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.328). Esta 

intervenção e a atividade mapeada com enfoque contextual Oferecer apoio 



200 

psicológico ao paciente  referida por 14 (6,4%) profissionais poderiam ser inseridas 

como sugeridas para os três diagnósticos estudados (Tabela 19). 

As atividades acolher o paciente referida por 13 (6,0%) e dar atenção ao 

paciente por duas (0,9%) pessoas e esta respectiva intervenção poderia ser inserida 

na NIC como sugerida para os diagnósticos de enfermagem integridade da pele 

prejudicada, integridade tissular prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz 

(Tabela 19).  

 Atividade preparar o material para realização do curativo referida por 11 

(5,0%) pessoas poderia ser inserida na intervenção prioritária Cuidados com Lesões 

da NIC para os diagnósticos integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada (Tabela 19). 

 A intervenção Controle do ambiente é definida como Manipulação do 

ambiente ao redor do paciente visando benefício terapêutico, apelo sensorial e bem-

estar psicológico (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.135). As 

atividades de enfermagem referidas, o ambiente da sala deve estar arejado (1,8%), 

realizar o curativo em sala organizada (1,4%) e organizar a sala depois da 

realização do curativo (0,9%) foram mapeadas nesta intervenção e para a NHB  de 

ambiente. Esta intervenção e atividades poderiam ser inseridas na NIC como 

adicionais optativas para os diagnósticos de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e integridade tissular prejudicada. 

 

A intervenção “Avaliação da saúde” definida como detectar riscos ou 

problemas de saúde por meio de histórico, exame e outros procedimentos 

(BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.669). Duas atividades foram 

mapeadas nesta intervenção e nas NHBs segurança emocional e integridade 

cutâneo mucosa/integridade física, a saber: Avaliar a saúde psíquica referida por 

três (2,3%) profissionais de enfermagem e Avaliar o estado geral do paciente 

quatro(1,8%) (Tabela 19). Esta intervenção e atividadades poderiam ser inseridas na 

NIC como prioritárias para os três diagnósticos estudados. 
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Tabela 19 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e com enfoque em atividades contextuais -    
Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 
NHB (f) 

 

Atividades referidas pelos profissionais Enf 
n=85 
f(%) 

Aux/ 
téc_enf 
n=133 

f(%) 

Total 
n=218 
f(%) Intervenção da NIC 

Atividade da 
NIC 

Aprendizagem (educação 
à saúde) (67) 

1-Orientar o paciente sobre os cuidados de higiene 
pessoal 

27(31,8) 40(30,1) 67(30,7) 
Assistência no autocuidado: Banho/higiene 

contextual 

Aprendizagem (educação 

à saúde)( 15) 

2-Orientar sobre a higiene da casa 6(7,1) 9(6,8) 15(6,9) 
Controle do ambiente: preparo do lar 

Segurança  emocional (14) 4-Oferecer apoio psicológico ao paciente 4(4,7) 10(7,5) 14(6,4) Apoio emocional 

Atenção (13) 

 

5-Acolher o paciente 6(7,1) 7(5,3) 13(6,0) 
Presença 

Terapêutica (11) 
 

6-Preparar o material para realizar o curativo 5(5,9) 6(4,5) 11(5,0) Cuidado com lesões 

Aprendizagem (educação 
à saúde) (6) 

 

Cuidado corporal (6) 
 

7-Orientar o paciente tomar banho antes de vir fazer 
o curativo 
 

1(1,2) 5(3,8) 6(2,8) 

Assistência no autocuidado: Banho/higiene 
8-Avaliar os hábitos de higiene do paciente 4(4,7) 2(1,5) 6(2,8) 

Segurança emocional  (5) 

 

9-Avaliar a saúde psíquica 2(2,4) 3(2,3) 5(2,3) 
Avaliação da saúde 

Ambiente (4) 
 

10-Oferecer ao paciente um ambiente tranquilo 2(2,4) 2(1,5) 4(1,8) 
Controle do ambiente:conforto 

Ambiente (4) 11-O ambiente da sala deve estar arejado 3(3,5) 1(0,8) 4(1,8) Controle do ambiente 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física  

(4) 

12-Avaliar o estado geral do paciente 2(2,4) 2(1,5) 4(1,8) 
Avaliação da saúde 

ambiente (5) 13-Realizar o curativo em sala organizada 1(1,2) 2(1,5) 3(1,4) 
Controle do ambiente 

14-Organizar a sala depois da realização do curativo 0(0) 2(1,5) 2(0,9) 

Espaço (2) 15-Deixar o paciente a vontade 0(0) 2(1,5) 2(0,9) Controle do ambiente:conforto 

 Ambiente (1) 16-Orientar o técnico não usar adornos dentro da 
sala de curativos 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) 
Controle do ambiente: segurança do trabalhador 

Ambiente (2) 17-Observar a limpeza dos mobiliários e da sala 0(0) 1(0,8) 1(0,5) 
Controle de infecção 

18-Manter os frascos de soluções tampados 0(0) 1(0,8) 1(0,5) 

Aprendizagem (educação 
à saúde) 

 (1) 

19-Orientar o paciente sobre a posição do membro 
para favorecer a irrigação sanguínea 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) 

Cuidados circulatórios: insuficiência arterial 

Amor (2) 
 

20-Dar atenção ao paciente 1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) 
Presença 
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A atividade da NIC Controle do ambiente: conforto é definida como 

manipulação do ambiente ao redor do paciente para promover o máximo de conforto 

(BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010; p.137). Duas atividades foram 

mapeadas nesta intervenção e nas NHBs de ambiente e espaço. As atividades 

compreenderam oferecer ao paciente um ambiente tranqüilo referido por quatro (1,8) 

profissionais e deixar o paciente a vontade também referido por duas pessoas (0,9) 

pessoas (Tabela 19). 

A intervenção Controle ambiente: segurança do trabalhador é definida como 

Monitoramento e manipulação do ambiente no local de trabalho para promoção da 

segurança e da saúde dos trabalhadores (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 

2010; p.143). A atividade correspondente nesta intervenção foi orientar o técnico não 

usar adornos dentro da sala de curativos uma (1,2%) e na NHB de segurança física 

e meio ambiente. Esta atividade e intervenção não está relacionada com os 

diagnósticos pesquisados, porém a promoção da saúde do trabalhor reflete na 

garantia da prestação de assistência a população. Assim o enfermeiro deve estar 

atento a exposição dos profissionais a riscos biológicos. Em documentos nacionais é 

vetado a utilização de adornos a todo trabalhador de saúde, e daqueles que 

exercem atividades de promoção e assistência à saúde expostos a agente biológico, 

independente da sua função na unidade,  os exemplos de adornos são alianças e 

anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings 

expostos crachás pendurados com cordão e gravatas (BRASIL, 2008b). 

As atividades de enfermagem referidas  por duas (1,0%) pessoas observar a 

limpeza dos mobiliários e da sala e manter os frascos de soluções tampados 

poderiam ser inseridas na lista de atividades da intervenção da NIC Controle de 

infecção. E a atividade de enfermagem orientar o paciente sobre a posição do 

membro para favorecer a irrigação sanguínea poderia ser inserida na lista de 

atividades da intervenção Cuidados circulatórios: insuficiência arterial (Tabela 19). 

Vimos que, a NIC é uma taxonomia de referência que  pode ser útil para a 

utilização na prática, porém, a lista de intervenções  prioritárias, sugeridas e 

adicionais optativas para os três diagnósticos de interesse possui um enfoque 

voltado para a  resolução das necessidades psicobiológicas, não levando em 

consideração  as necessidades psicossociais e psicoespirituais dos indivíduos.  
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9.7 Atividades de enfermagem referidas e não mapeadas na estrutura de 

intervenções e atividades da NIC  

 

Dentre as 221 atividades referidas pelos profissionais de enfermagem 13 

não foram mapeadas de acordo com a estrutura da NIC (Tabela 20). Algumas 

atividades reflete a necessidade de complementar a prática de enfermagem a partir 

de atividades de capacitação e atualização a fim de oferecer maiores possibilidades 

de atuação do profissional no cuidado direto às pessoas com úlceras vasculares. 

Dentre estas atividades encontramos “Secar bem a ferida” relatada por 20 (9,2%) 

profissionais, “lavar a ferida com água e sabão antes de iniciar o curativo” referida 

por cinco (2,3%) pessoas e “oriento lavar a ferida com água e sabão em casa” 

mencionada por sete (3,2%) pessoas e duas (0,9%) afirmaram lavar a ferida com 

polvidine. 

 

Tabela – 20  Atividades de enfermagem referidas pelos participantes (n=218)  e não mapeadas na 
estrutura de intervenções, atividades da NIC e Teoria das  Necessidades Humanas 
Básicas - Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 

Estudos mostram que propiciar a lesão um ambiente úmido acelera a 

angiogênese, estimula a epitelização, a formação de granulação, facilita a remoção 

Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 
f(%) 

Aux/ ou 
téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 
f(%) 

1 – Secar bem a ferida 6(7,1) 14(10,5) 20(9,2) 

2 -  Aquecer o soro fisiológico 2(2,4) 7(5,3) 9(4,1) 

3 – Lavar a ferida com água e sabão antes de iniciar o curativo 2(2,4) 3(2,3) 5(2,3) 

4 – Orientar o paciente lavar a ferida com água e sabão em casa. 0(0) 7(5,3) 7(3,2) 

5 – lavar a ferida com polvidine 0(0) 2(1,5) 2(0,9) 

6 – Orientar o paciente fazer o controle da hipertensão 2(2,4) 0(0) 2(0,9) 

7– Realizar um atendimento humanizado 0(0) 1(0,8) 1(0,5) 

8- Avaliar o paciente de forma holistica 1(1,2) 2(1,5) 3(1,4) 

9 – Prestar assistência de enfermagem com princípios éticos. 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

10 – Orientar o paciente quanto ao seu bem-estar 0(0) 1(0,8) 1(0,5) 

11– Orientar o paciente a tomar banho de sol no período de 7 às 8 horas 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

12 – Abordar sobre as suas condições de moradia 1(1,2) 0(0) 1(0,5) 

13 – Solicitar o paciente adquira uma pomada para fazer o curativo 2(2,4) 0(0) 2(0,9) 
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de tecido necrótico, fibrina e atua como barreira protetora contra microorganismo, 

promove a diminuição da dor e contribue evitando traumas durante a retirada do 

curativo (BROUGHTON; JANIS; ATTINGER, 2006). Existe evidências que não é 

recomendado utilizar limpadores cutâneo irritantes (sabonetes, detergentes,  

antissépticos) para limpar o leito da ferida, pode ser utilizado  soro fisiológico a 0,9%, 

água destilada  ou água de torneira de boa qualidade, todos amornados (GNEAUPP, 

2007; CECOVA, 2008). 

A atividade “aquecer o soro fisiológico” referida por 9(4,1%) poderia ser 

inserida na lista de atividades da NIC para as intervenções Cuidados com lesões e 

Cuidados com úlceras de pressão, pois, é um cuidado importante que pode ser 

realizado em pessoas com feridas que possivelmente será elencada estas 

intervenções durante o plano de cuidados pelo profissional de enfermagem as 

pessoas com feridas. 

A atividade referida orientar o paciente fazer o Controle da hipertensão 

referida por dois enfermeiros poderia ser inserida na NIC  na intervenção “Avaliação 

da Saúde” como sugerida para os três diagnósticos de enfermagem estudados. A 

NIC  define esta intervenção como: detectar riscos ou problemas de saúde por meio 

de histórico, exame e outros procedimentos (BULECHEK, BUTCHER, 

DOCHTERMAN, 2010). 

A assistência as pessoas com úlceras vasculares deve abranger ações  de 

enfermagem que busque atender o indivíduo de forma integral, como um ser 

multidimensional, e que deve ser considerado os fatores de risco para 

desenvolvimento de comorbidades e as doenças de base que se concomitantes 

podem impedir a cicatrização, assim, o foco de atendimento deve ser mais ampliado, 

não considerando somente a lesão propriamente dita.  

Machado et al., (2007)  entende a integralidade no cuidado de pessoas, 

grupos e coletividade percebendo o usuário como sujeito histórico, político, 

articulado ao seu contexto familiar, meio ambiente e na sociedade a qual está 

inserido e diante deste necessário é importante articular as ações de educação em 

saúde como elemento produtor de um saber coletivo que traduz o indivíduo sua 

autonomia e emancipação para cuidar de si, da família e do seu entorno. 

As atividades referidas realizar um atendimento humanizado uma (0,5%) e 

avaliar o paciente de forma holística três (1,4%) poderia ser inserida na lista de 

atividades da intervenção da NIC “Consulta” e esta, como prioritária para os 
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diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada  e integridade tissular 

prejudicada. A NIC define esta intervenção como sendo: Uso de conhecimentos 

especializados para trabalhar com as pessoas que buscar ajuda na solução de 

problemas, de modo a habilitar indivíduos, famílias, grupos ou instituições a 

atingirem as metas identificadas (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, 2010). 

 A consulta de enfermagem já está regulamentada há quase 20 anos pela 

resolução 159/1993 do Conselho Federal de Enfermagem, sendo ela privativa do 

enfermeiro, em que utiliza componentes do método científico para identificar 

situações de saúde e doença,  prescreve e implementa medidas de enfermagem 

que contribuem para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e 

reabilitação do indivíduo, família e comunidade. A Consulta de enfermagem deve ser 

obrigatoriamente desenvolvida em todos os níveis de atenção a saúde. 

A consulta de enfermagem (histórico, diagnóstico, implementação, 

prescrição e evolução) poderia acontecer no ato da admissão do cliente para 

realização do curativo,  durante o atendimento de enfermagem em que o enfermeiro 

avalia os cuidados implementados e periodicamente, conforme apropriado. 

Acreditamos que  por meio da Consulta de enfermagem as pessoas com feridas o 

enfermeiro estabelece um vínculo maior com o cliente, demonstra interesse pelo ser 

humano, pelo seu modo de vida, constrói a integralidade no ato da atenção 

individual  e a partir daí elabora um plano de cuidados sistêmicos para melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Um profissional de enfermagem referiu prestar assistência de enfermagem 

com princípios éticos. Esta atividade nos remete pensar que pode ser incluída para 

todas as intervenções de enfermagem propostas pela NIC e no cotidiano de 

atividades de enfermagem. Conforme o Código de ética dos profissionais de 

enfermagem no Capítulo 1, Art 1º  dos princípios fundamentais a enfermagem é uma 

profissão comprometida com  a proteção, recuperação da saúde e reabilitação das 

pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Ainda nos demais artigos 

descreve que o profissional deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos da 

pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza e 

prestar a clientela uma assistência livre de riscos decorrentes de imperícia, 

negligência e imprudência (GELAIN, 2007). 

De acordo com a Resolução  número 311/2007  do Conselho Federal de 

Enfermagem  O profissional de enfermagem  deve exercer suas atividades com 
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competência visando a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 

com os princípios da ética e da bioética. 

Para Jorge, Dantas (2003) a ética no tratamento de feridas seria um 

profissional especializado e com funções específicas para orientar práticas 

diferenciadas de tratamento, coibir tratamentos empíricos e prejudiciais ao processo 

cicatricial, ser solidário, humano, além de adequar os custos conforme situação 

econômica vigente do cliente.     

Uma terapia complementar pouco difundida atualmente e referida por um 

profissional foi sobre a helioterapia (orientar o paciente a tomar banho de sol no 

período de 7 às 8 horas) que consiste na radiação de calor por meio natural ou 

artificiais em diferentes graus (JORGE, DANTAS, 2003). Para os autores a fonte 

natural mais conhecida é o sol porém não muito usada pois não é facilmente 

controlável, as mais utilizadas são as artificiais divididas em geradores luminosos ou 

não e sua eficácia clínica se aplica a redução da dor, redução do espasmo muscular, 

redução da rigidez articular, acelera o reparo e cicatrização e reduz edema. O uso 

indevido da radiação podem ser desastrosas e portanto não é indicada para pessoas 

com áreas de sensibilidade térmica deficiente ou abolida, com circulação 

comprometida, presença de tecido maligno,  desvitalizado por tratamento com 

radioterapia, pessoas com doenças cardiovasculares avançadas, enfermidade febril 

aguda, dermatite ou eczema e com nível de consciência ou compreensão 

rebaixados (JORGE, DANTAS, 2003). 
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9.8 Atividades de enfermagem referidas e mapeadas para domínios, classes,  

intervenções da NIC inespecíficas para os diagnósticos de interesse e nas 

Necessidades Humanas Básicas. 

  

Cinquenta e oito atividades de enfermagem foram mapeadas em 36 

atividades distintas da NIC encontradas em 20 intervenções inespecíficas aos 

diagnósticos estudados. Estas intervenções, em ordem alfabética são: 

- “Aconselhamento nutricional”. 

- “Apoio emocional”,  

- “Assistência no autocuidado: atividades essenciais de vida diária”, 

- “Assistência no autocuidado”,  

- “Avaliação da saúde”,  

- “Controle da hiperglicemia”, 

- “Controle de imunização/vacinação”,  

- “Controle de suprimentos”,  

- “Controle do ambiente: conforto”, 

- “Controle do ambiente: preparo do  lar”, 

- “Controle do ambiente”, 

- “Cuidados na admissão”, 

- “Educação em saúde”,  

- “Ensino procedimento/tratamento”, 

- “Fortalecimento da autoestima”, 

- “Gerenciamento de caso”,  

- “Mediação do sistema de saúde”,  

- “Melhora do sistema de apoio”,  

- “Promoção do envolvimento familiar” e 

- “Troca de informações sobre os cuidados de saúde” 

 Durante o procedimento de mapeamento cruzado, houve a necessidade de 

recorrer a várias intervenções da NIC, não relacionadas aos três diagnósticos 

selecionados, para mapear as atividades de enfermagem referidas. Possivelmente 

isto ocorreu pela complexidade e abrangência de cuidados que devem ser 

realizados as pessoas com úlceras vasculares, ou ainda, pela singularidade de cada 

pessoa, que demanda cuidados diferenciados. Assim, observamos a importância de 
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acrescentar algumas intervenções como  prioritária, sugerida ou adicional optativa 

nos diagnósticos pesquisados. Com o mapeamento de atividades em novas 

intervenções além daquelas indicadas, percebe-se que a NIC é ampla de modo a 

permitir o cuidado individualizado a partir da escolha seletiva de intervenções e suas 

respectivas atividades.  

A intervenção  Ensino: procedimento/tratamento é definida pela NIC como 

preparo do paciente para compreender e preparar-se mentalmente para o 

procedimento ou tratamento (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 

357).  Foram encontradas 11 (4,9%) atividades de enfermagem referidas, as quais, 

foram mapeadas em cinco (4,3%) atividades da NIC. Esta intervenção foi mapeada 

numa frequência de 123 vezes.As atividades refereridas pelos profissionais nessa 

intervenção estiveram relacionadas à atividades de orientação e informações para 

promover a participação do cliente no tratamento/procedimento (Tabela 21). Esta 

intervenção poderia ser inserida na NIC como sugerida para os três diagnósticos de 

enfermagem pesquisados. 

No estudo de Malaquias (2010) foi identificado que 17 (40,5%) pessoas com 

úlceras vasculares desconheciam os fatores envolvidos no desenvolvimento das 

úlceras vasculares (edema, varizes, alterações tróficas no tornozelo, tabagismo e 

dislipidemia), 31 (73,8%) referiram a aplicação de produtos não recomendados na 

lesão na fase aguda, 14 (33,3%) não souberam responder sobre os aspectos 

intervenientes no processo de cicatrização, como os cuidados com as lesões em 

relação a limpeza, realização de curativos periodicamente, alimentação balanceada 

ou aplicação de produtos adequados na ferida, 16 (38,1%) relataram a necessidade 

de cuidados adequados com a ferida mediante a realização de curativos, 14 (33,3%) 

referiram proteção contra traumas, seis (14,3%) citaram a necessidade de repouso 

de membros inferiores, cinco (11,9%) mencionaram a importância de manter hábitos 

de vida saudáveis, evitando tabagismo e etilismo e 11 (26,2%) discorreram sobre a 

dieta adequada. 
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Tabela 21 – Mapeamento das atividades de enfermagem  na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas atividades e intervenções da NIC 
pertencentes ao domínio Comportamental -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

Intervenção da 
NIC 

Atividades referidas pelos profissionais 

Enf 

n=85 
f(%) 

Aux/ 

téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 

n=218 
f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Ensino: 
procedimento/ 

tratamento 

 

1-Orientar o paciente sobre o retorno para 
realização do curativo 

14(16,5%) 12(9,0%) 26(11,9%) Informar o paciente pessoas significativas sobre a 
data e o local em que ocorrerá o procedimento, 
tratamento conforme apropriado. 

Descrever as atividades do procedimento/tratamento. 
Informar o paciente pessoas significativas sobre a 
data e o local em que ocorrerá o procedimento, 

tratamento conforme apropriado. 
Orientar o paciente sobre as formas de 

colaborar/participar durante o  procedimento, 

tratamento quando adequado. 

Aprendizagem (Educação à 
saúde) 
(102) 

2-Conversar com o paciente sobre todo o 
tratamento 

14(16,5%) 9(6,8%) 23(10,6%) 

3-Orientar o paciente realizar o curativo somente 

na unidade 

7(8,2%) 14(10,5%) 21(9,6%) 

4-Oriento fazer o curativo diáriamente 5(5,9%) 15(11,3%) 20(9,2%) 
5-Orientar o paciente sobre a importância da 
frequencia  da realização do curativo 

3(3,5%) 9(6,8%) 12(5,5%) 

Ensino: 
procedimento/ 

tratamento 

6-Agendar os curativlos 6(7,1%) 2(1,5%) 8(3,7%) Informar o paciente pessoas significativas sobre a 
data e o local em que ocorrerá o procedimento, 
tratamento conforme apropriado. 

Terapêutica 
(8) 

Fortalecimento 
da auto estima 

7-Conversar com o paciente para elevar a auto 
estima 

2(2,4%) 6(4,5%) 8(3,7%) Facilitar um ambiente e atividades que aumentam a 
auto estima 

Auto estima/ 
autoimagem/autorrealização 

(8) 

Ensino: 
procedimento/ 

tratamento 

8-Esclarecer as dúvidas que o paciente tem a 
respeito do tratamento 

4(4,7%) 1(0,8%) 5(2,3%) Explicar o procedimento/tratamento 
Aprendizagem (Educação à 

saúde) 
(5) 

 

Apoio emocional 

9-Conversar sobre os aspectos psicologos, 

preconceito, exclusão social e o sentimento do 
paciente. 

3(3,5%) 1(0,8%) 4(1,8%) Conversar com o paciente sobre a (s) experiência (s) 

emocional (is). 
Aceitação 

(4) 

Melhora do 

sistema de apoio 

10-Conversar com os familiares para dar apoio ao 

paciente. 

3(3,5%) 1(0,8%) 4(1,8%) Envolver a família/pessoas significativas/amigos nos 

cuidados e no planejamento. 

Gregária 

(4) 

Educação em 
saúde 

11-Observar o perfil sóciocultural do paciente 1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Identificar as características  da população alvo que 
interferem  na seleção das estratégias de apren-

dizagem. 

Aprendizagem (Educação à 
saúde) 

(2) 

Ensino: 
procedimento/ 

tratamento 

12-Conversar com o paciente para cooperar no 
processo de cicatrização. 

1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Orientar o paciente sobre as formas de 
colaborar/participar durante o  procedimento, 

tratamento quando adequado. 
Aprendizagem (Educação à 

saúde) 

(8) 

13-Orientar o paciente sobre o tratamento 0(0%) 2(1,5%) 2(0,9%) Descrever as atividades do procedimento/tratamento. 
14--Procurar saber  se o paciente tem 

conhecimento do tratamento. 

1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Determinar a(s) experiência (s) prévia (s) e o nível de 

conhecimento do paciente em relação ao procedi-
mento/tratamento. 

15-Orientar o paciente sobre o uso correto da 

insulina 

1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Explicar o procedimento/tratamento 
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O enfermeiro pode  durante o processo de ensino sobre procedimentos e 

tratamentos as pessoas com úlceras vasculares adotar  uma metodologia de ensino 

participativa por meio do Círculo de Cultura que é uma proposta de intervenção 

educativa que valoriza a experiência do grupo e promove sua participação na 

construção do conhecimento coletivo. O Círculo constituiu um espaço de encontro e 

descoberta do outro como sujeito, com aspirações, sentimentos e vivências que 

precisam ser desveladas a partir do diálogo no grupo, da participação nas 

discussões, da troca de conhecimentos e experiências.  É de cultura, porque os 

círculos extrapolam o aprendizado individual, produzindo também modos próprios e 

renovados, solidários e coletivos de pensar (DAMASCENO, 2003; VIEIRA; 

MONTEIRO, 2010). 

Foram encontradas atividades mapeadas nas intervenções  fortalecimento 

da autoestima e  apoio emocional. A primeira é definida como assistência ao 

paciente para melhorar o julgamento do próprio valor (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010 p. 178). A segunda é definida como oferecimento de 

tranqüilidade, aceitação e encorajamento durante períodos de estresse (BUTCHER, 

BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 328). 

A privação do sono, a presença de ansiedade, depressão, baixa autoesima e 

dor estão intimamente relacionadas e compartilham uma via comum, provavelmente 

através de uma resposta neuroendócrina que influencia as reações inflamatórias, 

reatividade vascular retardando a cicatrização (EWMA, 2008). Assim verifica-se a 

importancia do enfermeiro abordar aspectos relacionados psicossociais e  ambas 

intervenções se complementam e devem fazer parte do plano de cuidados as 

pessoas com úlceras vasculares, respondendo as necessidades humanas básicas 

de autoestima, aceitação e segurança emocional. 

Podemos visualizar na tabela 22 que foram mapeadas cinco intervenções no 

domínio Sistema de saúde, sendo que onde foram mapeadas mais atividades de 

enfermagem neste domínio correspondeu a intervenção “Troca de informações 

sobre os cuidados de saúde”. Esta intervenção tem por definição oferecimento de 

informações de cuidados do paciente a outros profissionais da saúde (BUTCHER, 

BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010. p. 678). Nessa intervenção, 95 relatos (51 por 

enfermeiros e 44 por técnicos de enfermagem) referiam-se a 12 (5,3%) atividades de 

enfermagem distintas, as quais foram mapeadas em quatro (3,4%) atividades 

correspondentes da NIC.  
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As atividades de enfermagem estavam relacionadas ao levantamento do 

histórico de enfermagem, do envolvimento da equipe multidisciplinar no tratamento 

das feridas,  do compartilhamento de informações sobre o cotidiano do cliente e de 

outras instiuições que promovem também atendimentos. Esta intervenção poderia 

ser inserida na NIC como prioritária para os três diagnósticos de enfermagem 

estudados. 

A coordenação de atendimentos com outros profissionais entre eles, 

psicólogo, assistente social, dermatologista, angiologista, nutricionista e  enfermeiro 

são importantes para resolutividade dos casos das pessoas com úlceras vasculares.  

O histórico de enfermagem é uma das etapas importantes do processo de 

enfermagem, ocorre a coleta sistemática de dados para determinar o estado de 

saúde do paciente e para identificar qualquer problema de saúde real ou potencial, e 

ainda, obtém dados subjetivos através da entrevista com o paciente, seus familiares, 

oferece a oportunidade de mostrar interesse, apoio e compreensão ao paciente para 

estabelecer um relacionamento baseado na confiança e obtém dados objetivos para 

determinar o estado físico, limitações e recursos do paciente (NETTINA, 2007). 
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Tabela 22 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas atividades e intervenções da NIC, 
pertencentes ao domínio Sistema de saúde -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 
 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ 

téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
NHB 

(f) 

Troca de informações sobre 
os cuidados de saúde 

1-Encaminhar o paciente para avaliação 
médica. 

16(18,8) 13(9,8) 29(13,3) Coordenar o atendimento com outros 
profissionais da saúde. 

Terapêutica 
(69) 

2-Procurar saber a história do paciente 
(anamnese). 

16(18,8) 10(7,5) 26(11,9) Descrever o histórico anterior  de saúde 

3-Orientar o paciente fazer acompanhamento 
com o médico. 

3(3,5) 4(3,0) 7(3,2) Coordenar o atendimento com outros 
profissionais da saúde. 

4-Orientar o paciente procurar o tratamento 
especializado. 

 

1(1,2) 6(4,5) 7(3,2) Identificar outras instituições que oferecem 
atendimento 

Troca de informações sobre 
os cuidados de saúde 

5-Conversar com o paciente sobre o que faz 
no seu dia-a-dia e qual sua renda mensal. 
 

6(7,1) 1(0,8) 7(3,2) Discutir os pontos fortes e os recursos do 
paciente 

Participação 
(7) 

Troca de informações sobre 
os cuidados de saúde 

6-Orientar o paciente procurar o angiologista 2(2,4) 4(3,0) 6(2,8) Coordenar o atendimento com outros 
profissionais da saúde. 

Terapêutica 
(11) 

7-Orientar o paciente procurar outras unidades 
nos finais de semana para realizar o curativo. 
 

3(3,5) 2(1,5) 5(2,3) Identificar outras instituições que oferecem 
atendimento 

Gerenciamento de caso 
8-Orientar o paciente sobre a importância da 
adesão ao tratamento. 
 

3(3,5) 1(0,8) 4(1,8) Determinar o plano de tratamento com 
participação  do paciente/família 

Terapêutica 
(4) 

Controle do ambiente:pre-
paro do lar 

9-Realizar visitas domiciliares para avaliar os 
hábitos de higiene da casa do paciente. 

4(4,7) 0(0) 4(1,8) Monitorar o  ambiente doméstico para receber o 
paciente 

Abrigo 

(8) 10-Avaliar os hábitos de higiene domiciliar 
 

2(2,4) 2(1,5) 4(1,8) 

Troca de informações sobre 
os cuidados de saúde 

11-Orientar o paciente procurar o médico  para 
tirar as dúvidas sobre o tratamento. 

0(0) 3(2,3) 3(1,4) Coordenar o atendimento com outros 
profissionais da saúde. 

Terapêutica 
(5) 

12-Solicitar o agente comunitário faça visitas 
para supervisionar o paciente. 
 

2(2,4) 0(0) 2(0,9) 

Gerenciamento de caso 

13-Orientar o paciente fazer o curativo na 
unidade de acordo com o tipo de cobertura 

que está usando. 
 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Determinar o plano de tratamento com 
participação  do paciente/família 

Terapêutica 

(2) 

Mediação do sistema de 
saúde 

14-Implementar a SAE 2(2,4) 0(0) 2(0,9) Elaborar o plano de cuidados do paciente, os 
diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem. 

Terapêutica 

(2) 
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Tabela 22 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas atividades, intervenções da NIC, presentes 

no domínio fisiológico básico e Sistema de saúde -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 
 

 (Continuação) 

Intervenção da NIC 
Atividades referidas pelos 

profissionais 

Enf 
n=85 
f(%) 

Aux/ 
téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 
f(%) 

Atividades da NIC 
 

NHB 
(f) 

Controle do ambiente 
15-Orientar o técnico a manter a sala 
de curativo limpa 

2(2,4) 0(0) 2(0,9) Oferecer cama  e ambientes limpos e 
confortáveis 

Ambiente 
(2) 

Cuidados na admissão 
16-Proporcionar privacidade ao 
paciente 

1(1,2) 1(0,8) 2(0,9) Oferecer privacidade apropriada ao 
paciente/família/pessoas importantes 

Espaço 
(2) 

Troca de informações 
sobre os cuidados de 

saúde 

17-Orientar o paciente procurar o 
dermatogista. 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Coordenar atendimento com outros 
profissionais da saúde 

Terapêutica 
(2) 

18-Solicitar a avaliação da equipe de 
Home Care 
19- Perguntar o paciente se já foi 
avaliado pelo angiologista. 

1(1,2) 
1(1,2) 

0(0) 
0(0) 

1(0,5) 
1(0,5) 

Gerenciamento de caso 
20-Orientar o paciente quanto ao 
tempo certo para troca do curativo. 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Determinar o plano de tratamento com a 
participação do paciente/família 

Terapêutica 
(1) 

Controle de 
suprimentos 

21-Verificar a validade dos materiais 
estéreis 

0(0) 1(0,8) 1(0,5) Verificar os itens quanto às datas de 
validade, a intervalos específicos 

Ambiente 
(1) 

Controle do 
ambiente:preparo do lar 

22-Perguntar o paciente como é a 
higiene da casa onde  mora 

1(1,2) 0(0) 1(0,5) Monitorar o ambiente doméstico para receber 
o paciente 

Abrigo 
(1) 
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 Conforme pode ser visualizado na tabela 23, no domínio Segurança foram 

mapeadas três intervenções, com predomínio da intervenção “controle do ambiente, 

do ambiente que circunda o paciente, visando a um benefício terapêutico, sensorial 

e psicológico” (BUTCHER; BULECHECK; DOCHTERMAN, 2010, p.203). Nessa 

intervenção, 21 relatos (7 por enfermeiros e 14 por auxiliares/técnicos de 

enfermagem) referiam-se a 2 atividades de enfermagem distintas, as quais foram 

mapeadas em duas  atividades correspondentes da NIC.  

As atividades de enfermagem estavam relacionadas à limpeza do ambiente, 

do mobiliário e da gestão de resíduos. 

No domínio da comunidade, uma atividade referida foi mapeada em uma 

atividade da NIC, pertencente à intervenção “gerenciamento de caso”, definido como 

“coordenação dos cuidados e amparo a determinados pacientes e populações de 

diferentes locais, para reduzir o custo e o uso de recursos, melhorar a qualidade dos 

cuidados de saúde e alcaçar os resultados desejados” (BUTCHER, BULECHECK, 

DOCHTERMAN, 2010, p.261).  A atividade mapeada nessa intervenção  foi “Tratar o 

paciente e a família com dignidade e respeito”.  

Acreditamos que ser oportuno dois eixos de análise desse resultado. Numa 

primeira perspectiva, muitas atividades desenvolvidas pela enfermagem não têm a 

devida visibilidade nem mesmo para os próprios atores envolvidos, que podem estar 

exercendo suas atividades sem a clareza exata da natureza de suas ações. Assim, 

essa frequência de três relatos, num universo de 218 participantes poderia ser 

decorrente desse processo. Por outro lado, numa outra perspectiva, essa atividade 

poderia ser considerada inata à toda atividade de enfermagem em que ocorre o 

encontro entre profissionais e a população atendida, assim, não seria pertinenente 

pensar nessa atividade apenas como pertencente à intervenção “gerenciamento de 

caso”. 

No domínio da família uma atividade referida foi mapeada em uma atividade 

da NIC, pertencente à intervenção “Promoção do envolvimento familiar”, definida 

como “facilitação da participação da família no cuidado emocional e físico do 

paciente” (BUTCHER, BULECHECK, DOCHTERMAN, 2010, p.403).



215 

Tabela 23 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas atividades e intervenções da NIC, 
pertencentes aos domínios Segurança, Comunidade e Família -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  

 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ 
téc_enf 

n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
 

NHB 
(f) 

Controle do ambiente 
1-O ambiente da sala deve estar limpo 6(7,1%) 9(6,8%) 15(6,9) Oferecer leito e ambientes limpos e confortáveis Ambiente 

(15) 

Avaliação da saúde 

2-Perguntar o paciente se possui alguma  

doença de base que pode interferir no processo 
de cicatrização 

5(5,9%) 2(1,5%) 7(3,2%) Obter  a história de saúde, quando adequado, 
incluindo a descrição dos hábitos de saúde, os 
fatores de risco e os  medicamentos. 

Terapêutica 

(7) 

Controle do ambiente 

3-Acondicionar o lixo de maneira adequada 1(1,2%) 5(3,8) 6(2,8%) Remover os materiais utilizados durante as trocas 
de curativo e eliminação, bem como quaisquer 
odores residuais, antes das visitas e refeições 

Ambiente 

(6) 

Avaliação da saúde 

4-Encaminhar o paciente para o angiologista 
 
5 – Solicitar exames complementares 

2(2,4%) 

 

1(1,2%) 

1(0,8%) 

 

0(0%) 

3(1,4%) 

 

1(0,5%) 

Encaminhar o paciente a outros provedores de 
cuidados de saúde, se necessário 

Coletar amostras para análise 

Terapêutica 

(3) 

Controle de imunização 

/vacinação 

6-Avaliar o esquema vacinal para antitetânica 1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Determinar a situação das imunizações a cada 
visita ao setor de saúde e oferecer imunizações, 
conforme a necessidade. 

Regulação 
imunológica 

(2) 

Avaliação da saúde 

7-Encaminhar o paciente para psicologia 1(1,2%) 0(0%) 1(0,5%) 
Encaminhar o paciente a outros provedores de 
cuidados de saúde, se necessário. 

Terapêutica 

(1) 

Avaliação da saúde 

8-Verificar a pressão arterial 
 
9 – Verificar glicemia capliar 

0(0%) 

0(0%) 

1(0,8%) 

1(0,8%) 

1(0,5%) 

1(0,5%) 

Medir a pressão sanguenea, a altura, o percentual 
de gordura do corpo, os níveis de colesterol, 
açúcar no sangue e a analise de urina, conforme 
apropriado. 

Terapêutica 

(2) 

Promoção do 
envolvimento familiar 

10-Avaliar a participação da família no 
tratamento 

3(3,5%) 1(0,8%) 4(1,8%) Monitorar o envolvimento dos famíliares nos 
cuidados do paciente. 

gregária 

(4) 

Gerenciamento de caso 

11-Tratar o paciente com muito respeito. 2(2,4%) 1(0,8%) 3(1,4%) Tratar o paciente e a família com dignidade e 
respeito. 

Atenção 

(3) 
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A  tabela 24 mostra que  algumas atividades referidas pelos profissionais 

estavam relacionadas a assistência de enfermagem a atividades instrumentais da 

vida diária.   No domínio fisiológico básico foram encontrados duas intervenções 

“Assistência no autocuidado: atividades essenciais da vida diária” e “Assistência ao 

autocuidado”. A NIC define a primeira como sendo assistência e instruções à pessoa 

para que faça as atividades instrumentais da vida diária necessárias ao 

funcionamento em casa ou na comunidade (BUTCHER; BULECHECK; 

DOCHTERMAN, 2010, p.172).  Foram 19 (8,7%) relatos (onze por enfermeiros e oito 

por auxiliares/técnicos de enfermagem)  referiram-se a duas atividades (3,4%) 

mapeada para uma atividade correspondente da NIC (2,8%). A segunda intervenção 

é definida pela NIC como assistência ao outro na realização de atividades da vida 

diária (BUTCHER; BULECHECK; DOCHTERMAN, 2010, p.170). Foram dez relatos 

(4,6%), uma atividade referida (1,8%) mapeada em uma atividade corresponde da 

NIC (2,8%). As atividades estavam relacionadas ao estabelecimento de atividades 

para que o paciente realize o autocuidado e o curativo de forma segura e 

independente.   

Para Irion (2005) o profissional deve determinar o estado funcional atual e 

também anterior em relação às atividades da vida diária e às atividades 

instrumentais da vida diária e  avaliar quem está disponível para auxiliar essas 

atividades caso o paciente estiver incapacitado ou necessitar restringir suas 

atividades para permitir a cicatrização. 

Foram encontradas na intervenção “Controle do ambiente: conforto”  duas 

(5,6%) atividades correspondentes da NIC (Posicionar o paciente para facilitar o 

conforto e Adaptar a iluminação ambiental para satisfazer às necessidades de 

atividades individuais, evitando luz direta nos olhos).  Ambas as atividades o 

profissional de enfermagem preocupou-se em manipular e proporcionar um 

ambiente ao redor do paciente para promover o conforto físico. 

A intervenção Controle da hiperglicemia pode ser definida pela NIC como 

prevenção e tratamento de níveis de glicose sanguínea acima do normal 

(BUTCHER; BULECHECK; DOCHTERMAN, 2010, p.441). Foram 13 relatos (6,0%), 

três atividades referidas (5,1%) mapeadas em duas (5,6%) atividades 

correspondentes da NIC.   
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Tabela 24 – Mapeamento das atividades de enfermagem na Teoria das Necessidades Humanas Básicas e nas atividades, intervenções da NIC, presentes 
nos domínios - Fisiológico básico e complexo -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 

 

Intervenção da NIC Atividades referidas pelos profissionais 
Enf 

n=85 

f(%) 

Aux/ 

téc_enf 
n=133 
f(%) 

Total 
n=218 

f(%) 

Atividade da NIC 
 

NHB 
(f) 

Assistência no 
autocuidado: 

atividades essenciais de 
vida diária 

1-Orientar o paciente como fazer o curativo em 
casa 

9(10,6%) 7(5,3%) 16(7,3%) Orientar a pessoa sobre os métodos 
adequados de colocar curativos em 
ferimentos e descartar curativos sujos 

Terapêutica 
(16) 

 
Assistência no 
autocuidado 

2-Orientar o paciente quanto ao autocuidado 5(5,9%) 5(3,8%) 10(4,6%) Encorajar o paciente a realizar atividades 
normais da vida diária de acordo com o seu 
nível de capacidade. 

Aprendizagem 
(educação à 

saúde) 
(10) 

Controle do 
ambiente:conforto 

3-Posicionar o paciente em posição confortável 4(4,7%) 6(4,5%) 10(4,6%) Posicionar o paciente para facilitar o conforto  Ambiente 
(10) 

Controle da 
hiperglicemia 

4-Orientar o paciente  fazer o controle do  
diabetes 

4(4,7%) 4(3,0%) 8(3,7%) Monitorar os níveis de glicose sanguínea 
conforme indicado 

Terapêutica 
(8) 

Assistência no 

autocuidado: 
atividades essenciais de 

vida diária 

5-Orientar o paciente a trocar apenas o curativo 

secundário 

2(2,4%) 1(0,8%) 3(1,4%) Orientar a pessoa sobre os métodos 

adequados de colocar curativos em 
ferimentos e descartar curativos sujos 

Terapêutica 
(3) 

Controle da 
hiperglicemia 

6-Avaliar se o diabetes está descompensado 2(2,4%) 1(0,8%) 3(1,4%) Monitorar os níveis de glicose sanguínea 
conforme indicado 

Terapêutica 
(5) 

7-Fazer o controle da glicemia em pacientes 
diabéticos 

2(2,4%) 0(0%) 2(0,9%) 

Cuidados na admissão 8-Realizar exame físico 1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Realizar o exame físico de admissão, 
conforme apropriado. 

Terapêutica 
(2) 

Controle do 
ambiente:conforto 

9-O ambiente deve estar iluminado. 1(1,2%) 1(0,8%) 2(0,9%) Adaptar a iluminação ambiental para 
satisfazer às necessidades de atividades 

individuais, evitando luz direta nos olhos 

Ambiente 
(2) 

Aconselhamento 
nutricional 

 

10-Procurar saber os hábitos alimentares do 
paciente 

1(1,2%) 0(0%) 1(0,5%) Determinar a ingestão  alimentar e os hábitos 
alimentares do paciente. 

Nutrição 
(1) 
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Apesar da pouca ocorrência de relatos pelos profissionais referentes ao 

controle da glicemia é indispensável que  o profissional atente-se para desvios em 

relação aos valores normais de exames laboratorias  que precisam ser interpretados 

quanto a sua influência  na cicatrização de feridas, especialmente referentes ao 

hemograma e glicose (DEALEY, 2008; IRION, 2005). 

A intervenção “Cuidados na admissão” e “Aconselhamento nutricional” não 

são indicadas pela NIC para os diagnósticos de enfermagem estudados (Tabela 24). 

Estas duas intervenções e respectivas atividades poderiam ser inseridas como 

prioritárias para os três diagnósticos de enfermagem.  

Os resultados mostram a necessidade de uma possível revisão das 

intervenções e atividades da NIC, pois, foram mapeadas intervenções que julgamos 

importantes para resolução dos diagnósticos de enfermagem estudados, em 

pessoas com úlceras vasculares, mas que não são indicadas pela NIC. Desta feita, 

as intervenções “ensino: procedimento/tratamento”, “educação em saúde e troca de 

informações sobre os cuidados de saúde”, “avaliação da saúde”, “controle da 

hiperglicemia” e “mediação do sistema de saúde”   deveriam ser incluídas como 

prioritárias para os diagnósticos integridade da pele prejudicada, perfusão tissular 

periférica prejudicada e integridade tissular prejudicada.   

“Controle do ambiente: conforto”, “gerenciamento de caso”, “assistência no 

autocuidado”, “controle de imunização”, “fortalecimento da autoestima”, “apoio 

emocional”, “melhora do sistema de apoio”, “controle dos suprimentos”, “controle do 

ambiente preparo do lar”, “controle do ambiente”, “promoção do envolvimento 

familiar” poderiam constar da lista de intervenções sugeridas para os três 

diagnósticos e a intervenção “assistência no autocuidado: atividades essenciais da 

vida diária” poderia ser acrescida como adicional optativa.  

Os resultados mostram indícios de que a enfermagem tem se preocupado 

em desenvolver ações multidimensionais  a fim de buscar resultados satisfatórios no 

atendimento da singularidade da situação de saúde dos indivíduo, evidenciando que 

a complexidade do atendimento a esta clientela pode ser ainda maior do que aquela 

apontada nos guidelines na área. 
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9.9 Atividades das intervenções prioritárias previstas pela NIC para os 

diagnósticos de enfermagem integridade da pele prejudicada, integridade 

tissular prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz, referidas pelos  

profissionais de enfermagem como não realizadas e justificativas  

 

Posteriormente ao mapeamento cruzado, verificou-se que 39 atividades de 

enfermagem prioritárias da NIC para os diagnósticos selecionados para este estudo, 

não haviam sido mapeadas, com base nas atividades mencionadas pelos 

profissionais de enfermagem na primeria etapa da coleta de dados. 

Dentre as atividades, sete pertenciam a intervenção Cuidados com lesões, 

sete à supervisão da pele, cinco à cuidados com úlceras de pressão, quatro ao 

controle da sensibilidade periférica, quatro atividades eram comuns na lista de 

atividades das intervenções Cuidados circulatórios: insuficiência venosa e cuidados 

circulatórios: insuficiência arterial, seis atividades eram específicas da intervenção 

Cuidados circulatórios: insuficiência arterial e cinco referiam-se à intervenção 

cuidados circulatórios: insuficiência venosa. 

Assim, voltando a abordar os profissionais, verificou-se que, conforme 

mostrado na tabela 25,  a atividade da NIC  “Remover o material inserido na lesão 

(miíases, gazes, e outros fragmentos e materiais que estiverem presentes)”, foi 

relatada por 69 (38,5%) profissionais de enfermagem, que referiram que sempre 

realizam esta atividade, 79 (44,2) referiram que raramente ou algumas vezes e 15 

(8,4%) nunca fizeram essa atividade, com a justificatvam principalmente, de que 

trata-se de atividade atribuída a outro profissional.  

Esta atividade refere-se à retirada de miíses e fragmentos estranhos, assim, 

a freqüência esporádica de realização desta atividade pode estar relacionada ao fato 

de que nem sempre ou raramente acontece dos profissionais de  enfermagem 

prestarem atendimentos a pessoas com miíses na lesão, o que nos faz pensar que 

as pessoas com úlceras vasculares tem mantido a ferida coberta adequadamente, 

evitando a infestação e o acesso de corpos estranhos à lesão.  

Verificou-se que, conforme mostrado na tabela 25, qua  a atividade da NIC  

“Reforçar o curativo se necessário”, foi relatada por 93 (52,0%) profissionais de 

enfermagem, que referiram que sempre realizam esta atividade, 54 (30,1%) 

referiram que raramente ou algumas vezes e 14 (7,8%) nunca fizeram essa 
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Tabela - 25 Distribuição da frequência de atividades referentes à intervenção prioritária: “Cuidados com lesões” e justificativa referida pelos participantes (n=179) 

para a sua não realização -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  

 
Atividade prioritárias propostas pela NIC 

 
Frequência 

 
Justificativa da atividade não realizada 
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u
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f(
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%
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%
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%

) 

N
ã

o
 t

e
n

h
o
 

c
o
n

h
e
c
im

e
n
to

 d
o
 

a
s
s
u
n
to

 

f(
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) 

N
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a
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a
ç
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 p

a
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a
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a
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a
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v
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a
d

e
 

f(
%

) 

1 – Remover o material inserido na lesão (miíases, 
gazes e outros fragmentos e materiais que 
estiverem presentes) 

 

15 

(8,4%) 

35 

(19,6%) 

44 

(24,6%) 

16 

(8,9%) 

69 

(38,5%) 

3 

(1,7%) 

11 

(6,1%) 

0 

(0%) 

1 

(0,6%) 

2– Reforçar o curativo, se necessário. 

 

 

14 

(7,8%) 

23 

(12,8%) 

31 

(17,3%) 

18 

(10,1%) 

93 

(52,0%) 

0 

(0%) 

13 

(7,3%) 

0 

(0%) 

1 

(0,6%) 

3 – Trocar o curativo conforme a quantidade  de 

exsudato e drenagem. 

9 

(5,0%) 

18 

(10,1%) 

24 

(13,4%) 

22 

(12,3%) 

106 

(59,2%) 

1 

(0,6%) 

7 

(3,9%) 

0 

(0%) 

1 

(0,6%) 

4– Comparar e registrar regularmente todas as 
mudanças na lesão: descrever as características  
da úlcera a intervalos regulares, incluindo tamanho, 
localização, exsudato, tipo de tecido. 

101 

(56,4%) 

18 

(10,1%) 

17 

(9,5%) 

14 

(7,8%) 

29 

(16,2%) 

83 

(46,4%) 

8 

(4,5%) 

1 

(0,6%) 

9 

(5,0%) 

5– Posicionar o paciente de modo a evitar tensão 
sobre a lesão, conforme apropriado. 

11 

(6,1%) 

10 

(5,6%) 

20 

(11,2%) 

25 

(14,0%) 

113 

(63,1%) 

3 

(1,7%) 

7,0 

(3,9%) 

0 

(0%) 

1 

(0,6%) 

6– Aplicar unidade de TENS ( estimulação nervosa 
elétrica transcutânea) para intensificar a 

cicatrização da lesão, conforme apropriado. 

174 

(97,2%) 

1 

(0,6%) 

1 

(0,6%) 

2 

(1,1%) 

1 

(0,6%) 

146 

(81,6%) 

2 

(1,1%) 

13 

(7,3%) 

13 

(7,3%) 

7– Orientar o paciente e a família sobre os sinais e 
sintomas de infecção na lesão. 

3 

(1,7%) 

10 

(5,%) 

23 

(12,8%) 

25 

(14,0%) 

118 

(65,9%) 

0 

(0%) 

2 

(1,1%) 

0 

(0%) 

1 

(0,6%) 
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atividade, com a justificativa principalmente, de que trata-se de atividade realizada a 

outro profissional.  

Cento e seis (59,2%) profissionais referiram trocar o curativo de acordo com 

a quantidade de exsudato e drenagem, indicando a preocupação de manter sob 

controle a umidade da lesão, e a contaminação por agentes microbianos externos, 

que pode ser facilitada em caso de coberturas saturadas. 

Em relação a troca de curativo de acordo com a quantidade de exsudato,  a 

escolha da cobertura depende da propriedade absortiva dos produtos e quantidade 

de exsudato presente na lesão (JORGE, DANTAS, 2003). Ha evidência de mais de 

50 anos sobre os benefícios de um ambiente úmido no processo de cicatrização de 

feridas, no entanto, o exsudato pode ter um efeito negativo sobre o processo de 

cicatrização dependendo de sua quantidade e qualidade. Por estas razões 

recomenda-se o uso de curativos para controlar o excesso, sem promover o 

ressecamento do leito da úlcera, são eles: curativos de alginato e hidrofibra, 

hidrocolóide e espumas de poliuretano (CONUEI, 2009). 

Havia deficiência de produtos em Goiânia na atenção primária para 

realização de curativos. No período de coleta de daddos desta pesquisa obeservou-

se que os profissionais utilizavam na maioria dos casos gazes umedecidas com 

solução salina ou AGE, o que não promove o controle do exsudato de forma 

adequada.Para Dealey (2008) as qualidades de um produto eficaz para o tratamento 

de feridas devem incluir a facilidade de remoção, conforto, não-exigência de trocas 

frequentes, boa relação custo/benefício; manter o leito da ferida com umidade ideal 

e as áreas periféricas secas e protegidas, facilidade de aplicação e adaptabilidade. 

Diversas coberturas para controle do exsudato podem permanecer na lesão 

num período de 3 a 7 dias, trocando-se apenas o curativo secundário 

(MANDELBAUM, DI SANTIS, MANDELBAUM, 2003). 

Cento e um profissionais de enfermagem (56,4%) referiram que nunca 

comparavam e registravam as  mudanças na lesão, descrevendo as suas 

características, com a justificativa principalmente de que o serviço de saúde não 

dispõe de recursos para realização da atividade,  que não receberam capacitação 

para realização desta atividade ou que esta atividade é realizada por outro 

profissional de saúde. Dados semelhantes foram encontrados quanto à 

documentação das mudanças na pele e mucosas  e monitorar a pele quanto à 

exantemas e abrasões (Tabela 26).  
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Em ambas situações a justificativa encontrada foi que o serviço não dispunha de 

recursos para que o profissional realizasse a atividade de registros de enfermagem. 

 No período de coleta de dados foi observado a não padronização nas unidades 

de saúde de uma ficha de avaliação e acompanhamento das feridas. O que existia era um 

sistema de informação onde era registrado apenas o atendimento que foi realizado, não 

existindo um local específico para que a enfermagem descrevesse as atividades 

realizadas durante a assistência as pessoas com úlceras vasculares. O que foi observado 

é que alguns profissionais usavam um caderno de relatos onde o procedimento realizado 

era descrito. 

Para Fontes (2003), Possari (2007) as anotações de enfermagem possuem as 

seguintes finalidades: 

 - Relatam de modo formal das observações e ações de enfermagem; 

 - Contribuem com informações para diagnóstico médico e de enfermagem; 

 - Proporcionam o acompanhamento e evolução do cliente; 

 - Propicia informações para o planejamento do plano de cuidados de enfermagem; 

 - Oferecem base para avaliação dos cuidados prestados; 

 - São úteis como fonte para aprendizagem e recursos para desenvolvimento de 

pesquisas; 

 - Fornece elementos para a auditoria em enfermagem; 

 - Serve de instrumento de comunicação entre os profissionais da equipe  de saúde; 

 - São instrumentos de defesa ou incriminação de enfermeiro e outros profissionais. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de criação de um roteiro de coleta 

de dados fundamentado em referencial teórico, conforme prevê a resolução 358 do 

COFEn (COFEN, 2009)  agregado a este sistema de informação computacional já 

existente. Acreditamos  que o histórico de enfermagem baseado nas NHB permitiria uma 

maior aproximação, comunicação  e assistência de enfermagem as pessoas com úlceras 

vasculares focada nas necessidades prioritárias e acompanhamento dos resultados 

esperados. 

Mais da metade dos profissionais  (63,1%) referiram posicionar o paciente de 

modo a evitar tensão sobre a lesão. A maioria dos profissionais de enfermagem 

174(97,2%) referiram nunca ter aplicado estimulação nervosa elétrica transcutânea, 

principalmente porque o serviço não dispunha de recursos para realização desta atividade  

(81,6%)  e não tinham conhecimento/ou não foram capacitados para esta atividade 

(14,6%) (Tabela 25). 
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A NIC traz esta atividade como prioritária para a intervenção Cuidados com 

Lesões e ainda, traz também como uma intervenção específica  “Estimulação Nervosa 

Transcutânea (TENS) definida como estimulação da pele e tecidos subjacentes com 

vibração elétrica controlada de  baixa voltagem, via eletrodos.   

Robinson, Snyder-Mackler (2001) referem que as correntes elétricas de baixa 

intensidade podem ser aplicadas para aumentar a pressão de oxigênio em tecidos 

subcutâneo e feridas e ainda, que há uma relação entre a medição de oxigênio e 

estimulação elétrica, acredita-se que o gradiente de tensão lateral da borda da lesão cria 

um pólo positivo no centro da ferida, podendo atrair o oxigênio. 

Embora a Classificação inclua esta atividade prioritária para solução do problema 

do cliente com feridas, este procedimento ainda, não faz parte do cenário da prática de 

enfermagem no Brasil, sendo os profissionais de modo geral não são capacitados para 

realização desta atividade, o que justifica os resultados encontrados. 

Quanto as atividades de monitoração (Tabela 26) do ressecamento da pele 

referida por 63,1% dos participantes, fontes de pressão e atrito (68,7%) e ocorrência de 

infecção (58,1%) e exame das roupas quanto a compressão (50,8%) foram referidas 

realizadas como sempre em grande parte por mais da metade dos profissionais de 

enfermagem, porém, os mesmos não registram estas atividades. Assim, a enfermagem 

monitora os casos mais visualmente do que por meio da escrita o que pode dificultar a 

continuidade da assistência de enfermagem às pessoas com úlceras vasculares. 

Fontes (2003) refere que o registro efetivo das anotações de enfermagem deve 

mostrar as seguintes evidências: 

 - Investigação inicial: o que pode ser observado; 

 -  O que pode ser referido pelo cliente/família; 

 - Sinais e sintomas que foram observados no cliente; 

 - Problemas levantados; 

 - Intervenções e atendimentos planejados ou realizados para atender as 

necessidades do cliente; 

 - Evolução do cliente e resultados esperados; 

 - Capacidade do cliente ou família para controlar as necessidades; 

 - Intercorrências e anormalidades que surgirem durante a assistência de 

enfermagem. 
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Tabela - 26  Distribuição da frequência de atividades referentes à intervenção prioritária: Supervisão da pele” e justificativa referida pelos participantes 

(n=179) para a sua não realização  -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 
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1 – Monitorar a pele quanto a ressecamento e 
umidade excessivos. 

5 

(2,8%) 

15 

(8,4%) 

24 

(13,4%) 

22 

(12,3%) 

113 

(63,1%) 

1 

(0,6%) 

2 

(1,1%) 

0 

(0%) 

2 

(1,1%) 

2– Monitorar aparecimento de fontes de pressão e 
atrito na lesão. 

9 

(5,0%) 

16 

(8,9%) 

25 

(14,0%) 

24 

(13,4%) 

105 

(58,7%) 

2 

(1,1%) 

5 

(2,8%) 

0 

(0%) 

2 

(1,1%) 

3– Monitorar ocorrência de infecção em especial de 
áreas edemaciadas. 

11 

(6,1%) 

16 

(8,9%) 

22 

(12,3%) 

26 

(14,5%) 

104 

(58,1%) 

1 

(0,6%) 

3 

(1,7%) 

0 

(0%) 

7  

(3,9%) 

4– Examinar roupas quanto à compressão. 8 

4,5 

20 

11,2 

39 

21,8 

21 

11,7 

91 

50,8 

2 

1,1 

3 

1,7 

1 

0,6 

2 

(1,1%) 

5-Documentar mudancas na pele e mucosas. 101 

(56,4%) 

15 

(8,4%) 

26 

(14,5%) 

11 

(6,1%) 

26 

(14,5%) 

85 

(47,5%) 

8 

(4,5%) 

0 

(0%) 

8 

(4,5%) 

6 – Orientar os familiares ou cuidador sobre sinais 
de rupturas da pele, conforme apropriado. 

12 

(6,7%) 

15 

(8,4%) 

 

29 

(16,2%) 

29 

(16,2%) 

94 

(52,5%) 

0 

(0%) 

6 

(3,4%) 

3 

(1,7%) 

3 

(1,7%) 

7 – Monitorar a pele quanto à exantemas e 
abrasões. 

65 

(36,3%) 

15 

(8,4%) 

19 

(10,6%) 

21 

(11,7%) 

59 

(33,0%) 

59 

(33,0%) 

2 

(1,1%) 

1 

(0,6%) 

3 

(1,7%) 
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A tabela 27 mostra que as 5 atividades propostas como prioritárias para o cuidado 

com úlceras de pressão, são também comuns durante a assistência as pessoas com 

úlceras vasculares e poderiam ser inseridas na lista de atividades da intervenção 

Cuidados com lesões para os diagnósticos integridade da pele prejudicada e integridade 

tissular prejudicada.  

Dez (5,6%) dos profissionais referiram  sempre aplicar membrana adesiva 

permeável na úlcera, 58 (32,4%) referiram realizar esta atividade numa frequência que 

variou de raramente a muitas vezes e 111 (62,0%) profissionais nunca utilizaram porque, 

segundo  97 (54,2%) participantes,  o serviço não dispõe de recursos para a realização 

desta atividade e 13 (7,3%) não possuem conhecimento sobre o assunto e não 

receberam capacitação para realização deste cuidado. Estes dados novamente 

confirmam a precariedade de produtos para o tratamento tópico das lesões. A 

disponibilidade de materiais nas unidades, realização de treinamentos, e atuação de uma 

equipe multidisciplinar são indispensáveis para resolubilidade dos casos das pessoas com 

úlceras vasculares. 

 Vinte e nove (16,2%) profissionais sempre utilizam a agulha de calibre 19 e uma 

seringa de 20 ml para limpar áreas profundas, 60 ( 33,6%) utilizam numa frequência que 

variou de raramente a muitas vezes e  90 (50,3%) dos profissionais referiram nunca ter 

usado agulha e seringa para lavar a ferida porque principalmente não possuem 

conhecimento sobre o assunto  e não foram capacitados para realização deste cuidado 

(Tabela 27). 

 Em relação a atividade de orientar a ingestão adequada  de calorias e proteínas 

de alta qualidade 29,6% dos profissionais referiram sempre realizá-la, 34,6% realizam 

numa frequência que variou de raramente a muitas vezes e  35,8% referiram nunca 

realizar porque não possuem conhecimento sobre o assunto/não receberam capacitação 

e por ser realizado por outro profissional de saúde (Tabela 27). 

Diante destes resultados, vimos que a realização de atividades de educação 

permanente para os profissionais de enfermagem com enfoque nas necessidades 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais das pessoas com úlceras, o uso de 

recursos materiais apropriados e atuação de uma equipe interdisciplinar são 

indispensáveis para o planejamento e estabelecimento de condutas terapêuticas no 

tratamento das pessoas com úlceras vasculares. 
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Tabela - 27 Distribuição da frequência de atividades referentes à intervenção prioritária: “Cuidados com úlceras de pressão” e justificativa referida pelos 

participantes (n=179) para a sua não realização -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  
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1 – Limpar a úlcera com solução atóxica adequada, 
fazendo um movimento circular partindo do centro 

da lesão. 

25 
(14,0%) 

16,0 
(8,9%) 

15 
(8,4%) 

18 
(10,1%) 

105 
(58,7%) 

2 
(1,1%) 

9 
(5,0%) 

6 
(3,4%) 

8 
(4,5%) 

2 – Usar agulha  de calibre 19 e uma seringa de 20 
ml para limpar área profundas. 

90 
(50,3%) 

30 
(16,8%) 

20 
(11,2%) 

10 
(5,6%) 

29 
(16,2%) 

18 
(10,1%) 

9 
(5,0%) 

19 
(10,6%) 

44 
(24,6%) 

3 – Aplicar membrana adesiva permeável à úlcera, 
conforme apropriado. 

111 
(62,0%) 

28 
(15,6%) 

18 
(10,1%) 

12 
(6,7%) 

10 
(5,6%) 

97 
(54,2%) 

1 
(0,6%) 

3 
(1,7%) 

10 
(5,6%) 

4 – Administrar medicação oral, conforme 

apropriado. 

115 

(64,2%) 

23 

(12,8%) 

24 

(13,4%) 

3 

(1,7%) 

14 

(7,8%) 

64 

(35,8%) 

44 

(24,6%) 

2 

(1,1%) 

5 

(2,8%) 

5 – Orientar a ingestão adequada de calorias e 
proteínas de alta qualidade. 

64 
(35,8%) 

25 
(14,0%) 

23 
(12,8%) 

14 
(7,8%) 

53 
(29,6%) 

4 
(2,2%) 

23 
(12,8%) 

10 
(5,6%) 

27 
(15,1%) 
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A tabela 28 mostra que 94 (52,5%) profissionais nunca avaliaram a distinção do 

paciente entre afiado e não afiado, quente e frio próximo da área de lesão e 66 (39,9%) 

nunca monitoraram a ocorrência de trombose venosa profunda e tromboflebite, sendo 

justificado a não realização  por  73 pessoas (40,7%) por não possuírem conhecimento 

sobre o assunto e/ou não receberam capacitação para realização deste cuidado. 

É necessário maiores investimentos relacionados as atividades de educação 

permanente aos profissionais da enfermagem, pois,  é sabido que as pessoas com 

úlceras vasculares de origem venosa possuem neuropatia progressiva  e mediante as 

condições clínicas da doença ocorre uma redução das fibras nervosas responsáveis pela 

sensação térmica, tátil fina, térmica e de vibração (SHIRMAN, et al., 2009). Na vigência 

da doença de  arterial ocorre um déficit de irrigação sanguínea, oxigenação e distribuição 

de nutrientes aos tecidos causando isquemia e danos nas fibras nervosas (DOUGHTY; 

HOLBROOK, 2007). 

Oitenta e duas (45,8%) referiram sempre orientar o paciente ou a família para 

examinar diariamente a pele em busca de alterações na integridade, 59 (32,9%) referiram 

realizar raramente e algumas vezes esta atividade e 15 (8,4%) pessoas nunca realizaram 

justificando principalmente que não possuem conhecimento sobre o assunto ou não 

receberam capacitação para a realização deste cuidado (Tabela 28). 

A tabela 28 podemos vizualizar que 52,5% dos profissionais da enfermagem 

encorajam o paciente usar sapatos que sejam confortáveis, macios, que sirvam bem e 

tenham solado baixo, 31,7% referiram realizar este cuidado raramente e algumas vezes e 

11,2% nunca realizaram esta atividade porque não receberam capacitação ou não 

possuem conhecimentos sobre este assunto. 

Estes dados reforçam a preocupação dos profissionais em relação aos cuidados 

com os pés das pessoas que possuem doença vascular e neuropática. Para os autores é 

importante que os profissionais oriente os pacientes sobre os cuidados com os pés e 

também façam uma avaliação podológica que constitui na inspeção dermatológica, 

circulatória e de sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, além das condições de higiênicas 

dos pés e características dos calçados, ações que poderão diminuir o risco de mobidades 

e complicações nos membros inferiores (MORAIS, et al., 2009, PACE; OCHOA-VIGO; 

NUNES, 2003). 
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Tabela - 28 Distribuição da frequência de atividades referentes à intervenção prioritária “Controle da sensibilidade periférica” e justificativa referida pelos 

participantes  (n=179) para a sua não realização -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  
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1– Avaliar a distinção do paciente entre afiado ou 
não afiado, quente ou frio próximo da área da 
lesão. 

94 
(52,5%) 

31 
(17,3%) 

21 
(11,7%) 

12 
(6,7%) 

21 
(11,7%) 

8 
(4,5%) 

13 
(7,3%) 

16 
(8,9%) 

57 
(31,8%) 

2 – Orientar o paciente ou a família para examinar 
diariamente a pele em busca de alterações na 
integridade. 

15 
(8,4%) 

19 
(10,6%) 

40 
(22,3%) 

23 
(12,8%) 

82 
(45,8%) 

0 
(0%) 

1 
(0,6%) 

7 
(3,9%) 

7 
(3,9%) 

3– Encorajar o paciente a usar sapatos que sirvam 
bem, tenham solado baixo e sejam macios. 

20 
(11,2%) 

16 
(8,9%) 

23 
(12,8%) 

26 
(14,5%) 

94 
(52,5%) 

0 
(0%) 

5 
(2,8%) 

5 
(2,8%) 

10 
(5,6%) 

4– Monitorar a ocorrência de trombose venosa 

profunda e tromboflebite. 

66 

(36,9%) 

66 

(36,9%) 

26 

(14,5%) 

18 

(10,1%) 

41 

(22,9%) 

3 

(1,7%) 

10 

(5,6%) 

17 

(9,5%) 

36 

(20,1%) 
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Como podemos visualizar na tabela 29, 150 (83,8%) profissionais referiram nunca 

ter administrado antiplaquetários ou anticoagulantes alegando que o serviço não possui 

recursos para realização desta atividade com 81 (45,3%) e 52 (28,1%) porque é realizado 

por outro profissional, 17 (9,5%) não tem conhecimento/receberam capacitação para 

realização desta atividade. As unidades de atenção primária não possuem estes 

medicamentos, alguns CAIS e CIAMS possuem, porém a adminstração de medicamentos  

não é uma tarefa realizada pelo profissional da sala de curativos, existe um funcionário 

fixo para adminstração de medicamentos. O que nos faz refletir  o porquê em maioria das 

unidades na sala de curativos ocorrem escalas de trabalho em forma de rodízio, e que é 

possível encontrar profissionais diferentes de acordo com as necessidades do serviço. 

Os resultados mostram que os profissionais possuem um modelo de assistência 

centrado mais na execução de tarefas e procedimentos com a ferida com 107 (59,8%) 

afirmando que sempre implementam os cuidados com a ferida, 27 (20,6%) realizam esta 

atividade raramente ou algumas vezes e 9 (5,0%) nunca realizaram porque o serviço não 

dispõe de recursos para realização deste cuidado ou não receberam capacitação 

(atividade 4- tabela 29). 

Noventa e três (52,0%) profissionais sempre orientam os pacientes sobre os 

fatores que interferem na circulação tais como o tabagismo, as roupas apertadas, 

exposição a temperatura frias e cruzamento de pernas e pés (atividade 2 – tabela 29). 36 

(20,1%) realizam raramente e algumas vezes e 25 (14%) nunca realizaram porque 

alegaram não possuir conhecimento ou não receberam capacitação para desempenhar 

esta atividade.  Dentre estes fatores o tabagismo possui diversas evidências como fator 

de risco aterogênico, causador de vasoconstricção periférica interferindo na oxigenação 

dos tecidos, diminuindo a tensão do oxigênio nos tecidos contribuindo para o 

desenvolvimento de integridade da pele prejudicada (DOUGHTY;  SPARKSDEFRIESE, 

2007, MAFFEI, 2008). 

Dentre os profissionais 73 (40,8%) referiram sempre realizar a atividade 

relacionada a orientação dos pacientes quanto a hidratação adequada do sangue para 

reduzir a viscosidade do sangue, 33 (24,1%) referiram realizar raramente e algumas  e 36 

(20,1%) nunca realizaram sendo justificado por 33 pessoas que referiram não possuir 

conhecimento sobre o assunto ou não foram capacidados para realização deste cuidado 

(Tabela 29). É importante que os profissionais tenham conhecimento acerca da 

importância da ingestão de líquidos. A hidratação adequada é importante para carrear os 
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nutrientes necessários às células e promove a hidratação da pele e integridade dos 

tecidos (WYSOCKI, 2007). 

 



231 

Tabela - 29 Distribuição da frequência de atividades referentes às intervenções prioritárias: Cuidados circulatórios: insuficiência arterial e Cuidados circulatórios 

insuficiência venosa e justificativa referida pelos participantes (n=179) para a sua não realização -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011.  
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1 – Administrar medicamentos antiplaquetários ou 
anticoagulantes conforme apropriado. 

150 

(83,8%) 

17 

(9,5%) 

8 

(4,5%) 

1 

(0,6%) 

3 

(1,7%) 

81 

(45,3%) 

52 

(29,1%) 

2 

(1,1%) 

15 

(8,4%) 

2 – Orientar o paciente sobre os fatores que 
interferem na circulação (tabagismo, roupas 

apertadas, exposição a temperaturas frias e 
cruzamento de pernas e pés). 

25 

(14,0%) 

10 

(5,6%) 

26 

(14,5%) 

25 

(14,0%) 

93 

(52,0%) 

0 

(0%) 

5 

(2,8%) 

8 

(4,5%) 

12 

(6,7%) 

3– Orientar uma hidratação adequada para reduzir 
a viscosidade sanguínea. 

36 

(20,1%) 

18 

(10,1%) 

25 

(14,0%) 

27 

(15,1%) 

73 

(40,8%) 

0 

(0%) 

3 

(1,7%) 

10,0 

(5,6%) 

23 

(12,8%) 

4 – Implementar o cuidado das feridas, conforme 
apropriado. 

9 

(5,0%) 

9 

(5,0%) 

28 

(15,6%) 

25 

(14,0%) 

107 

(59,8%) 

5 

(2,8%) 

1 

(0,6%) 

1 

(0,6%) 

2 

(1,1%) 
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A tabela 30 mostra que alguns profissionais não  possuem um conhecimento 

ampliado sobre úlceras de origem arterial. Pode ser que se a atividade de 

enfermagem “examinar a pele em busca de úlceras arteriais e ruptura tissular” 

(atividade 1) tivesse sido modificada para examinar a pele em busca de feridas e 

rupturas de tecidos da pele os resultados encontrados poderiam ser diferentes. 

Ainda, existe um despreparo do profissional em identificar uma úlcera venosa ou 

arterial por meio da avaliação clínica, assim como não está tão evidente os cuidados 

que devem ser dispensados sempre as  pessoas com úlcera arterial, durante o 

atendimento como monitorar o grau de desconforto ou dor no exercício ou repouso, 

colocar a perna em posição pendente e orientar evitar aplicar calor. 

Uma outra questão ser observada é sobre avaliar a condição hídrica, 

inclusive ingestão e eliminação mencionada como nunca ter sido realizada por 

86(48%) profissionais sendo justificado por 55 (30,8%) pessoas a não realização por 

não terem conhecimento/não terem recebido capacitação para esta atividade 

(Tabela 30). Não é comum realizar uma avaliação da função renal em pessoas com 

feridas, principalmente  fora do ambiente de uma unidade de tratamento intensivo ou 

sem a indicação do profissional médico neste ou em outras unidades de internação 

hospitalar. Os rins exercem funções importantes para  homeostasia do organismo 

livrando ele de  produtos de degradação que são ingeridos ou produzidos pelo 

metabolismo, depuram o corpo de substâncias indesejáveis, excretando-as na urina 

(GUYTON, 2006).  

É Importante o enfermeiro realizar a avaliação da ingestão/eliminação, pois, 

as úlceras são responsáveis pela liberação de produtos de ação inflamatória de alto 

peso molecular na corrente circulatória que contribuem para insuficiência renal 

aguda,  além do mais uma função renal alterada retarda a cicatrização (PITTA; 

CASTRO; BURIHAN, 2003). 

Para atender e avaliar as necessidades humanas básicas de eliminação da 

pessoa com úlcera vascular, o enfermeiro deve revisar os resultados de exames 

laboratoriais que contemplam dados da função renal e avaliar o desempenho 

miccional para planejar, implementar ações e avaliar a eficácia do cuidado prestado.  

Um pouco mais da metade dos profissionais 100 (55,9%) sempre orietam os 

paciente sobre o uso de calçados corretos (Tabela 30).  
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Tabela - 30 Distribuição da frequencia de atividades referentes  à intervenção prioritária: “Cuidados circulatórios: insuficiência arterial” e justificativa referida pelos 

participantes (n=179) para a sua não realização  -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011 
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1 – Examinar a pele em busca de úlceras arteriais 
e ruptura tissular. 

84 

(46,9%) 

25 

(14%) 

18,0 

(10,1%) 

17 

(9,5%) 

35 

(19,6%) 

0 

(0%) 

14 

(7,8%) 

16 

(8,9%) 

54 

(30,2%) 

2 – Monitorar o grau de desconforto ou dor com o 
exercício, à noite ou durante o repouso. 

60 

(33,5%) 

31 

(17,5%) 

26 

(14,5%) 

13 

(7,3%) 

49 

(27,4%) 

8 

(4,5%) 

16 

(8,9%) 

9 

(5,0%) 

27 

(15,1%) 

3 – Colocar a extremidade em posição pendente, 
conforme apropriado. 

57 

(31,8%) 

31 

(17,3%) 

25 

(14,0%) 

16 

(8,9%) 

50 

(27,9%) 

5 

(2,8%) 

7 

(3,9%) 

14 

(7,8%) 

31 

(17,3%) 

4 – Orientar o paciente sobre o uso de calçados 
corretos. 

19 

(10,6%) 

9 

(5,0%) 

25 

(14,0%) 

26 

(14,5%) 

100 

(55,9%) 

0 

(0%) 

7 

(3,9%) 

1 

(0,6%) 

11 

(6,1%) 

5 – Orientar o paciente a evitar aplicar calor direto 
na extremidade, e lesão. 

44 

(24,6%) 

22 

(12,3%) 

26 

(14,5%) 

28 

(15,6%) 

59 

(33,0%) 

0 

(0%) 

10 

(5,6%) 

11 

(6,1%) 

23 

(12,8%) 

6 – Avaliar a condição hídrica, inclusive ingestão e 
eliminação. 

86 

 (48%) 

19 

(10,6%) 

18 

(10,1%) 

14 

(7,8%) 

42 

(23,5%) 

14 

(7,8%) 

17 

(9,5%) 

20 

(11,2%) 

35 

(19,6%) 
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A classificação da úlcera em pessoas com diabetes é relacionada ao tipo de pé 

diabético, sendo classificado em pé diabético neuropático (úlcera neuropática), pé 

diabético vascular (úlcera vascular)  e pé diabético misto (úlcera mista – neuroisquemica) 

(JORGE, DANTAS, 2003). Desta feita, os cuidados com os pés são os mesmos para 

pessoas que possuem o diabetes e a úlcera neuropática e/ou vascular. 

Um estudo realizado por Laurindo et al., (2005) verificou que da população 

estudada de 100 pessoas com diabetes a maioria não possuía conhecimentos acerca da 

doença, dos cuidados dos pés e foi observado práticas inseguras que colocavam as 

extremidades inferiores em risco de desenvolver úlceras.  

O Ministério da Saúde (Brasil, 2008a) propõe uma lista de cuidados que os 

profissionais de saúde deve instruir as pessoas com diabetes, entre elas orientar 

paciente/familar a inspeção diária dos pés e entre os dedos, lavar regularmente os pés, 

secando cuidadosamente entre os dedos, orientar os pacientes evitar caminhar descalço 

dentro ou fora de casa, calçar sapatos com meias sem costuras e remendos e trocá-las 

diariamente, evitar o uso de agentes químicos ou emplastro para remover calos, 

inspecionar e palpar o interior de sapatos diariamente, cortar as unhas retas sem 

aprofundar os cantos, usar óleos e cremes lubrificantes para a pele seca, exceto entre os 

dedos, notificar a equipe de saúde imediatamente se houver bolha, corte e  arranhão ou 

alguma ferida. 

A atividade da NIC “ Mudar a posição do paciente, no mínimo  de duas em duas 

horas, conforme apropriado foi modificada neste estudo para “Orientar o paciente a mudar 

a posição do membro afetado no mínimo a cada duas horas, conforme apropriado” 

(atividade 1 - Tabela 31).  

Oitenta e um (45,3%) profissionais sempre fazem esta orientação, 48 (26,8%) 

referiram realizar algumas/muitas vezes, 16(8,9%) raramente e 34(19%) nunca, porque 

31(17,3%) não foram capacitados para realização deste cuidado e três (1,7%) justificaram 

ser um cuidado realizado por outro profissional.  Acreditamos que o paciente com doença 

vascular instalada não deve esperar o desconforto para mudar o membro de posição e 

deve ser instruído pela enfermagem intercalar entre as atividades de vida diária, a 

realização de exercícios  de movimentação dos membros  e repouso a cada duas horas, 

por exemplo, se a pessoa estiver fazendo atividades domésticas, trabalhando ou sentado 

por muito tempo ele deve lembrar-se de fazer exercícios de rotação e flexão do tornozelo 

e/ou ficar 15 minutos de repouso com os  membros elevados a 15 graus acima do nível 

do coração. 
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Tabela - 31 Distribuição da frequência de atividades referentes à intervenção prioritária: “Cuidados circulatórios: insuficiência venosa” e justificativa referida 

pelos participantes (n=179) para a sua não realização -  Goiânia – SET 2010 – FEV 2011. 
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1 – Orientar o paciente a mudar a posição do 
membro afetado no mínimo a cada duas horas, 
conforme apropriado 

34 

(19,0%) 

16 

(8,9%) 

28 

(15,6%) 

20 

(11,2%) 

 

81 

(45,3%) 

0 

(0%) 

3 

(1,7%) 

11 

(6,1%) 

20 

(11,2%) 

2 –  Aplicar modalidades de terapia de compressão 
(ataduras com mais ou menos elasticidade), 
conforme apropriado. 

139 

(77,7%) 

13 

(7,3%) 

10 

(5,6%) 

6 

(3,4%) 

11 

(6,1%) 

115 

(64,2%) 

6 

(3,4%) 

1 

(0,6%) 

17 

(9,5%) 

3 – Examinar a pele em busca de úlceras por 
estase e ruptura tissular. 

69 

(38,5%) 

18 

(10,1%) 

24 

(13,4%) 

19 

(10,6%) 

49 

(27,4%) 

0 

(0%) 

11 

(6,1%) 

17 

(9,5%) 

41 

(22,9%) 

4 – Implementar cuidados com feridas (des-
bridamento, terapia antimicrobiana), conforme a 
necessidade. 

76 

(42,5%) 

24 

(13,4%) 

27 

(15,1%) 

19 

(10,6%) 

33 

(18,4%) 

24 

(13,4%) 

28 

(15,6%) 

5 

(2,8%) 

19 

(10,6%) 

5 – Orientar o paciente sobre a importância da 
terapia de compressão. 

71 

(39,7%) 

35 

(19,6%) 

26 

(14,5%) 

11 

(6,1%) 

36 

(20,1%) 

5 

(2,8%) 

34 

(19,0%) 

16 

(8,9%) 

16 

(8,9%) 
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As úlceras  venosas são recorrentes em 70% dos casos e dos fatores de risco 

para desenvolvimento da úlcera venosa esta a imobilidade (favorece a estase) e a 

ocupação (relacionada ao ortostatismo e a posição sentada, prolongada) (CECOVA, 

2008). 

Existem medidas recomendadas que a enfermagem deve se apropriar  a utilizar 

para ajudar o paciente a evitar e recidiva das lesões e, uma vez instalada a lesão, 

melhorar o retorno venoso e fortalecer os músculos da panturrilha. Entre as práticas 

recomendadas está a realização de caminhada e de exercícios de rotação e  flexão do 

tornozelo, orientações para evitar permanecer em pé por tempo prolongado e fazer o 

repouso com os MMII elevados à 15 graus (CECOVA, 2008; SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDELINE NETWORK, 2010). 

Onze (6,1%) profissionais de enfermagem referiram sempre aplicar a terapia de 

compressão, 23 (12,9%) raramente e algumas vezes e 139 (77,7%) nunca  aplicaram e 

destes 115(64,2%) justificaram porque o serviço não dispõe de recursos para realização 

desta atividade, seis (3,4%) porque é realizado por outro profissional de saúde e 

18(10,1%) afirmaram não ter conhecimento ou ter recebido capacitação para realização 

deste cuidado.  

Ainda na tabela 31, visualizamos que 36(20,1%) dos profissionais sempre 

orientam o paciente sobre a importância da terapia de compressão, 72 (30,2%) referiram 

realizar numa frequência que variou de raramente a muitas vezes e 71 (39,7%) referiram 

nunca ter realizado porque 34(19%) afirmaram ser uma atividade realizada por outro 

profissional, 32 (17,8%) não ter conhecimento/não recebeu capacitação e cinco (2,8%) 

pessoas porque o serviço não dispõe de recursos para realização desta atividade. 

Confirmando  estes dados, um estudo local recentemente realizado por Sant’Ana 

(2011) verificou que,  dentre as 58 pessoas com úlcera vascular, apenas quatro (6,9%) 

usavam  compressão inelástica (bota de unna) e uma pessoa (1,7%) fazia uso de meia 

elástica de alta compressão com tempo de uso há mais de um ano. 

Apesar dos profissionais de enfermagem não executarem a atividade de 

aplicação de terapias de compressão pelo motivo dos serviços de saúde não possuírem 

estes recursos com regularidade, percebe-se que  eles acham importante orientar sobre a 

importância da terapia de compressão no tratamento, ou seja, é possível que este 

cuidado fosse realizado pelos profissionais, se as unidades de saúde estivessem melhor 

abastecidas.  
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A terapia de compressão é recomendada, pois, ela promove o retorno venoso e 

reduz a pressão venosa e evita a estase (CONUEI, 2009; AWMA, 2011). Em diretrizes 

internacionais preconiza-se um profissional um profissional experiente, treinado para a 

aplicação da terapia compressiva, e também a responsabilidade de acompanhamento dos 

casos sem que necessariamente se restrija a indicação do profissional médico (CONUEI, 

2009; SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINE NETWORK, 2010, AWMA, 2011).  

Quarenta e nove (27,4%) referiram que sempre examinam a pele do cliente em 

busca de úlceras arteriais e 61 (34,1) referiram realizar numa frequência que variou de 

raramente a muitas vezes e sessenta (38,5%) profissionais nunca examinaram a pele do 

cliente em busca de úlceras por estase e ruptura tissular e destes 58 (32,4%) porque não 

tem conhecimento/não receberam capacitação e  11(6,1) refere ser uma atividade 

realizada por outro profissional. 

É por meio do exame físico que se consegue detectar anormalidades, sinais e 

sintomas clínicos que sugerem problemas no processo saúde/doença da pessoa com 

úlcera vascular. O exame físico permite o cuidado individualizado, holístico, humanizado e 

realização do processo de enfermagem com suas etapas por meio do embasamento 

científico (SANTOS; VEIGA;  ANDRADE, 2011). 

Conforme podemos visualizar na tabela 31,  33 (18,4%) dos profissionais sempre 

implementam os cuidados com a ferida (desbridamento e terapia antimicrobiana) e 70 

(39,1%) referiram realizar numa frequência que variou de raramente a muitas vezes e 76 

(42,5%) pessoas referiram nunca ter realizado a atividade implementar cuidados com 

feridas, por exemplo desbridamento e terapia antimicrobiana (atividade 4) justificando de 

formas distintas e mais ou menos equilibrada, porque a unidade não possui recursos para 

realização deste cuidado 24 (13,4%) profissionais, é um procedimento realizado por outro 

profissional 28(15,6%) e não possui conhecimento/não recebeu capacitação por 24 

(13,4%) profissionais.  

O desbridamento tem por objetivo promover a limpeza da ferida, reduzir o 

conteúdo bacteriano, impedir o crescimento bacteriano, diminui o risco de infecção e 

prepara a ferida para uma possível intervenção cirúrgica (DEALEY, 2008). 

Os métodos de desbridamento são comumente classificados de acordo com seu 

mecanismo de ação em: cirúrgico (instrumental conservador e instrumental cirúrgico) que 

consiste na remoção física ou excisão de detritos, quÍmico (agentes cáusticos), autolítico 

enzimático (enzimas tópicas), autolítico (processos naturais do corpo, reforçada pela 

promoção de um ambiente úmido na ferida), mecânico (irrigação da ferida, fricção, úmido-
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seco e hidroterapia) e bio-cirurgica (larvas estéreis) (NICE, 2004b; JORGE, DANTAS 

2003). 

No Brasil, entre os profissionais de enfermagem, apenas os enfermeiros podem 

fazer o desbrimento  que poderá ser o autolítico, enzimátivo e osmótico. O Conselho 

Regional de Enfermagem do estado de São Paulo deu o parecer favorável para que o 

enfermeiro possa realizar o desbridamento instrumental conservador após ser treinado. 

Jorge e Dantas (2003) comentam que os cursos de graduação em enfermagem embora 

ofereçam disciplina de anatomia teórica e prática, os alunos não são preparados para 

realizar técnicas de desbridamento, portanto o profissional deve buscar conhecimento por 

meio de treinamentos e cursos de especialização em estomaterapia ou área similar 

(dermatologia, viabilidade de tecidos, entre outros).  

Existe vantagens, desvantagens, contra-indicações e técnicas adequadas de 

desbridamento instumental conservador (JORGE, DANTAS, 2003): 

  - vantagens - ser seletivo, remover imediatamente uma quantidade maior de 

necrose, pode ser usado sozinho ou combinado com outros métodos (autolítico e 

enzimático) e poder ser realizado na beira do leito tanto em ambiente hospitalar, como 

clínicas ou domicílio, 

 - desvantagens - necessidade de ser realizado por profissional especializado e 

apresenta sangramento. Caso seja realizado por mãos inexperientes poderá ocorrer 

sangramento e dependendo da ferida demorará mais para ser retirado levando dias, o 

que causa certo desconforto para o cliente. 

 Constituem contra-indicações: o uso de terapia anti-coagulantes e em pacientes 

com coagulopatias, em pessoas que não podem submeter-se à anestesia, que não 

conseguem ficar quietos durante o procedimento, quando a escara estiver muito aderida. 

 As técnicas básicas são:  descolamento das bordas com lâminas de bisturi de tal 

forma que se consiga pinçar a escara e tracioná-la, em seguida corta-se a escara 

paralelamente ao leito e remove-a como uma tampa. Esta técnica exige bastante cuidado 

para não atingir tendões e tecidos viáveis. Outra ténica, a escarotomia, consiste em 

realizar incisões paralelas horizontais e verticais em toda a escara  com lâmina de bisturi, 

de tal forma que fiquem pequenos quadradinhos muito utilizada quando a necrose 

apresenta-se como escara. Os esfacelos podem ser cuidadosamente removidos por meio 

de uma tesoura delicada. 

Diante do exposto,  vimos que o desbridamento é um procedimento complexo e 

exige profissionais capacitados para execução desta atividade.  Sugerimos  a  SMS de 
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Goiânia, a realização de cursos de aprimoramento profissional para o enfermeiro sobre 

desbridamento conservador em úlceras vasculares.  
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10 . CONCLUSÕES  

  

No presente estudo, quanto ao primeiro objetivo sobre as características 

demográficas e profissiográficas dos sujeitos que compuseram a população concluímos 

que  

 Dentre os 218 profissionais,  85 (39,0%) atuavam nas unidades como 

enfermeiros, 97 (44,5%) como técnicos de enfermagem e 36 (16,5%) como 

auxiliares de enfermagem. O gênero feminino foi predominante, a mediana de 

idade foi de 40 anos, apontando  para um perfil de profissionais semelhantes a 

outros contextos do atendimento de enfermagem nos quais se observa o 

predomínio do gênero feminino e de técnicos de enfermagem em relação aos 

demais componentes da equipe.  

 Em relação ao tempo de atuação profissional, a mediana foi de 10 anos,  

mais da metade 150 (68,8%) dos profissionais de enfemagem atuavam na 

unidade há um período inferior a cinco anos e 156 (71,6%) pessoas possuiam um 

tempo de atuação na sala de curativos inferior a cinco anos. 

O rodízio dos locais e a escala do local de trabalho possuem implicações nas 

características de atendimento, acompanhamento dos casos e não cumprimento de 

atribuições de acordo com a legislação do exercício profissional que prevê a utilização da 

consulta de enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde. 

Os dados obtidos em relação à qualificação profissional e autopercepção de 

experiência indicam fragilidades na força de trabalho que atua no atendimento às pessoas 

com úlceras vasculares no cenário estudado. 

Quanto ao segundo objetivo referente à identificação junto aos profissionais de 

enfermagem, das ações que executam em seu cotidiano no atendimento às pessoas com 

úlceras vasculares:  

 Foram identificadas 221 diferentes atividades de enfermagem referidas, 

totalizando 1871 relatos. 

Quanto ao terceiro objetivo que se referia mapear as ações de enfermagem 

relatadas pelos profissionais, na estrutura de atividades e intervenções prioritárias, 

sugeridas e opcionais da NIC para os três diagnósticos de enfermagem de interesse: 

 Algumas atividades pertenciam a intervenções que eram prioritárias para um 

dos diagnósticos de interesse e ao mesmo tempo sugeridas ou opcional para 
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outro, assim considerou-se apenas a categoria de maior relevância para a 

classificação.  

Para os diagnósticos de interesse foram identificadas 72 atividades de 

enfermagem, as quais, foram mapeadas em 39 atividades descritas na NIC em uma ou 

mais de seis, das oito intervenções indicadas na NIC como prioritárias para os 

diagnósticos perfusão tissular periférica ineficaz, integridade da pele prejudicada e  

integridade tissular prejudicada: 

 “Controle da sensibilidade periférica”,  

 “Cuidados circulatórios: insuficiência arterial”, 

 “Cuidados circulatórios: insuficiência venosa”, 

 “Cuidados com lesões”,  

 “Cuidados com úlceras de pressão”  

 “Supervisão da pele”. 

 

Foram identificadas 32 atividades de enfermagem, as quais foram mapeadas em 

27 atividades de enfermagem descritas na NIC em uma ou mais das intervenções 

sugeridas para os diagnósticos de interesse: 

 “Administração de medicamentos: tópica”,  

  “Banho”,  

 “Controle da nutrição”. 

 “Controle de eletrólitos”, 

 “Controle de medicamentos”,  

 “Cuidado com os pés” , 

  “Cuidados com a pele: tratamento tópico”,  

 “Irrigação de lesões”,  

 “Monitorização das extremidades inferiores”,  

 “Precauções circulatórias”,  

 “Prevenção de úlceras de pressão”,  

 “Proteção contra infecção”  

 

Foram identificadas  26 atividades de enfermagem, as quais foram mapeadas em 

16 atividades descritas na NIC em uma ou mais das intervenções adicionais optativas 

para os diagnósticos de interesse:  
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 “Banho”. 

 “Controle da dor”,  

 “Controle da nutrição”,  

 “Controle de infecção”, 

 “Controle de medicamentos” , 

 “Massagem”  

 “Supervisão”. 

 

 A intervenção Cuidados com lesões, mapeada numa freqüência de 1043 

(34,8%) vezes, prevista para integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada correspondendo à 16 atividades da NIC: “Limpar com soro fisiológico 

ou substância não tóxica, conforme apropriado”, “Examinar a lesão a cada troca 

de curativo”, “Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, cor 

tamanho e odor”, “Medir o leito da lesão, conforme apropriado”, “Aplicar unguento 

adequado à pele/lesão conforme apropriado”, “Documentar o local, o tamanho e o 

aspecto da lesão”, “Orientar o paciente ou (s) membros da família sobre os 

procedimentos (s) de cuidado com a lesão”, “Administrar cuidados com a úlcera 

de pele, conforme a necessidade”, “Aplicar curativo adequado ao tipo de lesão”, 

“Encaminhar o  paciente ao médico especialista em feridas, conforme apropriado”, 

“Remover o curativo e a fita adesiva”, “Auxiliar o paciente e a família a obter 

suprimentos necessários”, “Encaminhar o paciente a nutricionista, se adequado”, 

“Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão, 

conforme apropriado”, “Orientar o paciente e a família sobre a armazenagem e o 

descarte de curativos e materiais” e “Encorajar a ingestão de líquidos conforme 

apropriado”. 

 A Intervenção “Controle de infecção”, mapeada numa frequência de 619 

(20,7%), prevista para os diagnósticos  de integridade da pele prejudicada e 

integridade tissular prejudicada correspondeu a 10 atividades da NIC: “Instituir 

precauções universais”, “usar roupas de proteção ou aventais ao lidar com 

material infeccioso”, “Instituir precauções universais”, “Lavar as mãos antes e 

após cada atividade de cuidado com o paciente”, “Assegurar o emprego da 

técnica adequada no cuidado de feridas”, “Usar luvas conforme exigência dos 

protocolos de precauções universais”, ‘Estimular o repouso”, “limpar 
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adequadamente o ambiente após o uso de cada paciente”, “Alocar o espaço físico 

adequado a cada paciente, conforme as orientações do CDC”, “Limitar o número 

de visitas, quando adequado” e “Oriento o paciente a tomar os antibióticos, 

conforme a prescrição”. 

 A Intervenção “Controle da nutrição” foi mapeada numa frequência de 159 

(5,3%) vezes correspondendo a uma atividade: “oferecer informações adequadas 

sobre as necessidades nutricionais e a forma de satisfazê-las”.  

Os resultados apontam uma assistência mais voltada à restauração da 

integridade da pele por meio da realização de curativos. Apesar do ambiente de 

realização do cuidado ser limitado à sala de curativos seria possível uma abordagem um 

pouco mais ampliada na direção da integralidade do indivíduo e de suas necessidades 

humanas básicas. A realização do curativo parece ter sido delegada ao técnico ou auxiliar 

de enfermagem, o que implica na avaliação parcial da pessoa com úlcera vascular. 

 Foram encontradas  20 atividades referidas, para as quais não há atividades 

correspondentes na NIC. Foram propostas como  contextuais, podendo ser 

incluídas em 11 intervenções da NIC. As atividades referidas pelos profissionais 

de enfermagem “Orientar o paciente sobre os cuidados de higiene pessoal”, 

“Orientar o paciente tomar banho antes de vir fazer o curativo” e “Avaliar os 

hábitos de higiente do paciente” poderiam ser inseridas na lista de atividades da 

intervenção Assistência ao autocuidado:banho/higiene com adicional optativa 

para os diagnósticos de integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada. A atividade “Orientar sobre a higiene da casa” poderia ser inserida na 

lista de atividades da intervenção: Controle do ambiente preparo do lar e esta 

como adicional optativa para os diagnósticos de integridade da pele prejudicada e 

integridade tissular prejudicada. A atividade “Oferecer apoio psicológico ao 

paciente” poderia ser inserida na lista de atividades da intervenção: Apoio 

emocional e esta como sugerida para os três diagnósticos de interesse. As 

atividades “Acolher o paciente” e “Dar atenção ao paciente” poderiam ser 

inseridas na intervenção Presença e esta como sugerida para os três diagnósticos 

de interesse. A atividade “Preparar o material para realização do curativo” poderia 

ser inserida na lista de atividades da intervenção Cuidados com lesões como 

prioritária para os diagnósticos integridade da pele prejudicada  e integridade 

tissular prejudicada.  As atividades referidas pelos profissionais “O ambiente da 

sala deve estar arejado”, “Realizar o curativo em sala organizada” e “Organizar a 
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sala depois da realização do curativo” poderiam ser inseridas na lista de 

atividades da intervenção Controle do ambiente como adicionais optativas  para 

os diagnósticos de integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada. As atividades “Avaliar a saúde psíquica” e “Avaliar o estado geral do 

paciente”  poderiam ser inseridas como prioritárias na lista de atividades da 

intervenção Avaliação da saúde  e esta para os três diagnósticos estudados. 

“Oferecer ao paciente um ambiente tranquilo” e “Deixar o paciente a vontade” 

poderiam ser inseridas na lista de atividades da intervenção Controle do ambiente 

conforto e esta  como prioritária para os três diagnósticos de enfermagem 

pesquisados. As atividades “Observar a limpeza dos mobiliários”, Observar a 

limpeza da sala” e “Manter os frascos de soluções tampados” poderiam ser 

inseridas como sugeridas na lista de atividades da intervenção Controle de 

infecção para os três diagnósticos estudados. A atividade de enfermagem referida 

“Orientar o paciente sobre a posição do membro para favorecer a irrigação 

sanguínea” poderia ser inserida na lista de atividades da intervenção Cuidados 

circulatórios: insuficiência arterial como prioritária para o diagnóstico de perfusão 

tissular periférica ineficaz. A atividade “Orientar o técnico  não usar adornos 

dentro da sala de curativos poderia ser inserida  como adicional optativa na lista 

de atividades da intervenção Controle do ambiente: segurança do trabalhador 

para os diagnósticos de integridade da pele prejudicada e integridade tissular 

prejudicada. 

 13 atividades referidas não puderam ser mapeadas na estrutura de 

atividades da NIC: “Secar bem a ferida”, “Aquecer o soro fisiológico”, “Lavar a 

ferida com água e sabão antes de inciar o curativo”, “Orientar o paciente lavar a 

ferida com água e sabão em casa”, “Lavar a ferida com povidine”, “Orientar o 

paciente fazer o controle da hipertensão”, “Realizar um atendimento humanizado”, 

“Avaliar o paciente de forma holística”, “Prestar assistência de enfermagem com 

princípios éticos”, “Orientar o paciente quanto ao seu bem-estar”, “Orientar o 

paciente a tomar banho de sol no período de 7 às 8 horas, “Abordar sobre suas 

condições de moradia” e “Solicitar o paciente que adquira uma pomada para fazer 

o curativo”. 

 Foram identificadas 58 atividades de enfermagem, as quais,  foram 

mapeadas em 36 atividades distintas da NIC encontradas em 20 intervenções 

inespecíficas aos diagnósticos estudados a saber: “Ensino 
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procedimento/tratamento”, “Fortalecimento da autoestima”, “Apoio emocional”, 

“Melhora do sistema de apoio”, “Educação em saúde”, “Troca de informações 

sobre os cuidados de saúde”, “Gerenciamento de caso’, “Controle do ambiente: 

preparo do  lar”, “Mediação do sistema de saúde”, “Controle do ambiente”, 

“Controle de suprimentos”, “Avaliação da saúde”, “Promoção do envolvimento 

familiar”, ‘Controle de imunização/vacinação”, “Assistência no autocuidado: 

atividades essenciais de vida diária”, “Assistência no autocuidado”, “Controle do 

ambiente: conforto”, “Controle da hiperglicemia”, “Cuidados na admissão”  e 

“Aconselhamento nutricional”. 

Estes resultados denotam uma limitação da NIC na proposição de intervenções e 

atividades para o atendimento dos diagnósticos estudados em pessoas com úlceras 

vasculares, necessitando revisão e ampliação. 

Quanto ao quarto objetivo que se referia mapear as ações de enfermagem 

relatadas pelos profissionais na Teoria das NHBs, foram identificadas intervenções para a 

satisfação das necessidades psicobiológicas, predominantemente: terapêutica 363 

(39,2%), integridade cutâneo mucosa/integridade física 349 (37,6%) e ambiente 164 

(17,7%).  

  Mais da metade (64,8%) das atividades foram mapeadas na necessidade 

psicossocial aprendizagem (educação  à saúde). 

 Não obtivemos qualquer  atividade mapeada na necessidade psicobiológica 

de sexualidade e nas necessidades psicoespirituais. 

A falta de adoção de marcos teóricos de enfermagem na abordagem das pessoas 

com úlceras vasculares poderia contribuir para o atendimento com  foco mais amplado do 

que a preocupação específica com a lesão propriamente dita, em detrimento do ser 

integral. 

Quanto ao quinto objetivo identificamos 39 atividades da NIC que não foram 

referidas inicialmente pelos profissionais no atendimento às pessoas com úlceras 

vasculares, entre aquelas previstas nas intervenções prioritárias.  

 Quanto ao sexto  objetivo  relacionado a descrição da justificativa referidas pelos 

profissionais para a não realização das atividades prioritária encontramos: 

 As atividades da NIC comparar e registrar regularmente todas as mudanças 

na lesão,  aplicar unidade de TENS, documentar a pele quanto a exantemas 

e abrasões, aplicar membrana adesiva permeável a úlcera, administrar 

medicação oral, administrar medicamentos antiplaquetários ou 
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anticoagulantes e aplicar modalidades de terapia de compressão nunca 

foram realizadas por mais da metade dos profissionais (50%) de 

enfermagem porque a unidade não dispunha de recursos para realização 

desta atividade. 

 As atividades usar agulha de calibre 19 e uma seringa de 20 ml para limpar 

áreas profundas, orientar quanto a ingestão adequada de calorias e 

proteínas de alta qualidade, avaliar a distinção do paciente entre afiado ou 

não afiado, quente ou frio próximo da área da lesão, monitorar a ocorrência 

de trombose venosa profunda e tromboflebite, examinar a pele em busca de 

úlceras arteriais, colocar a extremidade em posição pendente, avaliar a 

condição hídrica inclusive a ingestão e eliminação e examinar a pele em 

busca de úlceras de estava também nunca foram realizadas por mais da 

metade dos profissionais (50%) que justificaram não terem conhecimentos 

sobre o assunto/não receberam capacitação para a realização deste 

cuidado. 

Os resultados indicam a necessidade de melhor estruturação das salas de 

curativo dos cenário estudado para o atendimento às pessoas com úlceras vasculares, 

bem como  maior investimento na educação permanente dos profissionais envolvidos no 

atendimento a esta população. 

Com base nesta pesquisa apresentamos as seguintes recomendações à 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia:  

1. Criação de um protocolo de atendimento de enfermagem às pessoas com 

úlceras vasculares, que inclua adoção de marcos teóricos pela enfermagem, 

que se traduzam na criação  e implantação de instrumento de coleta de 

dados com abordagem clínica mais integral, identificação de diagnósticos de 

enfermagem, prescrição e evolução de enfermagem. 

2. Criação de  um fluxograma de atendimento as pessoas com úlceras 

vasculares.  

3. Capacitação dos profissionais de enfermagem posteriormente a implantação 

do protocolo, instrumento e fluxograma de atendimento. 

4. Implantação de políticas de gestão em educação permanente em serviço em 

saúde aos profissionais de enfermagem sobre úlceras vasculares. 

5. Instituição de fóruns de discussão periódica entre os profissionais que atuam 

na assistência as pessoas com lesões. 
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6. Criação de equipes matriciais de referência e apoio às unidades que 

prestam atendimento as pessoas com feridas. 

7. Implantação de uma política de atenção as pessoas com feridas na atenção 

primária. 

8. Ampliação de recursos físicos e materiais para atender melhor as pessoas 

com feridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A  realização desta pesquisa impôs a equipe de pesquisadores a superação de 

várias dificuldades, ao mesmo que encontrou uma gama de facilidades que gostaríamos 

de comentar neste momento de modo a favorecer a operacionalização de estudos futuros 

nesta área. 

Os diretores das unidades e os profissionais de enfermagem que atuavam nas 

salas de curativo acolheram muito bem a proposta da pesquisa, mostrando solicitude, 

interesse em participar. Contudo a distância das unidades entre si e a dificuldade de 

encontrar ou agendar encontro com os profissionais de enfermagem, em virtude da 

grande variação de escalas de trabalho e dos rodízios de local na unidade, demandou de 

3 a 10 visitas em cada unidade de saúde para completar a abordagem do conjunto dos 

profissionais de enfermagem, representando uma das dificuldades encontradas para 

realização do trabalho de campo da pesquisa. Além disso, muitas vezes era necessário 

esperar pelo profissional, que, atarefado, tinha disponibilidade para  responder o 

questionário somente no final do dia de trabalho. 

A elaboração do marco teórico, ou seja a utilização da Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta para a abordagem das pessoas com úlceras vasculares 

representou um grande desafio, na medida em que a convergência entre modelos de 

enfermagem e o conhecimento disponível sobre avaliação e tratamento de pessoas com 

úlceras vasculares ainda não se faz presente, exigindo dos pesquisadores uma grande 

capacidade de reflexão,  identificação de relações e abstração. A produção deste texto 

trouxe grande satisfação para a equipe e pode representar um guia ou modelo para 

abordagens futuras. 

Outra dificuldade enfrentada para empreender este estudo foi realizar o 

procedimento de mapeamento cruzado, que parecia não ter fim. A extensão dos 

resultados encontrados e mapeá-los para três diagnósticos de enfermagem considerando 

as regras do mapeamento demandou muito tempo, dedicação e trabalho exaustivo por ter 

sido realizado várias vezes até que encontrasse a ligação mais adequada entre as 

atividades referidas e atividades propostas pela NIC, exigindo revisões constantes da 

equipe de pesquisadores. 

Os resultados do mapeamento apontaram a necessidade de uma possível revisão 

das atividades e intervenções indicadas pela NIC de acordo com o nível de prioridade 

(intervenções prioritárias, sugeridas e adicionais) para a resolução dos três diagnósticos 
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apresentados neste estudo e mais comuns as pessoas com úlceras vasculares. Ainda 

nesta perspectiva foram mapeadas atividades e  intervenções que julgamos importantes 

para resolução dos diagnósticos de enfermagem estudados, em pessoas com úlceras 

vasculares, mas que não são indicadas pela NIC. 

A NIC pode ser utilizada como referência aos profissionais de enfermagem para 

planejar os cuidados, porém, percebemos que este sistema de classificações  apresenta  

um enfoque para resolução das necessidades psicobiológicas das pessoas com feridas, 

desta feita, é imprescindível utilizar um marco teórico para que os cuidados sejam mais 

ampliados na direção das necessidades psicobiológicas, psicossociais  e psicoespirituais 

do indivíduo. 

Sabemos que atualmente há numerosos produtos e vários instrumentos ao 

alcance dos profissionais de enfermagem para a abordagem clínica e terapêutica de 

pessoas com lesões cutâneas, porém, os mesmos não estão ao alcance dos profissionais 

em todas as realidades de prestação de cuidados implicando na busca de padrões 

mínimos de qualidade para o atendimento.  

Acreditamos também que o avanço na tecnologia com sistemas informatizados e 

a crescente necessidade de documentar, maximizar a assistência nos serviços de saúde, 

levam a necessidade do desenvolvimento de pesquisas na assistência de enfermagem 

para padronizar a linguagem e dar maior visibilidade a profissão. Este estudo poderá 

contribuir na adoção de uma linguagem padronizada  e informatizada sobre os cuidados 

as pessoas com úlceras vasculares para os diagnósticos de enfermagem integridade da 

pele prejudicada, integridade tissular prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz. 

Outras pesquisas  com foco em mapear diagnósticos diferentes, intervenções e 

resultados no contexto do atendimento às pessoas com úlceras vaculares podem ser 

úteis para melhorar a sistematização da assistência de enfermagem e contribuir para a 

implementação do processo de enfermagem. 

 A qualificação e experiência relatadas pelos profissionais de enfermagem no 

atendimento as pessoas com úlceras vasculares mostrou-se frágil. Esta fragilidade pode 

estar relacionada a sua formação profissional nesta temática. Assim, deve-se incluir na 

grade curricular dos cursos de formação técnica e superior em enfermagem uma 

abordagem mais ampliada e  holística  sobre avaliação e tratamento de pessoas com 

úlceras vasculares, na perspectiva das necessidades psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais dos indivíduos. 
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APÊNDICE A  Instrumento de Coleta de Dados – etapa I 

Roteiro de Coleta de Dados - Atividades de Enfermagem 

Parte 1 – Dados de caracterização demográfica 

1 - Sexo: 1 - (  ) Feminino   2 - (  ) Masculino 

2- Idade em anos completos: 
________________  
 

1- Preenchimento pelo pesquisador  

Faixa etária:  
1- (  ) 18 a 25 anos   
2- (  ) 26 a 33 anos  
3- (  ) 34 a 41 anos  
4- (  ) 42 a 48 anos  
5- (  ) 49 ou mais 

 

Parte 2 – Dados de  caracterização profissional 

3 – Atua na unidade: 

1 -(  ) Centro de Assistência Integral a Saúde (CAIS) 
2 -(  ) Centro de Referência em Diagnóstico e Terapia (CRDT) 
3 -(  ) Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF) 
4 -(  ) Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (CRASPI) 
5 -(  ) Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) 
6 -(  ) Unidade de Atenção Básica em Saúde da Família (UABSF) 
7 -(  ) Centro de Saúde 
 

4 – Formação profissional (pode marcar mais 
de uma opção) 
1 -(  ) Auxiliar de Enfermagem 
2 -(  ) Técnico de Enfermagem 
3 -(  ) Enfermeiro 
4 -(  ) Outro: 
______________________________ 

 

5 – Exerce nesta unidade de saúde a função de:  
1 -(  ) Auxiliar de Enfermagem 
2 - (  ) Técnico de Enfermagem 
3 - (  ) Enfermeiro 

 

 

6 - Identifique o período de trabalho nesta unidade: 

1- (     ) matutino de 2ª a 6ª feira 

2- (     ) vespertino de 2ª a 6ª feira 

3- (     ) escala de 12/36h 

4- (     ) escala de 12/60h 

7 – Em caso de formação como enfermeiro possui: 

 1-(   ) Especialização 
Área:__________________ 

(  ) Em andamento (  ) Concluído  
Ano:___________ 

2-(  ) Mestrado Área:_________________________ 

(  ) Em andamento (  ) Concluído  Ano:__________    
3-(  ) Outros 
 Especificar:_______________________________ 

 



271 

8- Há quanto tempo atua como profissional de enfermagem?___________________ 

9 – Há quanto tempo atua nesta unidade de saúde? ________________e na sala de 
curativos? _________ 
 
10- Já trabalhou em outras unidades de saúde com o tratamento de feridas? 

__________por quanto tempo? __________________ 
 
11– Qual foi a última vez que você prestou atendimentos a uma pessoa com úlcera 
vascular? 

1- (  ) hoje                           2 -(  ) um dia (ontem)       3 -(  ) de 4 a 7 dias     4 -(  ) de 8 a 14 
dias    
5 -(  ) de 15 dias a 1mês         6 - (  ) mais de 1 mês 
 
12 – Considerando o número de atendimentos que você prestou a pacientes com 

úlceras nas pernas (fotografia para ajudar você a lembrar dos casos iguais ou parecidos) , 

pode dizer que você tem nesta área:         1 -(  ) pouca experiência        2 -  (  ) razoável 

experiência           3 -(  ) muita experiência 

 

 

Fonte: Rede Goiana de pesquisa em avaliação e tratamento de feridas 

 

13 – Você já realizou algum curso ou atividade de atualização em tratamento de feridas?    

 1 - (   ) Não  2 - (  ) Sim 
Listar o(s)  curso(s) realizado (s),  a instituição que o promoveu  e respectiva carga 
horária. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

14 – Descreva os conteúdos que foram abordados no (s)  curso (s): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
15 - Por favor, agora pense nas atividades que você realiza quando atende, aqui na sala 

de curativos, pessoas com feridas nas pernas, de origem vascular (venosa, arterial ou 

mista). Para ajudar lembrar-se destas lesões, colocamos algumas fotografias para você 
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olhar. Escreva no espaço abaixo, tudo o que você faz, sejam os cuidados diretos às 

pessoas como um todo, seja aqueles relacionados à lesão, ao ambiente ou outros 

aspectos que você julgar importante.  

 

 

ATIVIDADES OU AÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necessário utilize o verso 

 

Obrigada!
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APÊNDICE B Instrumento de Coleta de Dados – etapa II 

 

Nome da pesquisa: Atividades de enfermagem no atendimento ambulatorial a pacientes 

com úlceras vasculares 

Pesquisadora: Adriana Cristina de Santana 

 

 Prezado (a), 

 Obrigada pela sua contribuição até o momento na pesquisa: “Atividades de 

enfermagem no atendimento ambulatorial a pacientes com úlceras vasculares”, sua 

participação foi muito importante. 

 Este instrumento de coleta de dados refere-se à etapa II desta pesquisa. Nele não 

será necessária a identificação do seu nome. 

  LEIA ATENTAMENTE cada uma das atividades listadas. Analise cada uma das 

atividades avaliando a freqüência em que a atividade é realizada por você: nunca, 

raramente, algumas vezes, muitas vezes ou sempre. Caso você nunca realizou a 

atividade, marque o porquê em uma das quatro últimas colunas, assinalando a opção 

para  o motivo da não realização.  

 É importante que as atividades indicadas como realizadas reflitam a sua realidade, 

enquanto integrante no atendimento às pessoas com úlceras de origem vascular.   

 Os resultados desta pesquisa serão apresentados aos participantes, num evento a 

ser agendado e o resumo será entregue a você, na sua unidade de trabalho. 

 Agradeço antecipadamente sua valiosa colaboração e coloco-me a disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

  Atenciosamente, 

 

 

 __________________________________________ 

 Adriana Cristina de Santana 
 Enfermeira COREn/ GO - 206797 
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Apêndice B - segunda etapa da coleta de dados – formulário de justificativa não referida pelos profissionais para as 

atividades prioritárias da NIC para os diagnósticos integridade da pele prejudicada,  perfusão tissular periférica ineficaz e  

integridade tissular prejudicada 

 

 

 

 

 

 

Atividades prioritárias propostas pela Classificação das 

Intervenções de Enfermagem - NIC 
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1– Remover o material inserido na lesão (miíases, 
gazes e outros fregmentos e materiais que estiverem 
presentes) 

         

2 – Reforçar o curativo, se necessário.          

3 – Trocar o curativo conforme a quantidade  de 
exsudato e drenagem. 

         

4– Comparar e registrar regularmente todas as 
mudanças na lesão: descrever as características  da 
úlcera a intervalos regulares, incluindo tamanho, 
localização, exsudato, tipo de tecido. 

         

5– Posicionar o paciente de modo a evitar tensão sobre 
a lesão, conforme apropriado. 

         

6 – Aplicar unidade de TENS ( estimulação nervosa 
elétrica transcutânea) para intensificar a cicatrização da 
lesão, conforme apropriado. 

         

7– Orientar o paciente e a família sobre os sinais e 
sintomas de infecção na lesão. 

         

8– Monitorar a pele quanto a ressecamento e umidade 
excessivos. 

         

9 – Monitorar aparecimento de fontes de pressão e 
atrito na lesão. 

         

10 – Monitorar ocorrência de infecção em especial de 
áreas edemaciadas. 

         

11 – Examinar roupas quanto à compressão.          

12– Documentar mudanças na pele e mucosas.          

13 – Orientar os familiares ou cuidador sobre sinais de 
rupturas da pele, conforme apropriado. 

         

14 – Monitorar a pele quanto à exantemas e abrasões.          

15 – Limpar a úlcera com solução atóxica adequada, 
fazendo um movimento circular partindo do centro da 
lesão. 

         

16 – Usar agulha  de calibre 19 e uma seringa de 35cc 
para limpar área profundas. 

         

17 – Aplicar membrana adesiva permeável à úlcera, 
conforme apropriado. 

         

18– Aplicar curativos conforme apropriado.          

19 – Administrar medicação oral, conforme apropriado.          

20 – Orientar a ingestão adequada de calorias e 
proteínas de alta qualidade. 
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Apêndice B - segunda etapa da coleta de dados – formulário de justificativa não referida pelos profissionais para as 

atividades prioritárias da NIC para os diagnósticos integridade da pele prejudicada,  perfusão tissular periférica ineficaz e  

integridade tissular prejudicada 

Continuação 

 

 

 

 

 

Atividades prioritárias propostas pela Classificação 

das Intervenções de Enfermagem - NIC 
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21 – Avaliar a distinção do paciente entre afiado ou 
não afiado, quente ou frio próximo da área da lesão. 

         

22– Orientar o paciente ou a família para examinar 
diariamente a pele em busca de alterações na 
integridade. 

         

23 – Encorajar o paciente a usar sapatos que sirvam 
bem, tenham solado baixo e sejam macios. 

         

24– Monitorar a ocorrência de trombose venosa 
profunda e tromboflebite. 

         

25 – Examinar a pele em busca de úlceras arteriais e 
ruptura tissular. 

         

26– Monitorar o grau de desconforto ou dor com o 
exercício, à noite ou durante o repouso. 

         

27 – Colocar a extremidade em posição pendente, 
conforme apropriado. 

         

28 – Administrar medicamentos antiplaquetários ou 
anticoagulantes conforme apropriado. 

         

29– Orientar o paciente a mudar a posição do membro 
afetado no mínimo a cada duas horas, conforme 
apropriado. 

         

30 –  Aplicar modalidades de terapia de compressão 
(ataduras com mais ou menos elasticidade), conforme 
apropriado. 

         

31 – Orientar o paciente sobre os fatores que 
interferem na circulação (tabagismo, roupas 
apertadas, exposição a temperaturas frias e 
cruzamento de pernas e pés). 

         

32– Orientar o paciente sobre o uso de calçados 
corretos. 

         

33 – Orientar o paciente a evitar aplicar calor direto na 
extremidade, e lesão. 

         

34 – Orientar uma hidratação adequada para reduzir a 
viscosidade sanguínea. 

         

35 – Avaliar a condição hídrica, inclusive ingestão e 
eliminação. 

         

36– Implementar o cuidado das feridas, conforme 
apropriado. 

         

37 – Examinar a pele em busca de úlceras por estase 
e ruptura tissular. 

         

38 – Implementar cuidados com feridas 
(desbridamento, terapia antimicrobiana), conforme a 
necessidade. 

         

39 – Orientar o paciente sobre a importância da 
terapia de compressão. 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Meu nome é Adriana Cristina de Santana, sou enfermeira e pesquisadora 

ligada à Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, que é formada 

pela Universidade Federal de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde e Associação de 

Combate ao Câncer de Goiás.  

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações 

a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 

está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de recusa, você não será penalizado (a). Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, poderá entrar em contato comigo, no telefone: _______________em ligações a 

cobrar. Em caso de dúvida sobre seus direitos, pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás/ UFG, pelos telefones: 3521 1076/ 3521 

1215. Este Comitê está situado no Campus II da UFG (Campus Samambaia), no prédio 

da Reitoria.  

Informações sobre a pesquisa: 

Título - ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 MESES 

DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

GOIÂNIA. 

As úlceras vasculogênicas afetam aproximadamente 1% da população, 

aumentando a incidência com a idade. Constituem problema de saúde pública devido ao 

tratamento de longa duração, impacto na qualidade de vida e capacidade funcional das 

pessoas afetadas pelo agravo e alto índice de recidiva. A enfermagem atua de forma 

preponderante no tratamento destas lesões, contudo, o atendimento realizado pelo 

conjunto dos trabalhadores de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, que atua 

nas salas de curativo não é conhecido. Assim, a profissão não possui a visibilidade 

necessária, para a compreensão da natureza de seu trabalho. Esta pesquisa apresenta 

três eixos de objetivos: 1- analisar a situação das úlceras vasculogênicas, após pelo 
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menos 6 meses de atendimento na rede básica municipal em Goiânia, 2- analisar o 

atendimento dispensado aos usuários, pela enfermagem nas salas de curativo, 3- mapear 

as intervenções e atividades de enfermagem no atendimento aos usuários com úlceras 

vasculogênicas nas salas de curativo, tendo como referência uma classificação 

internacional, chamada NIC – Nursing Interventions Classification. 

Trata-se de estudo com dois grupos de sujeitos: usuários do serviço e 

profissionais que prestam atendimento. 

No seu caso, como profissional de enfermagem, o procedimento de coleta de 

dados será composto por duas etapas. Na primeira etapa será utilizado um formulário 

dividido em duas partes: a primeira parte você deverá responder o formulário contendo 

dados relativos às informações pessoais e profissionais. A segunda parte é composta 

pelo preenchimento do formulário com relação às atividades que você realiza quando 

atende uma pessoa com úlcera vascular na sala de curativo, nesta unidade de saúde. O 

tempo estimado para preenchimento do formulário nesta primeira etapa será de 20 a 25 

minutos. 

De posse do conjunto das atividades referidas por todos os profissionais que 

aceitarem participar do estudo, os pesquisadores mapearão estas respostas na 

classificação internacional de atividades e intervenções de enfermagem. A seguir 

elaborarão uma lista de atividades que constam da classificação, mas que não foram 

mencionadas pelos participantes, e apresentarão, no segundo encontro, este formulário, 

para que o participante indique, entre estas novas atividades, aquelas que realiza quando 

atende pessoas com úlceras vasculares. O tempo previsto para a segunda abordagem 

será de 15 a 20 minutos. 

A denominação de fenômenos que são objetos das ações dos profissionais de 

enfermagem ao prestarem atendimento ao paciente portador de úlceras vasculogênicas 

poderá contribuir para a visibilidade das ações de enfermagem no campo da própria 

profissão, além das demais categorias que prestam atendimento no campo da saúde.                                     

Este projeto foi analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

Os resultados da pesquisa destinar-se-ão a elaboração e publicação de caráter 

cientifico, sendo garantidos sigilo e anonimato dos participantes. Os participantes serão 

identificados por números, para preservar a identidade dos sujeitos. 
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 Estamos disponíveis para fornecer-lhes informações quando julgar necessário, 

nos comprometendo a proporcionar respostas adicionais sobre qualquer dúvida que por 

ventura venha a ter sobre o desenvolvimento do estudo.    

Sua retirada do consentimento para participar do presente trabalho de pesquisa 

poderá ocorrer quando considerar conveniente, sendo que isso não lhe acarretará 

nenhum dano pessoal e/ou profissional. Informamos que não estão previstos riscos ou 

danos relacionados à sua participação na pesquisa.  

Não haverá qualquer tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa e como a coleta de dados será realizada nos dias em que você 

estiver trabalhando, no horário que melhor lhe convier, não estão previstos 

ressarcimentos.  

Informamos ainda, que os resultados desta pesquisa, mantendo o anonimato dos 

participantes, serão levados à conhecimento dos gestores responsáveis pelos serviços de 

atendimento à pessoas com feridas, para discussão e reflexão que possam contribuir para 

que haja melhorias no cuidado e tratamento daqueles que possuem úlcera vascular, no 

serviço municipal de saúde de Goiânia. 

 

___________________________________________________                                                  

Nome do pesquisador que prestou os esclarecimentos                      
Pesquisadora participante 
Telefone para contato:  ____________________ 

 
 
 

________________________________________ 
Profª Drª Maria Márcia Bachion - Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C- Termo de consentimento (continuação) CONSENTIMENTO DA 

PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, ________________________________________________, matricula ou RG 

___________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: “ÚLCERAS 

VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 MESES DE 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA ” 

como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

________________________________ , sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve à qualquer penalidade e em caso de sentir-me lesado(a) posso procurar 

meus direitos de indenização. Foi-me assegurado a preservação de meu anonimato 

perante os resultados desta pesquisa que forem divulgados em eventos e/ ou registros 

científicos da área de saúde e publicados em revista científica. 

 

Local e data: ____________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito: _____________________________________________ 
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Apêndice D – Protocolo de Aprovação do CEP 
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ANEXO I  
 
 

Intervenção prioritária: Cuidados com LESÕES (p. 488) 

Definição: Prevenção de complicações em feridas e promoção da cicatrização (BULECHEK, 
BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 488, 2010). 

Atividades: 

Remover curativo e fita adesiva. 

Tricotomizar ao redor da área afetada, se necessário. 

Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, cor, tamanho e odor. 

Medir o leito da lesão, conforme apropriado. 

Remover o material inserido na lesão (por exemplo: lasca de madeira, ferrão, fragmento de pedra, 
metal), se necessário. 

Limpar com soro fisiológico ou substância não tóxica, conforme apropriado. 

Colocar a área afetada em imersão, conforme apropriado. 

Oferecer cuidados ao local da incisão, se necessário. 

Aplicar o ungüento adequado à pele/lesão, conforme apropriado. 

Aplicar um curativo adequado ao tipo de lesão. 

Reforçar o curativo, se necessário. 

Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão, conforme apropriado. 

Trocar o curativo conforme a quantidade de exsudato e drenagem. 

Examinar a lesão a cada troca de curativo. 

Comparar e registrar regularmente todas as mudanças na lesão 

Posicionar o paciente de modo a evitar tensão sobre a lesão, conforme apropriado. 

Reposicionar o paciente de modo a evitar tensão sobre a lesão, conforme apropriado. 

Encorajar a ingestão de líquidos, conforme apropriado. 

Encaminhar o paciente ao médico especialista em feridas, conforme apropriado. 

Encaminhar o paciente a nutricionista, conforme apropriado. 

Aplicar unidade de TENS (estimulação nervosa elétrica transcutânea) para intensificar a cicatrização 
da lesão, conforme apropriado. 

Colocar dispositivos para alívio da pressão (colchões de baixa  de perda de ar, espuma ou gel, 
almofadas nos calcanhares e cotovelos, almofada em cadeira) conforme apropriado. 

Auxiliar o paciente e a família a obter os suprimentos necessários. 

Orientar o paciente e a família sobre armazenagem e descarte de curativos e materiais. 

Orientar o paciente e a família sobre procedimentos de cuidado com a lesão. 

Orientar o paciente e a família sobre os sinais e sintomas de infecção. 

Documentar local, tamanho e aspecto da lesão. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p. 
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ANEXO II 
 

Intervenção Prioritária: Cuidados com úlceras de pressão  (p. 728) 

Definição: Facilitação da cicatrização em úlceras de pressão (BULECHEK, BUTCHER, 
DOCHTERMAN, p. 728, 2010). 

Atividades: 

Descrever as características da úlcera em intervalos regulares, incluindo tamanho (comprimento x 
largura x profundidade), estágio (I – IV), localização, exsudado, tecido  granular ou necrosado e 
epitelização. 

Monitorar cor, temperatura, edema, umidade e aparência da pele ao redor. 

Manter úmida a úlcera para ajudar na cicatrização 

Aplicar calor úmido à úlcera para melhorar a perfusão do sangue e o suprimento de oxigênio à área. 

Limpar a pele ao redor da úlcera com sabonete suave e água. 

Desbridar a úlcera, se necessário. 

Limpar a úlcera com solução atóxica adequada, fazendo um movimento circular partindo do centro. 

Usar agulha de calibre 19 e seringa de 35cc para limpar úlceras profundas. 

Anotar as características de qualquer drenagem. 

Aplicar membrana adesiva permeável à úlcera, conforme apropriado. 

Aplicar compressas com salina, conforme apropriado. 

Aplicar ungüentos, conforme apropriado. 

Aplicar curativos, conforme apropriado. 

Administrar medicação oral, conforme apropriado. 

Monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de infecção no ferimento. 

Posicionar a cada uma a duas horas para evitar pressão prolongada. 

Usar camas e colchões especiais, conforme apropriado. 

Usar dispositivos sobre a cama (p. ex., pele de carneiro) que protejam o indivíduo. 

Garantir a ingestão adequada de alimentos. 

Monitorar o estado nutricional. 

Confirmar ingestão adequada de calorias e proteínas de alta qualidade. 

Orientar familiar/cuidador sobre sinais de lesão na pele, conforme apropriado. 

Ensinar à pessoa ou familiar procedimentos de cuidados  

Iniciar serviços de consulta de enfermeiros  especialista, se necessário. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO III 
 
 

Intervenção Prioritária: Cuidados com o local de incisão (p. 467) 

Definição: Higienização, monitoração e promoção da cicatrização da ferida  por suturas, clipes ou 
grampos (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p.467, 2010). 

Atividades: 

Explicar o procedimento ao paciente usando percepção sensorial. 

Examinar o local da incisão quanto a hiperemia, edema ou sinais de deiscência ou eviscerações 

Observar as características de qualquer drenagem 

Monitorar o processo de cicatrização no local da incisão 

Limpar a área ao redor da incisão com solução de limpeza adequada. 

Limpar da área mais limpa para a menos limpa. 

Monitorar sinais e sintomas de infecção na incisão. 

Usar aplicadores esterilizados e com extremidades de algodão para uma limpeza eficiente de 
suturas, feridas profundas e estreitas ou feridas com bolsas. 

Limpar a área ao redor de drenos ou sondas de drenagem. 

Manter a posição das sondas de drenagem. 

Aplicar tiras de aproximação de bordas, conforme apropriado. 

Aplicar ungüento antisséptico, conforme apropriado. 

Remover suturas, grampos ou clipes se indicado. 

Trocar o curativo a intervalos apropriados. 

Aplicar curativo apropriado para proteger a incisão. 

Facilitar ao paciente a visão da incisão. 

Orientar o paciente sobre as formas de cuidar da incisão durante o banho de banheira ou de 
chuveiro. 

Ensinar ao paciente como minimizar a pressão sobre o local da incisão. 

Ensinar ao paciente/família formas de cuidar da incisão, inclusive sinais e sintomas de infecção. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO IV 
 
 

Intervenção Prioritária: Supervisão da PELE (p 584) 

Definição: Coleta e análise de dados do paciente para manter a integridade da pele e das mucosas 
(BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 584, 2010). 

Atividades: 

Examinar a pele e as mucosas quanto a vermelhidão, calor exagerado, edema e drenagem. 

Observar as extremidades quanto a cor, calor, inchaço, pulsos, textura, edema e ulcerações. 

Examinar a condição da incisão cirúrgica, conforme apropriado. 

Usar um instrumento de levantamento de dados para identificar pacientes com risco da pele (por 
exemplo, escala de Braden). 

Monitorar cor e temperatura da pele. 

Monitorar a pele e as mucosas quanto a áreas de descoloração, contusões e distúrbios. 

Monitorar a pele quanto exantemas e abrasões. 

Monitorar a pele quanto a ressecamento e umidade excessivos. 

Monitorar aparecimento de fontes de pressão e atrito. 

Monitorar ocorrência de infecção, em especial, de áreas edemaciadas. 

Examinar as roupas quanto à compressão. 

Documentar mudanças na pele e mucosas. 

Instituir medidas de prevenção de mais deterioração (por exemplo colchão sobreposto, agende de 
reposicionamento). 

Orientar os familiares/ cuidados sobre os sinais de degradação da pele, conforme apropriado. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO V 
 
 

Intervenção Prioritária: Controle da sensibilidade periférica (p 684) 

Definição: Prevenção ou minimização de lesão ou desconforto em paciente com alteração da 
sensibilidade (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 684 , 2010). 

Atividades: 

Monitorar a distinção entre afiado/não afiado, ou quente/frio 

Monitorar a ocorrência de parestesias: dormência, formigamento, hiperestesia e hipoestesia. 

Encorajar o paciente a usar a parte do corpo não afetada para determinar a temperatura dos 
alimentos, da bebida, da água do banho etc. 

Encorajar o paciente a usar a parte do corpo não afetada para identificar a localização e textura dos 
objetos. 

Orientar o paciente ou a família para monitorar a posição das partes do corpo durante o banho, o 
sentar-se, o deitar-se, ou trocas de posição.  

Orientar o paciente ou a família a examinar, diariamente, a pele em busca de alterações na 
integridade. 

Monitorar o ajuste de aparelhos corretivos, próteses, sapatos e roupas. 

Orientar o paciente e a família quanto ao uso do termômetro para testar a temperatura da água. 

Encorajar o uso de luvas térmicas ao segurar utensílios aquecidos. 

Encorajar o uso de luvas ou outras roupas de proteção sobre  a parte do corpo afetada quando em 
contato com objetos que, devido a características térmicas, de textura ou outras a eles inerentes, 
podem ser potencialmente perigosos. 

Evitar ou monitorar com cuidado o uso de calor ou frio, como bolsas de água quente, compressas de 
calor e compressas de gelo. 

Encorajar o paciente a usar sapatos que sirvam bem, tenham solado baixo e sejam  macios. 

Colocar uma estrutura protetora sobre a parte do corpo afetada para impedir o contato com a roupa 
de cama. 

Verificar sapatos, bolsos e roupas quanto a dobras/rugas ou objetos estranhos. 

Orientar o paciente para mudar de posição a intervalos programados em vez de esperar pelo 
desconforto. 

Usar dispositivos que aliviem a pressão, conforme apropriado. 

Proteger partes afetadas do corpo contra mudanças extremas de temperatura. 

Imobilizar a cabeça, o pescoço e as costas, conforme apropriado. 

Monitorar a capacidade de urinar ou evacuar. 

Estabelecer uma forma de evacuar, conforme apropriado. 

Estabelecer uma forma de urinar, conforme apropriado. 

Administrar analgésicos sempre que necessário. 

Monitorar ocorrência de tromboflebite e trombose venosa profunda. 

Discutir ou identificar as causas de sensações anormais ou mudanças nas sensações. 

Orientar o paciente a monitorar visualmente a posição de partes do corpo quando houver prejuízo da 
propriocepção. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO VI 
 
 
Intervenção Prioritária: Cuidados CIRCULATÓRIOS: Insuficiência venosa (p. 220) 

Definição: Promoção da circulação venosa (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 220, 
2010). 

Atividades: 

Fazer uma avaliação completa da circulação periférica (por exemplo, verificar pulsos periféricos, 
edema, enchimento capilar, cor e temperatura. 

Avaliar edema e pulsos periféricos. 

Examinar a pele em busca de úlceras por estase e ruptura tissular. 

Implementar cuidados de feridas (desbridamento, terapia antimicrobiana), conforme a necessidade. 

Aplicar o curativo apropriado ao tamanho e tipo de ferida, conforme apropriado. 

Monitorar o grau de desconforto e dor. 

Orientar o paciente sobre a importância da terapia de compressão. 

Aplicar modalidades de terapia de compressão (ataduras com mais ou menos elasticidade), 
conforme apropriado. 

Elevar o membro afetado em 20 graus ou mais acima do nível do coração, conforme apropriado. 

Mudar  a posição do paciente, no mínimo, de duas em duas horas, conforme apropriado. 

Encorajar exercícios passivos ou ativos  de amplitude de movimentos, em especial os exercícios 
para extremidades inferiores, durante o repouso no leito. 

Administrar medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes, conforme apropriado. 

Proteger a extremidade contra a lesão (por exemplo, pele de ovelha debaixo dos pés e porção 
inferior  das pernas, suporte para pés/estrutura de apoio nos pés da cama, sapatos confortáveis. 

Oriento o paciente sobre o cuidado correto dos pés. 

Manter uma hidratação adequada para diminuir a viscosidade do sangue. 

Monitorar a condição hídrica, inclusive ingestão e eliminação. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO VII 
 
 
Intervenção Prioritária: Cuidados CIRCULATÓRIOS: Insuficiência arterial (p. 219) 

Definição: Promoção da circulação arterial (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 219, 2010). 

Atividades: 

Fazer uma avaliação completa da circulação periférica (por exemplo, verificar pulsos periféricos, 
edema, enchimento capilar, cor e temperatura). 

Determinar o índice tornozelo-braquial, conforme apropriado. 

Avaliar edema e pulsos periféricos. 

Examinar a pele em busca de úlceras arteriais e ruptura tissular. 

Monitorar o grau de desconforto ou dor com o exercício à noite ou durante o repouso. 

Colocar a extremidade em posição pendente, conforme apropriado. 

Administrar medicamentos antiplaquetários ou anticoagulantes, conforme apropriado. 

Mudar a posição do paciente, no mínimo, a cada duas horas, conforme apropriado. 

Encorajar o paciente a fazer exercícios conforme tolerância. 

Proteger a extremidade contra lesão (por exemplo, pele de ovelha sob os pés e da porção inferior 
das pernas, estrutura de apoio aos pés da cama, sapatos confortáveis); 

Oferecer calor (por exemplo roupas de cama adicionais, aumento da temperatura ambiente), 
conforme apropriado. 

Orientar o paciente sobre os fatores que interferem na circulação (por exemplo tabagismo, roupas 
apertadas, exposição a temperaturas frias e cruzamento de pernas e pés. 

Orientar o paciente sobre o uso de calçados corretos. 

Evitar a aplicação de calor direto na extremidade. 

Manter uma hidratação adequada para reduzir a viscosidade sanguínea. 

Monitorar a condição hídrica, inclusive ingestão e eliminação. 

Implementar o cuidado das feridas, conforme apropriado. 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 
5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO VIII 
Intervenção Prioritária: Monitorização neurológica (p. 544) 

Definição: Estimulação da pele e tecidos subjcentes com vibração elétrica controlada de baixa 
voltagem, via eletrodos (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 544 , 2010). 

Atividades: 

Monitorar o tamanho, formato, simetria e reação das pupilas. 

Monitorar o nível de consciência 

Monitorar o nível de orientação 

Monitorar tendências da Escala de  Coma de Glasgow 

Monitorar a memória recente, alcance da atenção, memória passada, humor, afeto e 
comportamentos. 

Monitorar os sinais vitais: temperatura, pressão sanguinea, pulso e respirações. 

Monitorar o estado respiratório: gasometria arterial, oximetria de pulso, profundidade, padrão, 
freqüência e esforço respiratórios. 

Monitorar os parâmetros hemodinâmicos invasivos, conforme apropriado. 

Monitorar a PIC e PPC 

Monitorar os reflexos da córnea 

Monitorar o reflexo de tosse e engasgos 

Monitorar o tônus muscular, movimentos motores, marcha e a propriocepção. 

Monitorar a tendência do pronador. 

Monitorar a força de agarrar 

Monitorar a ocorrência de tremores 

Monitorar a simetria facial 

Monitorar a protusão da língua 

Monitorar a ocorrência de reação subseqüente 

Monitorar as características dos movimentos extraoculares e da expressão do olhar 

Monitorar a ocorrência de distúrbios visuais diplopia, nistagmo, cortes no campo visual, visão 
embasada e acuidade visual. 

Monitorar queixas de cafaleia 

Monitorar as características da fala: fluência, presença de afasias ou dificuldade para encontrar as 
palavras 

Monitorar a reação a estímulos: visuais, táteis e nocivos 

Monitorar a distinção entre afiado/não afiado, ou frio/quente 

Monitorar a ocorrência de parestesias entorpecimento e formigamento 

Monitorar o sentido olfativo 

Monitorar padrões de respiração 

Monitorar a reação de Babinski 

Monitora a reação de Cushing 

Monitorar a drenagem do curativo de craniotomia/lamicentomia 

Monitorar a reação dos medicamentos 

Consultar colegas de trabalho para confirmar dados, conforme apropriado 
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ANEXO VIII 
Intervenção Prioritária: Monitorização neurológica (p. 544) 

(Continuação) 

Definição: Estimulação da pele e tecidos subjcentes com vibração elétrica controlada de baixa voltagem, 
via eletrodos (BULECHEK, BUTCHER, DOCHTERMAN, p. 544 , 2010). 

Atividades: 

Identificar padrões emergentes nos dados 

Aumentar a freqüência do monitoramento neurológico, conforme apropriado 

Evitar atividades que aumentam a pressão intracraniana 

Espaçar as atividades que aumentam a pressão intracraniana 

Notificar o médico diante de mudança na condição do paciente 

Instituir protocolos de emergência quando necessário 

Fonte: Bulechek GM, Dochterman  JMC, Butcher HK. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 

5 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier; 2010. 901p 
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ANEXO IX - 221 Atividades de enfermagem referidas pelos profissionais 
de enfermagem que atendem pessoas com úlceras vasculares nas 
salas de curativo de Goiânia.  
 

1. Abordar o paciente sobre as suas  condições de moradia 1 

2. Acolher o paciente 13 

3. Acondicionar o lixo de maneira adequada 6 

4. Agendar os curativos 8 

5. Aquecer o soro fisiológico 9 

6. Avaliar  a evolução da ferida   a partir do tratamento oferecido  14 

7. Avaliar  a extensão da ferida 6 

8. Avaliar  os hábitos de higiene do paciente 6 

9. Avaliar a ausência de sensibilidade no membro comprometido 1 

10. Avaliar a capacidade  do paciente para o autocuidado 2 

11. Avaliar a coloração do  membro 3 

12. Avaliar a participação da família no tratamento 4 

13. Avaliar a presença de  hiperemia  4 

14. Avaliar a presença de exsudato na ferida 10 

15. Avaliar a presença de infecção na ferida 5 

16. Avaliar a presença de odor na ferida 7 

17. Avaliar a profundidade da ferida 3 

18. Avaliar a saúde  psíquica do paciente  5 

19. Avaliar a temperatura do membro ferido 1 

20. Avaliar as bordas da ferida se existe maceração 3 

21. Avaliar as caracteristicas das feridas 17 

22. Avaliar em que estágio de cicatrização está a ferida 1 

23. Avaliar o esquema vacinal para antitetânica 2 

24. Avaliar o estado geral do paciente 4 

25. Avaliar o estado nutricional do paciente 9 

26. Avaliar o paciente de forma holística 3 

27. Avaliar os hábitos de  higiene domiciliar do paciente 4 

28. Avaliar os pulsos distais 1 

29. Avaliar se existe edema 2 

30. Avaliar se o diabetes está descompensado 3 

31. Avaliar se o paciente tem anemia 1 

32. Colocar óleo de girassol próximo da ferida 1 

33. Conversar   com o paciente para elevar a auto estima 8 

34. Conversar com  o paciente sobre  o que faz no seu dia-a-dia e qual sua renda mensal 7 

35. Conversar com o paciente em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos usados no tratamento 1 

36. Conversar com o paciente sobre as formas de prevenção do surgimento de novas úlceras 2 

37. Conversar com o paciente sobre os aspectos psicológicos, preconceito, exclusão social e o sentimento do 
paciente 

4 

38. Conversar com o paciente sobre todo o tratamento 23 

39. Conversar com os familiares para dar apoio ao paciente 4 

40. Converso com o paciente para cooperar no processo de cicatrização 2 
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41. Cortar as unhas do paciente 2 

42. Dar atenção ao paciente 2 

43. Deixar a sala organizada depois de fazer o curativo 6 

44. Deixar o paciente a vontade 2 

45. Encaminhar  o paciente para o atendimento especializado no tratamento de feridas crônicas  18 

46. Encaminhar o paciente para avaliação médica 29 

47. Encaminhar o paciente para o angiologista 3 

48. Encaminhar o paciente para psicologa 1 

49. Esclarecer as  dúvidas que o paciente tem a respeito do tratamento 5 

50. Escolher o produto adequado para cada tipo de tecido da ferida 30 

51. Evitar aglomerações de pessoas dentro da sala de curativo 1 

52. Examinar  a ferida 37 

53. Explicar o paciente o procedimento que será realizado 18 

54. Fazer a planigrafia da lesão no primeiro dia de atendimento 1 

55. Fazer fotografia da lesão 1 

56. Fazer o controle da glicemia em pacientes diabéticos 2 

57. Fornecer o material que a unidade possui para o paciente realizar o curativo em casa 5 

58. Hidratar a ferida  com  AGE 21 

59. Hidratar a ferida com gazes umedecidas 2 

60. Hidratar a pele ao redor 5 

61. Implementar a SAE 2 

62. Incentivar a deambulação conforme a tolerância 2 

63. Lavar  a ferida com jato de soro  5 

64. Lavar a área perilesional com soro 4 

65. Lavar a ferida com água e sabão antes de iniciar o curativo 5 

66. Lavar a ferida com polvidine 2 

67. Lavar a ferida infectada começando do mais limpo para o contaminado 4 

68. Lavar as mãos  29 

69. Limpar a ferida com soro fisiológico 82 

70. Manter a ferida hidratada 1 

71. Manter a ferida ocluída com gazes 36 

72. Manter a ferida úmida no período de granulação 3 

73. Manter a sala de curativo limpa 7 

74. Manter os frascos de soluções tampados 1 

75. Medir a extensão da ferida 1 

76. O ambiente da sala  deve estar limpo  15 

77. O ambiente da sala deve estar arejado 4 

78. O ambiente deve estar iluminado 2 

79. Observar a capacidade do paciente  para o autocuidado 1 

80. Observar a limpeza dos mobiliários e da sala de curativos 1 

81. Observar o perfil sóciocultural do paciente 2 

82. Observar se existe miíases na lesão 1 

83. Oferecer ao paciente um ambiente tranquilo 4 

84. Oferecer apoio  psicológico ao paciente 14 
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85. Organizar a sala depois da realização do curativo 2 

86. Orientar   quanto a alimentação adequada 53 

87. Orientar  o funcionário sobre a técnica de realização do curativo 11 

88. Orientar  o paciente  procurar outras unidades nos finais de semana para realização do curativo 5 

89. Orientar  o paciente a não ingerir bebidas álcoolicas e não fumar 8 

90. Orientar  o paciente não retirar o curativo 30 

91. Orientar a família sobre os cuidados com a ferida 6 

92. Orientar como  desprezar o lixo do curativo quando realiza-lo em casa 1 

93. Orientar fazer o curativo diariamente 20 

94. Orientar o paciente  exercitar o membro em caso de úlcera arterial 2 

95. Orientar o paciente  fazer controle da hipertensão 2 

96. Orientar o paciente  fazer movimentos com os pés de elevar e abaixar a cada 10 minutos  2 

97. Orientar o paciente  intercalar períodos de elevação do membro e deixá-lo para baixo se a úlcera é mista 1 

98. Orientar o paciente  não utilizar produtos inapropriados, sem indicação médica 8 

99. Orientar o paciente  procurar o dermatologista 1 

100. Orientar o paciente  procurar o tratamento especializado 7 

101. Orientar o paciente  quanto ao autocuidado  10 

102. Orientar o paciente  quanto ao tempo certo para troca do curativo 1 

103. Orientar o paciente  realizar o curativo somente na unidade 21 

104. Orientar o paciente  sobre a importância da adesão ao tratamento 4 

105. Orientar o paciente  sobre a importância da frequência da realização do curativo 12 

106. Orientar o paciente  sobre o retorno para a realização do curativo 26 

107. Orientar o paciente  ter cuidados com os pés 5 

108. Orientar o paciente  tomar os antibióticos no horário prescrito 1 

109. Orientar o paciente a deambular 1 

110. Orientar o paciente a elevar os membros inferiores 28 

111. Orientar o paciente a evitar novos traumas na ferida 10 

112. Orientar o paciente a fazer o controle do  diabetes 8 

113. Orientar o paciente a hidratar a pele ao redor da ferida 4 

114. Orientar o paciente a importância do cuidado com a ferida 36 

115. Orientar o paciente a tomar sol no período de 7 às 8. 1 

116. Orientar o paciente a trocar apenas o curativo secundário 3 

117. Orientar o paciente comer alimentos que ajudam na cicatrização 1 

118. Orientar o paciente elevar os membros conforme a tolerância e etiologia da ferida 1 

119. Orientar o paciente fazer  acompanhamento com o nutricionista 3 

120. Orientar o paciente fazer movimentação com os dedos dos pés para ativar a circulação 1 

121. Orientar o paciente fazer o curativo na unidade de acordo com o tipo de cobertura que está usando 2 

122. Orientar o paciente fazer o repouso 17 

123. Orientar o paciente ficar em repouso na vigência de dor 1 

124. Orientar o paciente lavar  em casa a ferida com água e sabão  7 

125. Orientar o paciente manter o curativo limpo 24 

126. Orientar o paciente massagear próximo do local da lesão 2 

127. Orientar o paciente não andar descalço 2 

128. Orientar o paciente não coçar a ferida 2 

129. Orientar o paciente não deixar posar insetos 9 
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130. Orientar o paciente não molhar o curativo em casa 28 

131. Orientar o paciente observar a sensibilidade dos membros inferiores e pés 1 

132. Orientar o paciente para  não mexer na ferida 7 

133. Orientar o paciente procurar o angiologista 6 

134. Orientar o paciente procurar o médico para esclarecer as dúvidas sobre o tratamento 3 

135. Orientar o paciente proteger a região poplítea ao elevar os membros 1 

136. Orientar o paciente quanto  seu bem estar 1 

137. Orientar o paciente quanto a higiene da ferida 17 

138. Orientar o paciente realizar  acompanhamento com o médico 7 

139. Orientar o paciente realizar  atividade física regular 2 

140. Orientar o paciente realizar  avaliação da função renal 1 

141. Orientar o paciente realizar atividade física com amplitude de movimentos 1 

142. Orientar o paciente retirar o curativo caso molhe  4 

143. Orientar o paciente sobre  o uso correto da insulina 2 

144. Orientar o paciente sobre a higiene da casa.  15 

145. Orientar o paciente sobre a posição do membro para favorecer a irrigação sanguínea 1 

146. Orientar o paciente sobre como fazer o curativo em casa 16 

147. Orientar o paciente sobre o tratamento 2 

148. Orientar o paciente sobre os  cuidados de higiene pessoal 67 

149. Orientar o paciente tomar algum remédio para dor 1 

150. Orientar o paciente tomar banho antes de vir fazer o curativo 6 

151. Orientar o paciente tomar os medicamentos de forma correta 12 

152. Orientar o paciente usar sapatos apropriados e confortáveis 7 

153. Orientar o técnico  manter a sala de curativo limpa 2 

154. Orientar o técnico  realizar os curativos com técnica asséptica 5 

155. Orientar o técnico não sair com os EPI para os outros ambientes da instituição 1 

156. Orientar o técnico não usar adornos dentro da sala de curativos 1 

157. Orientar sobre a importância da ingestão de líquidos 7 

158. Perguntar  o paciente se ele sente dor 1 

159. Perguntar  o paciente se sente dor durante  a realização do curativo  2 

160. Perguntar o paciente como é a higiene da casa onde  mora 1 

161. Perguntar o paciente se já foi avaliado pelo angiologista 1 

162. Perguntar o paciente se possui alguma  doença de base que pode interferir no processo de cicatrização 7 

163. Posicionar o paciente em posição confortável 10 

164. Preparar o material para realizar o curativo 11 

165. Prestar assistência de enfermagem com princípios éticos 1 

166. Procurar  saber a história do paciente (anamnese) 26 

167. Procurar conhecer  os hábitos alimentares do paciente 1 

168. Procurar saber se o paciente tem conhecimento do tratamento 2 

169. Proporcionar privacidade ao paciente 2 

170. Proteger com gazes  estéreis  os dedos dos pés para evitar atrito  1 

171. Realizar  desinfecção dos mobiliários após o curativo 9 

172. Realizar  o curativo em sala organizada 3 

173. Realizar a coleta para avaliar o tipo de microorganismo existente 1 

174. Realizar a limpeza diária da sala de curativo 10 
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175. Realizar desinfecção da sala entre  um curativo e o outro 14 

176. Realizar exame físico 2 

177. Realizar higienização da sala de curativo 7 

178. Realizar IT/B 1 

179. Realizar limpeza dos pés e próximo da lesão  com água e sabão antes de iniciar o curativo 3 

180. Realizar limpeza mecânica com água e sabão na pele íntegra próximo da lesão 5 

181. Realizar massagens no membro para ativar a circulação 1 

182. Realizar o curativo 41 

183. Realizar o curativo em sala apropriada 2 

184. Realizar o desbridamento se necessário 20 

185. Realizar o enfaixamento 23 

186. Realizar o registro de enfermagem (evolução) 4 

187. Realizar planigrafia da lesão a cada 20 dias 1 

188. Realizar um atendimento humanizado 1 

189. Realizar visitas domiciliares para avaliar os hábitos de higiene da casa do paciente. 4 

190. Recolher o lixo após a realização do curativo 3 

191. Retirar o curativo anterior 13 

192. Secar bem a ferida  20 

193. Solicitar  o paciente para cortar as unhas 1 

194. Solicitar a equipe de limpeza  para limpar a sala após a realização do curativo 14 

195. Solicitar avaliação da equipe de Home Care 1 

196. Solicitar avaliação do enfermeiro 19 

197. Solicitar que o agente comunitário faça visitas para supervisionar o paciente 2 

198. Solicitar que o paciente adquira uma pomada para fazer o curativo 2 

199. Solitar exames complementares 1 

200. Supervisionar a técnica de curativo 2 

201. Ter  o  cuidado de não provoccar  lesões na ferida durante a realização do curativo 3 

202. Tratar o paciente com muito respeito 3 

203. Trocar o lençol após a realização de cada curativo 7 

204. Umedecer o curativo anterior com soro para evitar novos traumas o  rompimento de pequenos vasos 2 

205. Usar  dersane nas bordas da lesão 6 

206. Usar jaleco  (EPI) 35 

207. Usar luvas (EPI) 46 

208. Usar mascara (EPI) 36 

209. Usar o Doppler para classificar a ferida  1 

210. Usar soluções adequadas 1 

211. Utilizar  gorro 34 

212. Utilizar o produto  prescrito pelo médico 16 

213. Utilizar para realização do curativo os produtos que a unidade dispõe: dersane, AGE soro ,iodo .  47 

214. Utilizar saf-gel nas feridas com fibrina e esfacelos 3 

215. Utilizar seringa para lavagem da ferida 1 

216. Utilizar técnica asséptica 48 

217. Utilizar todo material necessário estéril para realizar o curativo 27 

218. Verificar  a validade dos materiais estéreis 1 

219. Verificar a perfusão do membro (inferior) 1 
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220. Verificar a pressão arterial 1 

221. Verificar glicemia capilar 1 
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Anexo X  - Mapeamento das ações de enfermagem referidas de acordo com as intervenções e atividades 
prioritárias para os diagnósticos de enfermagem de integridade da pele prejudicada, integridade tissular 
prejudicada e perfusão tissular prejudicada 
 

AÇÕES RELATADAS MAPEAMENTO NIC NECESSIDADES 
HUMANAS 
BÁSICAS 

Cod_A

tiv_ 
rel 

Ativ_enf_relatada f Cod. 

Ativ_N
IC 

Atividade correspondente NIC Diag. 

Enfer 

Cod. 

Interv 
NIC 

Interv_NIC Cod_ 

Classe_NIC 

Cod 

_Domínio 
NIC 
 

 

 
NHB 

 

1 

Limpar a ferida com soro fisiológico 82 A1 Limpar com soro fisiológico ou 

substância não tôxica, conforme 
apropriado 

1 =IPP 

 
 
2 =ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L= Controle da 

pele/feridas 
 
L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 
 
2= fisiológico 

complexo 
 

Integridade cutâneo 

mucosa/Integridade 
física 

2 Orientar o paciente sobre cuidados 
de higiene pessoal 

67 A2  
“ATIVIDADE CONTEXTUAL” 

INT_2 Assistência no 
autocuidado: 

Banho/higiene 

F= Facilitação 
do 

autocuidado 

1= fisiológico 
básico 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

3 Utilizar técnica asséptica 48 A3 Manter técnica asséptica durante 
a realização do curativo ao cuidar 

da lesão, conforme apropriado. 

1 =IPP 
 

 
2 =ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L= Controle da 
pele/feridas 

 
L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 

 
2= fisiológico 
complexo 

 

Ambiente 

4 Utilizar para realização do curativo 
os produtos que a unidade dispõe: 

dersane, AGE soro, iodo. 

47 A4 Administrar cuidados a úlcera de 
pele, conforme a necessidade. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L= Controle da 
pele/feridas 

 
L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 

 
2= fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

5 Orientar quanto à alimentação 
adequada 

53 A5 Oferecer informações adequadas 
sobre as necessidades 
nutricionais e a forma de 

satisfazê-las. 

2=ITP 
 
 

1=IPP 
 
 

3=PTPI 

INT_3 
 
 

INT_3 
 
 

INT_3 

Controle da nutrição 
(adicionais) 
 

Controle da nutrição 
(sugerida) 
 

Controle da nutrição 
(sugerida) 
 

 

D- Apoio 
nutricional 
 

D- Apoio 
nutricional 
 

D- Apoio 
nutricional 

1= fisiológico 
básico 
 

1= fisiológico 
básico 
 

1= fisiológico 
básico 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

6 Usar luvas (EPI) 46 A6 Usar luvas conforme exigência 
dos protocolos de precauções 

universais. 

1=IPP 
 

2=ITP 

INT-4 
 

INT-4 

Controle de infecção 
(optativas) 

 

V= Controle 
de riscos 

 

4= Segurança 
 

 

Segurança física  
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Controle de infecção 

(optativas) 

V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

7 Usar jaleco  (EPI) 35 A7 Usar roupas de proteção ou 

aventais ao lidar com material 
infeccioso. 

1=IPP 

 
2=ITP 

INT-4 

 
INT-4 

Controle de infecção 

(optativas) 
 
Controle de infecção 

(optativas) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

 
 
4= Segurança 

Segurança física  

8 Usar mascara (EPI) 36 A8 Instituir precauções universais. 1=IPP 
 

2=ITP 

INT-4 
 

INT-4 

Controle de infecção 
(optativas) 

 
Controle de infecção 
(optativas) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

 
4= Segurança 

Segurança física  

9 Orientar o paciente a importância do 
cuidado com a ferida 

36 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membros da família sobre os 
procedimentos de cuidado com a 

lesão 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_1 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L= Controle da 
pele/feridas 
 

L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 
 

2= fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

10 Escolher o produto adequado para 

cada tipo de tecido da ferida 

30 A10 Aplicar curativo adequado ao tipo 

de lesão. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L= Controle da 

pele/feridas 
 
L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 
 
2= fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

11 Realizar o desbridamento se 
necessário 

20 A11 Desbridar a úlcera, se necessário 1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_5 
 

 
INT_5 

Cuidado com úlceras 
de pressão (prioritária) 

 
Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

 

L= Controle da 
pele/feridas 

 
L= Controle da 
pele/feridas 

 

2= fisiológico 
complexo 

 
2= fisiológico 
complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

12 Examinar  a ferida 37 A12 Examinar a lesão a cada troca de 

curativo. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L= Controle da 

pele/feridas 
 
L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 
 
2= fisiológico 

complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

13 Encaminhar o paciente para 

avaliação médica 

29 A13 Coordenar o atendimento com 

outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 

sobre os cuidados de 
saúde 

b=Controle 

das 
informações 

6=Sistema de 

saúde 

Terapêutica 

14 Realizar o curativo 41 A14 Aplicar curativo  oclusivo limpo, 

conforme apropriado 

1=IPP INT_7 Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 
(sugerida) 

L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

15 Orientar o paciente a manter o 
curativo limpo 

24 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membro (s) da família sobre o(s) 
procedimento (s) de cuidado com 

a lesão 

1=IPP 
 
 

2=ITP 
 
 
 

 
 

INT_1 
 
 

INT_1 
 
 
 

 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

L= Controle da 
pele/feridas 
 

L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 
 

2= fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 
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16 Orientar  não retirar o curativo 30 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membro (s) da família sobre o(s) 

procedimento (s) de cuidado com 
a lesão 

1=IPP 
 

 
2=ITP 
 

 
 

INT_1 
 

 
INT_1 
 

 
 
 

 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L= Controle da 
pele/feridas 

 
L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 

 
2= fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

17 Utilizar todo material necessário 
estéril para realizar o curativo 

27 A15 Assegurar o emprego de técnica 
adequada no cuidado de feridas 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(optativas) 

 
Controle de infecção 
(optativas) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

 
4= Segurança 

Segurança física  

18 Manter a ferida ocluída com gazes 36 A14 Aplicar curativo  oclusivo limpo, 

conforme apropriado 

1=IPP 

 

INT_7 Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 
(sugerida) 

L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

19 Lavar as mãos 29 A16 Lavar as mãos antes e após cada 

atividade de cuidado com o 
paciente. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_4 

 
INT_4 
 

Controle de infecção 

(optativas) 
 
Controle de infecção 

(optativas) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

 
 
4= Segurança 

Segurança física 

20 Orientar o paciente a elevar os 
membros inferiores 

28 A17 Elevar o membro afetado 20º ou 
mais acima do nível do coração, 

conforme apropriado. 

3=PTPI INT-8 Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa  

(prioritária) 

N= controle da 
perfusão 

tissular 

2= fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educaçãp à saúde) 

21 Encaminhar o paciente para o 

atendimento especializado no 
tratamento de feridas crônicas 

18 A18 Encaminhar o paciente ao 

médico especialista em feridas, 
conforme apropriado. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L= Controle da 

pele/feridas 
 
L= Controle da 

pele/feridas 

2= fisiológico 

complexo 
 
2= fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

22 Realizar desinfecção da sala entre  
um curativo e o outro 

14 A19 Limpar adequadamente o 
ambiente após o uso de cada 

paciente. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(optativas) 

 
Controle de infecção 
(optativas) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

 
4= Segurança 

Ambiente 

23 Procurar saber a história do paciente 
(anamnese) 

26 A20 Descrever o histórico anterior de 
saúde. 

 INT_6 Troca de informações 
sobre os cuidados de 
saúde 

b = Controle 
das 
informações 

6= Sistema de 
saúde 

Terapêutica 

24 Orientar o paciente não molhar o 
curativo em casa 

28 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membro (s) da família sobre o(s) 
procedimento (s) de cuidado com 

a lesão 

1=IPP 
 
 

2=ITP 
 
 

INT_1 
 
 

INT_1 
 
 

 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

 

L= Controle da 
pele/feridas 
 

L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 
 

2= fisiológico 
complexo 
 

 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

25 Solicitar avaliação do enfermeiro 19 A21 Iniciar serviços de consulta com o 1=IPP INT_7 Cuidados com a pele: L= Controle da 2= fisiológico Terapêutica 
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enfermeiro de terapia 

enterostomal, sempre que 
necessário. 

 tratamentos tópicos 

(sugerida) 

pele/feridas complexo 

26 Avaliar a capacidade do paciente 
para o autocuidado 

2 A22 Monitorar a capacidade do 
paciente para realizar as 
atividades de autocuidado. 

3=PTPI 
 
 

 
1=IPP 

INT_9 
 
 

 
INT_9 

Supervisão (adicionais 
optativas) 
 

 
Supervisão (adicionais 
optativas) 

V = Classe 
Controle de 
risco 

 
V = Classe 
Controle de 

risco 

4 = segurança 
 
 

4 = segurança 
 

Terapêutica 

27 Orientar o paciente  fazer o repouso 17 A23 Estimular o repouso. 1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(optativas) 

 
Controle de infecção 
(optativas) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

 
4= Segurança 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

28 Orientar o paciente realizar o 
curativo somente na unidade 

21 A24 Informar o paciente/pessoas 
significativas sobre quando e 
onde o procedimento/tratamen-to 

ocorrerá, conforme apropriado 

 INT_10 Ensino:procedimento/ 
tratamento 

S= Educação 
Do paciente 

3=Compor-
tamental  

Educação em saúde/a-
prendizagem 

29 Conversar com o paciente sobre 
todo o tratamento 

23 A25 Descrever as atividades do 
procedimento/tratamento 

 INT_10 Ensino:procedimento/ 
tratamento 

S= Educação 
Do paciente 

3=Compor-
tamental 

Educação em saúde/a-
prendizagem 

30 Realizar o curativo em sala 
organizada 

3 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_11 Controle do ambiente V= Controle 
de riscos 

4= Segurança ambiente 

31 Explicar o paciente o procedimento 
que será realizado 

18 A26 Explicar o procedimento ao 
paciente, preparando seus 
sentidos 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_12 
 
 

INT_12 
 

Irrigações de lesões 
(sugerida) 
 

Irrigações de lesões 
(sugerida) 
 

L= Controle da 
pele/feridas 
 

L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 
 

2= fisiológico 
complexo 

Participação 

32 Orientar fazer o curativo diariamente 20 A24 Informar o paciente/pessoas 
significativas sobre quando e 
onde o procedimento/tratamen-to 

ocorrerá, conforme apropriado 

 INT-10 Ensino:procedimento/ 
tratamento 

S= Educação 
Do paciente 

3=Compor-
tamental 

Educação em saúde/a-
prendizagem 

33 Orientar sobre o retorno para a 
realização do curativo 

26 A24 Informar o paciente/pessoas 
significativas sobre quando e 

onde o procedimento/tratamen-to 
ocorrerá, conforme apropriado 

 INT_10 Ensino:procedimento/ 
tratamento 

S= Educação 
Do paciente 

3=Compor-
tamental 

Educação em saúde/a-
prendizagem 

34 Orientar sobre a importância da 

frequência da realização do curativo 

12 A27 Orientar o paciente sobre as 

formas de colaborar/participar 
durante o procedimento/trata-
mento, quando apropriado 

 INT_10 Ensino:procedimento/ 

tratamento 

S= Educação 

Do paciente 

3=Compor-

tamental 

Educação em saúde/a-

prendizagem 

35 Realizar o enfaixamento 23 A28 Envolver a lesão com o tipo 
adequado de curativo estéril 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_12 
 
 

INT_12 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 
 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 

L= Controle da 
pele/feridas 
 

L= Controle da 
pele/feridas 

2= fisiológico 
complexo 
 

2= fisiológico 
complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
física 

36 Acolher o paciente 13 A2  
ATIVIDADE CONTEXTUAL 

INT_13 Presença R=Assistên-
cia ao 

3=Compor-
tamental 

Atenção 
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enfrentamen-

to 

37 Orientar o paciente  fazer o controle 

do  diabetes 

8 A29 Monitorar os níveis de glicose 

sanguínea conforme indicação. 

 INT_14 Controle da 

hiperglicemia 

G=Controle 

eletrolítico e 
ácido-básico 

2=Fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

38 Posicionar o paciente em posição 

confortável 

10 A30 Posicionar o paciente para 

facilitar o conforto. 

 INT_15 Controle do ambiente: 

conforto 

E=Promoção 

do conforto 
físico 

1= Fisiológico 

básico 

Ambiente 

39 Manter a ferida hidratada 1 A31 Manter úmida a úlcera para 

ajudar na cicatrização. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_5 

 
 
INT_5 

Cuidados com úlceras 

de pressão (prioritária) 
 
Cuidados com úlceras 

de pressão 
(sugerida) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 

pele / feridas 
 

2=fisiológico 

complexo 
 
2=fisiológico 

complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

40 Orientar sobre a higiene da casa. 15 A2  

ATIVIDADE CONTEXTUAL 

INT_16 Controle do ambiente: 

preparo do lar 

Y=mediação 

do sistema de 
saúde 

6= Sistema de 

Saúde 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

41 Manter a sala de curativo limpa 7 A19 Limpar adequadamente o 

ambiente após o uso de cada 
paciente 

1= IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_4 

 
 
 

INT_4 

Controle de infecção 

(opcionais) 
 
Controle de infecção 

(opcionais) 
 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

 
 
4= Segurança 

ambiente 

42 Orientar o paciente sobre como 
fazer o curativo em casa 

16 A32 Orientar a pessoa sobre os 
métodos adequados de colocar 
curativos em ferimentos e 

descartar curativos sujos. 

 INT_17 Assistência no 
autocuidado: 
atividades essenciais 

da vida diária 

F=Facilitação 
do 
autocuidado. 

1=Fisiológico 
básico 

Terapêutica 

43 Orientar o paciente fazer o curativo 
na unidade de acordo com o tipo de 

cobertura que está usando 

2 A33 Determinar o plano de tratamento 
com participação do 

paciente/família 

 INT-18 Gerenciamento de 
caso 

Y= Mediação 
com o sistema 

de saúde 

6= Sistema de 
saúde 

Terapêutica 

44 Orientar o paciente  quanto ao 
autocuidado 

10 A34 Encorajar o paciente a realizar 
atividades normais da vida diária 

de acordo com o seu nível de 
capacidade 

 INT-19 Assistência no 
autocuidado 

F=Facilitação 
do 

autocuidado 

1=Fisiológico 
básico 

Educação em saúde/a-
prendizagem 

45 Secar bem a ferida 20 A35  

ATIVIDADE NÃO MAPEADA 
 

46 Conversar com o paciente para 
elevar a auto estima 

8 A36 Facilitar um ambiente e 
atividades que aumentam a 
autoestima 

 INT_44 Fortalecimento da 
autoestima 

R= Assistência 
no 
enfrentamento 

3= 
Comporta-
mental 

Autoestima/autoimagem
/autorrealização 

47 Hidrato a ferida  com  AGE 21 A37 Aplicar emolientes à área afetada 1=IPP INT_7 Cuidados da pele: 
tratamentos tópicos 
(sugerida) 

L= Controle de 
pele / feridas 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Terapêutica 

48 Realizar a limpeza diária da sala de 
curativo 

10 A19 Limpar adequadamente o 
ambiente após o uso de cada 
paciente 

1= IPP 
 
 

2=ITP 

INT_4 
 
 

INT_4 

Controle de infecção 
(opcionais) 
 

Controle de infecção 
(opcionais) 

V= Controle de 
riscos 
 

V= Controle de 
riscos 

4=Segu-
rança 
 

4=Segu-
rança 

ambiente 
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49 Orientar o paciente como tomar os 

medicamentos de forma correta 

12 A38 Ensinar o paciente e/ou família o 

método de administração do 
medicamento, conforme 
apropriado. 

1= IPP 

 
 
2=ITP 

 
 
 

3=PTPI 

INT_20 

 
 
INT_20 

 
 
 

INT_20 

Controle de 

medicamentos 
 (sugerida) 
 

Controle de 
medicamentos 
(opcionais) 

 
Controle de 
medicamentos 

(opcionais) 
 

H= controle de 

medicamentos 
 
 

H= controle de 
medicamentos 
 

 
H= controle de 
medicamentos 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

50 O ambiente da sala deve estar limpo 15 A39 Oferecer leito e ambientes limpos 

e confortáveis 

 INT-11 Controle do ambiente V= Controle de 

riscos 

4=Segu-

rança 

ambiente 

51 Orientar a família sobre os cuidados 
com a ferida 

6 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membro (s) da família sobre o(s) 

procedimento (s) de cuidado com 
a ferida 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Autoestima/autoimagem
/autorrealização 

52 Utilizar o produto prescrito pelo 

médico 

16 A40 Aplicar o agente tópico conforme 

a prescrição. 

1=IPP INT_21 Administração de 

medicamentos: tópica 
(sugerida) 

H=Controle de 

medicamentos. 

2=Fisiológi-

co complexo 

Terapêutica 

53 Avaliar a evolução da ferida a partir 

do tratamento oferecido. 

14 A41 Comparar o estado atual do 

paciente com o anterior para 
detectar melhoras e pioras na 
condição do paciente 

1=IPP 

 
 
3=PTPI 

INT_9 

 
 
INT_9 

Supervisão (adicionais) 

 
 
Supervisão (adicionais) 

V=Controle de 

risco 
 
V=Controle de 

risco 

4=Segu-

rança 
 
4=Segu-

rança 

Terapêutica 

54 Avaliar as características das feridas 17 A42 Monitorar as caraterísticas da 
lesão, inclusive drenagem, cor, 

tamanho e odor. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 
 

 
 

INT_1 
 

 
INT_1 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L= Controle de 
pele/feridas 

 
L= Controle de 
pele/feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

55 Conversar com o paciente  sobre os 

aspectos psicológicos, preconceito, 
exclusão social e o sentimento do 
paciente 

4 A43 Conversar com o paciente sobre 

a (s) experiência (s) emocional 
(is). 

 INT_22 Apoio Emocional R=Assistência 

no 
enfrentamento 

3=Comporta

mental 

Segurança emocional 

56 Realizar desinfecção dos mobiliários 
após o curativo 

9 A19 Limpar adequadamente o 
ambiente após o uso de cada 
paciente. 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_4 
 
 

INT_4 
 

Controle de infecção 
(adicionais) 
 

Controle de infecção 
(adicionais) 

V=Controle de 
risco 
 

V=Controle de 
risco 

4=Segu-
rança 

ambiente 

57 Aquecer o soro fisiológico 9 A35  
ATIVIDADE NÃO MAPEADA 
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58 Orientar o paciente não utilizar 

produtos inapropriados, sem 
indicação médica 

8 A44 Informar sobre o uso de 

medicamentos sem prescrição 
médica e sobre a maneira como 
eles podem influenciar a 

condição existente. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

 
 
3=PTPI 

INT_20 

 
 
INT_20 

 
 
INT_20 

Controle de medica-

mentos (sugerida) 
 
Controle de medica-

mentos (adiconais) 
 
Controle de medica-

mentos (adiconais) 

H= controle de 

medicamentos 
 
H= controle de 

medicamentos 
 
H= controle de 

medicamentos 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Aprendizgem (educação 

à saúde) 

59 Acondicionar o lixo de maneira 

adequada 

6 A45 Remover os materiais utilizados 

durante as trocas de curativo e 
eliminação, bem como quaisquer 
odores residuais, antes das 

visitas e refeições 

 INT_11 Controle do ambiente V= Controle de 

riscos 

4=Segu-

rança 

ambiente 

60 Lavar a ferida infectada começando 
do mais limpo para o contaminado 

4 A46 Limpar a lesão  da área mais 
limpa para mais suja. 

1=IPP 
 

 
 
2=ITP 

INT_12 
 

 
 
INT_12 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 

 
 
Irrigação de lesões 

(sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
 
L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

61 Orientar o paciente procurar o 
angiologista 

6 A13 Coordenar o atendimento com 
outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 
sobre os cuidados de 

saúde 

b=Controle das 
informações 

6=Sistema 
de saúde 

Terapêutica 

62 Orientar o paciente a não ingerir 
bebidas álcoolicas e não fumar 

8 A47 Encorajar o paciente a não fumar 
e evitar o uso de álcool 

1=IPP 
 

2=ITP 
 
 

3=PTPI 

INT_23 
 

INT_23 
 
 

INT_23 

Prevenção de úlceras 
de pressão (sugerida) 

 
Prevenção de úlceras 
de pressão (sugerida) 

 
Prevenção de úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 

2=Fisiológi- 
co complexo 

 
2=Fisiológi- 
co complexo 

 
2=Fisiológi- 
co complexo 

Educação para saúde/a-
prendizagem 

63 Orientar o paciente a evitar novos 
traumas na ferida 

10 A48 Orientar o paciente e a família 
sobre a proteção contra lesão na 

área afetada 

1=IPP 
 

 
3=PTPI 

INT_24 
 

 
INT_24 

Precauções 
circulatórias (sugerida) 

 
 
Precauções 

circulatórias (sugerida) 

N=Controle da 
perfusão tissular 

 
 
N=Controle da 

perfusão tissular 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

64 Avaliar a presença de infecção na 

ferida 

5 A49 Monitorar o aparecimento de 

sinais e sintomas de infecção no 
ferimento. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT-5 

 
 
INT-5 

Cuidados com úlceras 

de pressão (prioritária) 
 
Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

65 Avaliar o estado nutricional do 
paciente 

9 A50 Monitorar estado nutricional 1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT-5 
 

 
INT-5 
 

 

Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 

 
Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

nutrição 
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66 Ter o cuidado de não provocar 

lesões na ferida durante a realização 
do curativo. 

3 A51 Evitar lesão na área afetada 1=IPP 

 
 
 

3=PTPI 

INT_24 

 
 
 

INT_24 

Precauções 

circulatórias (sugerida) 
 
 

Precauções 
circulatórias (sugerida) 

N=Controle da 

perfusão tissular 
 
 

N=Controle da 
perfusão tissular 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

67 Orientar o paciente sobre a 
importância da ingestão de líquidos 

7 A52 Encorajar a ingestão de líquidos, 
conforme apropriado. 

1=IPP 
 
 

2=ITP 
 

INT_1 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

68 Conversar com o paciente sobre  o 
que faz no seu dia-a-dia e qual sua 
renda mensal 

7 A53 Discutir os pontos fortes e os 
recursos do paciente 

 INT-6 Troca de informações 
sobre o cuidado de 
saúde 

b=Controle das 
informações 

6=Sistema 
de saúde 

Participação 

69 Agendar os curativos 8 A24 Informar o paciente/pessoas 
significativas sobre quando e 
onde o procedimento/tratamen-to 

ocorrerá, conforme apropriado 

 INT_10 Ensino:procedimento/ 
tratamento 

S= Educação do 
paciente 

3= Compor-
tamental 

Terapêutica 

70 Lavar a ferida com água e sabão 
antes de iniciar o curativo 

5 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

71 Observar a capacidade do paciente  
para o autocuidado 

1 A22 Monitorar a capacidade do 
paciente para as atividades de 
autocuidado 

1=IPP 
 
 

 
3=PTPI 

INT_9 
 
 

 
INT_9 

Supervisão 
(adicionais) 
 

 
Supervisão 
(adicionais) 

V=Controle de 
risco 
 

 
V=Controle de 
risco 

4=Segu-
rança 
 

 
4=Segu-
rança 

Terapêutica 

72 Avaliar a presença de odor na ferida 7 A42 Monitorar as características da 
lesão inclusive drenagem, cor, 

tamanho e odor. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

73 Avaliar a extensão da ferida 6 A54 Medir o leito da lesão, conforme 
apropriado. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

74 Orientar o paciente procurar outras 
unidades nos finais de semana para 
realizar o curativo 

5 A55 Identificar outras instituições que 
oferecem atendimento. 

 INT_6 Troca de informações 
sobre o cuidado de 
saúde 

b=Controle das 
informações 

6=Sistema 
de saúde 

Terapêutica 

75 Orientar o paciente  lavar a ferida 
com água e sabão em casa 

7 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

76 Hidratar a pele ao redor 5 A56 Aplicar ungüento adequado à 

pele/ lesão conforme apropriado 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 
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77 Manter a ferida úmida no período de 

granulação 

3 A31 Manter úmida a úlcera para 

ajudar a cicatrização. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

Cuidados com úlceras 

de pressão (prioritária) 
 
Cuidados com úlceras 

de pressão (prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

78 Realizar o registro de enfermagem 

(evolução) 

4 A57 Documentar o local, o tamanho e 

o aspecto da lesão. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_1 

 
 
INT_1 

 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

79 Orientar o paciente retirar o curativo 
caso molhe 

4 A9 Orientar o paciente ou (s) 
membro (s) da família sobre o(s) 

procedimento (s) de cuidado com 
a lesão 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

80 Orientar o paciente usar sapatos 
apropriados e confortáveis 

7 A58 Proteger a extremidade contra 
lesões (por exemplo, usar 
sapatos confortáveis). 

3=PTPI 
 
 

 
3=PTPI 

INT_8 
 
 

 
INT_25 

Cuidados circulatórios: 
Insuficiência Venosa 
(prioritária) 

 
Cuidados circulatórios: 
Insuficiência arterial 

(prioritária) 

N=Controle da 
perfusão tissular 
 

 
N=Controle da 
perfusão tissular 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

81 Avaliar a presença de exsudato na 
ferida 

 
 

10 A42 Monitorar as características da 
lesão inclusive drenagem, cor, 

tamanho e odor. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

82 Realizar limpeza mecânica com 
água e sabão na pele íntegra 
próximo da lesão 

5 A59 Limpar a pele em torno da úlcera 
com sabonete suave e água. 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_5 
 
 

 
INT_5 

Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Cuidado corporal 

83 Lavar  a ferida com jato de soro 5 A60 Irrigar a lesão com solução 
apropriada usando uma seringa 
para irrigação 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_12 
 
 

 
INT_12 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 
 

 
Irrigação de lesões 
(sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade física 

84 Orientar o paciente quanto ao tempo 
certo para troca do curativo 

1 A33 Determinar o plano de tratamento 
com participação do 
paciente/família 

 INT_18 Gerenciamento de 
caso 

Y= Mediação do 
sistema de 
saúde 

6= Sistema 
de saúde 

Terapêutica 

85 O ambiente da sala deve estar 
arejado 

4 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_11 Controle do ambiente V= Controle de 
riscos 

4= 
Segurança 

ambiente 

86 Usar dersane nas bordas da lesão 6 A56 Aplicar ungüento adequado à 
pele/ lesão conforme apropriado 

1=IPP 
 

INT_1 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
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2=ITP INT_1 Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 

física 

87 Orientar o paciente  tomar banho 

antes de vir fazer o curativo 

6 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_2 Assistência no 

autocuidado: 
Banho/higiene 

F=facilitação do 

autocuidado 

1= Fisioló-

gico básico 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

88 Orientar o paciente a hidratar a pele 

ao redor da ferida 

4 A61 Aplicar ungüento lubrificante e 

creme em áreas ressecadas da 
pele 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_26 

 
 
 

INT_26 

Banho (sugerida) 

 
 
Banho (adicionais 

optativas) 

F=Facilitação do 

autocuidado 
 
F=Facilitação do 

autocuidado 

1=Fisiológi-

co básico 
 
1=Fisiológi-

co básico 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

89 Orientar o paciente fazer 

acompanhamento como o 
nutricionista 

3 A62 Encaminhar o paciente a 

nutricionista, se adequado. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_1 

 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões  

(prioritária) 
 
 

Cuidados com lesões  
(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Terapêutica 

90 Orientar o paciente sobre a 

importância da adesão ao 
tratamento 

4 A33 Determinar o plano de tratamento 

com participação do 
paciente/família 

 INT_18 Gerenciamento de 

caso 

Y= Mediação do 

sistema de 
saúde 

6= Sistema 

de saúde 

Terapêutica 

91 Avaliar os hábitos de higiene do 

paciente 

6 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_2 Assistência no 

autocuidado: 
Banho/higiene 

F=facilitação do 

autocuidado 

1= Fisioló-

gico básico 

Cuidado corporal 

92 Avaliar a profundidade da ferida 3 A54 Medir o leito da lesão, quando 
adequado 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões  
(prioritária) 
 

 
Cuidados com lesões  
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
física 

93 Avalio a presença de hiperemia 4 A63 Monitorar a cor, a temperatura, o 
edema, a umidade e a aparência 
da pele ao redor. 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_5 
 
 

INT_5 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
física 

94 Avaliar a saúde  psíquica 5 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_27 Avaliação da saúde V= Controle de 

riscos da 
comunidade 

7= 

Comunidade 

Segurança emocional 

95 Oferecer apoio psicológico ao 

paciente 

14 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_22 Apoio emocional R= Assistência 

no 
enfrentamento 

3= compor-

tamental 

Segurança emocional 

96 Organizar a sala depois da 

realização do curativo 

2 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_11 Controle do ambiente V= Controle de 

riscos 

4= 

Segurança 

Ambiente 

97 Orientar o paciente a procurar o 

tratamento especializado 

7 A64 Identificar outras instituições que 

oferecem atendimento. 

 INT_6 Troca de informações 

sobre o cuidado da 
saúde 

b=Controle das 

informações 

6= Sistema 

de saúde 

Terapêutica 

98 Orientar o paciente a ter cuidados 

com os pés 

5 A65 Orientar o paciente sobre o 

cuidado correto dos pés 

3=PTPI 

 
 

INT_25 

 
 

Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 
(prioritária) 

N=Controle da 

perfusão tissular 
 

2=Fisiológi-

co complexo 
 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 
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3=PTPI 

 

INT_8 
 

 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 
(prioritária) 

 

 

N=Controle da 
perfusão tissular 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

99 Observar o perfil sóciocultural do 

paciente 

2 A66 Identificar as características  da 

população – alvo que interferem  
na seleção das estratégias de 
aprendizagem 

 INT_28 Educação em saúde S=Educação do 

paciente 

3=Compor-

tamental 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

100 Orientar o paciente a fazer controle 
da hipertensão 

2 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

101 Medir a extensão da ferida 1 A54 Medir o leito da lesão, conforme 

apropriado. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_1 

 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões  

(prioritária) 
 
 

Cuidados com lesões  
(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
L=Controle de 

pele / feridas 
 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

102 Avaliar o esquema vacinal para 

antitetânica 

2 A67 Determinar a condição das 

imunizações a cada visita ao 
setor de saúde e oferecer 
imunizações necessárias. 

 INT_29 Controle de 

imunização/vacina-
ção 

c= Promoção da 

saúde da 
comunidade 

7= 

Comunidade 

Regulação imunológica 

103 Realizar visitas domiciliares para 
avaliar os hábitos de higiene da casa 
do paciente. 

4 A68 Monitorar o  ambiente doméstico 
para receber o paciente 

 INT_16 Controle do ambiente: 
preparo do lar 

Y= Mediação do 
sistema de 
saúde 

6 = Sistema 
de saúde 

Ambiente 

104 Avaliar o estado geral do paciente 4 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_27 Avaliação da Saúde d=Controle de 
riscos da 

comunidade 

7=Comuni-
dade 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

105 Encaminhar o paciente para 
psicologia 

1 A69 Encaminhar o paciente a outros 
provedores de cuidados de 

saúde, se necessário. 

 INT_27 Avaliação da Saúde d=Controle de 
riscos da 

comunidade 

7=Comuni-
dade 

Terapêutica 

106 Avaliar se existe edema 2 A70 Avaliar edema e pulsos 
periféricos 

3=PTPI 
 

 
 
3=PTPI 

 

INT_8 
 

 
 
INT_25 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 

(prioritária) 
 
Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 
(prioritária) 
 

N=Controle da 
perfusão tissular 

 
 
N=Controle da 

perfusão tissular 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Regulação vascular 

107 Realizar limpeza dos pés e próximo 
da lesão com água e sabão antes de 
iniciar o curativo 

3 A59 Limpar a pele em torno da úlcera 
com sabonete suave e água 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_5 
 
 

INT_5 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Cuidado corporal 

108 Avaliar a participação da família no 

tratamento 

4 A71 Monitorar o envolvimento dos 

familiares nos cuidados do 
paciente. 

 INT_30 Promoção do 

envolvimento familiar 

X=Cuidados ao 

longo da vida 

5=Família gregária 

109 Lavar a área perilesional com soro 4 A59 Limpar a pele ao redor da úlcera 
com sabonete suave e água. 

1=IPP 
 

INT_5 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
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2=ITP 
 

 

INT_5 

 

 
Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

 

L=Controle de 
pele / feridas 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

física 

110 Avaliar os hábitos de higiene 
domiciliar do paciente 

4 A68 Monitorar o  ambiente doméstico 
para receber o paciente 

 INT_16 Controle do ambiente: 
preparo do lar 

Y= Mediação do 
sistema de 

saúde 

6= Sistema 
de saúde 

Ambiente 

111 Avaliar a coloração do membro 3 A72 Monitorar a cor  e temperatura da 
pele 

1=IPP 
 

 
2=ITP 
 

 
3=PTPI 

INT-31 
 

 
INT-31 
 

 
INT-31 

Supervisão da pele 
(prioritária) 

 
Supervisão da pele 
(sugerida) 

 
Supervisão da pele 
(sugerida) 

L= Controle de 
pele/feridas 

 
L= Controle de 
pele/feridas 

 
L= Controle de 
pele/feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

112 Orientar o paciente massagear 
próximo do local da lesão 

2 A73 Massagear ao redor da área 
afetada. 

1=IPP 
 

INT_7 Cuidados com a pele: 
tratamentos tópicos 
(sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

113 Orientar o paciente a intercalar 
períodos de elevação do membro e 
deixá-lo para baixo se a úlcera é 

mista 

1 A74 Orientar o paciente para mudar 
de posição a intervalos 
programados em vez de esperar 

pelo desconforto. 

3=PTPI INT_32 Controle da 
sensibilidade 
periférica (prioritária) 

I= Controle 
neurológico 

2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

114 Orientar o paciente elevar os 
membros conforme a tolerância e 

etiologia da ferida 

1 A17 Elevar o membro afetado a 20º 
ou mais acima do nível do 

coração conforme apropriado 

3=PTPI INT_8 Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 

N=Controle da 
perfusão tissular 

2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

115 Orientar o paciente  realizar 

atividade física regular 

2 A75 Encorajar o paciente a fazer 

exercícios conforme tolerância 

3=PTPI INT_25 Cuidados circulatórios: 

insuficiência  arterial 

N=Controle da 

perfusão tissular 

2=Fisiológi-

co complexo 

Aprendizgem (educação 

à saúde) 

116 Conversar com o paciente sobre as 
formas de prevenção do surgimento 

de novas úlceras 

2 A76 Instituir medidas de prevenção de 
mais deterioração 

1=IPP 
 

 
2=ITP 
 

 
3=PTPI 

INT_31 
 

 
INT_31 
 

 
INT_31 

Supervisão da pele 
(prioritária) 

 
Supervisão da pele 
(sugerida) 

 
Supervisão da pele 
(sugerida) 

 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

117 Oferecer ao paciente um ambiente 
tranquilo 

4 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_15 Controle do ambiente: 
conforto 

E= Promoção do 
conforto físico 

1= Fisioló-
gico básico 

Ambiente 

118 Dar atenção ao paciente 2 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_13 Presença R=Assistência 
no 
enfrentamento 

3= Compor-
tamental 

Amor 

119 Retirar o curativo anterior 13 A77 Remover o curativo e a fita 
adesiva 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 
 

 
INT_1 

Cuidado com Lesões 
(prioritária) 
 

Cuidado com Lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Terapêutica 

120 Orientar o paciente a trocar apenas 
o curativo secundário 

3 A32 Orientar a pessoa sobre os 
métodos adequados de colocar 

 INT_17 Assistência no 
autocuidado: 

F=Facilitação do 
autocuidado 

1=Fisiológi-
co básico 

Terapêutica 
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curativos em ferimentos e 

descartar curativos sujos 

atividades essenciais 

da vida diária 

121 Implementar a SAE 2 A78 Elaborar o plano de cuidados do 

paciente, os diagnósticos, 
resultados e intervenções de 
enfermagem. 

 INT_33 Cuidados na 

admissão 

Y=Mediação do 

sistema de 
saúde 

6=Sistema 

de saúde 

Terapêutica 

122 Orientar o paciente não andar 
descalço 

2 A79 Orientar o paciente/família sobre 
a importância dos cuidados com 
os pés. 

1= IPP 
 
 

3=PTPI 

INT_34 
 
 

INT_34 

Cuidados com os pés 
(sugerida) 
 

Cuidados com os pés 
(sugerida) 

F=Facilitação do 
autocuidado 
 

F=Facilitação do 
autocuidado 

1=Fisiológi-
co básico 
 

1=Fisiológi-
co básico 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

123 Esclarecer as dúvidas que o 

paciente tem a respeito do 
tratamento 

5 A80 Explicar o procedimento/ 

Tratamento 

 INT_10 Ensino: Procedimento/ 

tratamento 

S= Educação 

Do paciente 

3= 

Comporta-
mental 

Educação para saúde/a-

prendizagem 

124 Oriento o paciente realizar  

acompanhamento com o médico 

7 A13 Coordenar o atendimento com 

outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 

sobre os cuidados de 
saúde 

b=Controle das 

informações 

6= Sistema 

de saúde 

Terapêutica 

125 Avaliar as bordas da ferida se existe 

maceração 

3 A63 Monitorar cor, a temperatura, o 

edema, a umidade e a aparência 
da pele ao redor. 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

 

INT_5 

 
 
INT_5 

Cuidados com úlceras 

de pressão (prioritária) 
 
 

Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

126 Avaliar a ausência de sensibilidade 
no membro comprometido 

1 A81 Monitorar parestesia (dormência, 
formigamento, hiperestesia e 
hipoestesia). 

3=PTPI INT_32 Controle da 
sensibilidade 
periférica (prioritária) 

I=Controle 
neurológico 

2=Fisiológi-
co complexo 

Percepção tátil 

127 Hidratar a ferida com gazes 
umedecidas 

2 A82 Aplicar compressas com salina, 
conforme apropriado 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 
 

INT_5 Cuidados com úlceras 
de pressão (prioritária) 
 

 
Cuidados com úlceras 
de pressão (sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade física 

128 Realizar exame físico 2 A83 Realizar o exame físico de 
admissão, conforme apropriado. 

 INT_33 Cuidados na 
admissão 

Y=Mediação do 
sistema de 
saúde 

6=Sistema 
de saúde 

Terapêutica 

129 Verificar a pressão arterial 1 A84 Medir a pressão sanguínea, a 
altura, o percentual de gordura do 
corpo, os níveis de colesterol, 

açúcar no sangue e a analise de 
urina, conforme apropriado. 

 INT_27 Avaliação da saúde V= Controle de 
risco da 
comunidade 

7= 
Comunidade 

Terapêutica 

130 Incentivar a deambulação conforme 

a tolerância 

2 A75 Encorajar o paciente a fazer 

exercícios conforme tolerância 

3=PTPI INT_25 Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

N=Controle da 

perfusão tissular 

2=Fisiológi-

co complexo 

Exercícios/ Atividade 

física 

131 Conversar com os familiares para 

dar apoio ao paciente 

4 A85 Envolver a família/pessoas 

significativas/amigos nos 
cuidados e no planejamento 

 INT_35 Melhora do sistema de 

apoio 

R=Assistência 

no 
enfrentamento 

3=Compor- 

tamental 

gregária 

132 Orientar o paciente sobre o uso 

correto da insulina 

2 A80 Explicar o 

procedimento/tratamento 

 INT_10 Ensino: 

procedimento/trata-
mento 

S=Educação do 

paciente 

3=Compor- 

tamental 

Educação em saúde/a-

prendizagem 
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133 Proporcionar privacidade ao 

paciente 

2 A86 Oferecer privacidade apropriada 

ao paciente/família/pessoas 
importantes 

 INT_33 Cuidados na 

admissão 

Y=Mediação do 

sistema de 
saúde 

6=Sistema 

de saúde 

Espaço 

134 Orientar o paciente quanto ao seu 
bem estar 

1 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

135 Orientoar o paciente tomar algum 

remédio para dor 

1 A87 Encorajar o paciente a usar 

medicamento adequado para 
alívio da dor 

3=PTPI INT_36 Controle da dor 

(adicionais optativas) 

E=Promoção do 

conforto físico 

1=Fisiológi-

co básico 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

136 Orientar o paciente realizar a 

avaliação da função renal 

1 A88 Monitorar os resultados 

laboratoriais relevantes ao 
equilíbrio hídrico (p. ex., níveis de 
hematócrito, uréia,albumina, 

proteína total, osmolaridade 
sérica e gravidade específica da 
urina) 

1=IPP 

 
 
 

 
3=PTPI 

INT_37 

 
 
 

 
INT_37 
 

Controle 

hidroeletrolítico 
(sugerida) 
 

 
Controle 
hidroeletrolítico 

(sugerida) 
 

G=Controle 

eletrolítico e 
ácido-básico 
 

 
G=Controle 
eletrolítico e 

ácido-básico 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Regulação heletrolítica 

137 Usar o doppler para classificar a 

ferida  

1 A89 Determinar o índice de pressão 

do tornozelo, conforme indicação 

1=IPP 

 
 
 

3=PTPI 
 
 

 
 
2=ITP 

INT_38 

 
 
 

INT_38 
 
 

 
 
INT_38 

 

Monitoração das 

extremidades 
inferiores (sugeridas) 
 

Monitoração das 
extremidades 
inferiores (sugeridas) 

 
Monitoração das 
extremidades 

inferiores (opcionais) 

L=Controle da 

pele feridas 
 
 

L=Controle da 
pele feridas 
 

 
L=Controle da 
pele feridas 

 
 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Regulação vascular 

138 Orientar o paciente  tomar os 

antibióticos no horário prescrito 

1 A90 Oriento o paciente a tomar os 

antibióticos, conforme a 
prescrição 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT-4 

 
 
INT-4 

Controle de infecção 

(adicionais) 
 
Controle de infecção 

(adicionais) 

V= Controle de 

riscos 
 
V= Controle de 

riscos 

4=Seguran-

ça 
 
4=Seguran-

ça 

Terapêutica 

139 Orientar o paciente ficar em repouso 

na vigência de dor. 

1 A91 Promover o repouso/sono 

adequado para facilitar o alívio da 
dor 

3=PTPI INT_36 Controle da dor 

(adicionais optativas) 

E=Promoção do 

conforto físico 

1=Fisiológi-

co básico 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

140 Conversar com o paciente em 

relação aos efeitos colaterais dos 
medicamentos usados no tratamento 

1 A92 Ensinar ao paciente e/ou família 

a ação esperada e os efeitos 
secundários do medicamento. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 
 
 

 
3=PTPI 

INT_20 

 
 
 

INT_20 
 
 

 
INT_20 

Controle de 

medicamentos 
(sugerida) 
 

Controle de 
medicamentos 
(adicionais) 

 
Controle de 
medicamentos 

(adicionais) 

H= Controle de 

medicamentos 
 
 

H= Controle de 
medicamentos 
 

 
H= Controle de 
medicamentos 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 
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141 Orientar o paciente procurar o 

dermatologista 

1 A13 Coordenar o atendimento com 

outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 

sobre os cuidados de 
saúde 

b=Controle das 

informações 

6= Sistema 

de saúde 

Terapêutica 

142 Perguntar o paciente se sente dor 
durante a realização do curativo 

2 A93 Monitorar o grau de desconforto 
ou dor 

3=PTPI INT_8 Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 
(prioritária) 

 

N=Controle da 
perfusão tissular 
 

2=Fisiológi-
co complexo 

percepção dolorosa 

143 Orientar o paciente a fazer 
movimentos com os pés de elevar e 

abaixar a cada 10 minutos 

2 A94 Encorajar exercícios passivos ou 
ativos de amplitude de 

movimentos, em especial os 
exercícios para as extremidades 
inferiores, durante o repouso no 

leito. 

3=PTPI INT_8 Cuidados 
Circulatórios: 

insuficiência venosa 
(prioritária) 

N=Controle da 
perfusão tissular 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

144 Orientar o paciente observar a 
sensibilidade dos membros 

inferiores e pés 

1 A95 Discutir ou identificar as causas 
de sensações anormais ou das 

mudanças nas sensações 

3=PTPI INT_32 Controle da 
Sensibilidade 

Periférica (prioritária) 

I=Controle 
neurológico 

2=Fisiológi-
co complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

145 Fazer  planigrafia da lesão no 
primeiro dia de atendimento 

1 A54 Medir o leito da lesão, quando 
adequado. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritárias) 

 
Cuidados com lesões 
(prioritárias) 

L=Controle de 
pele / feridas 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

146 Utilizar  seringa para lavagem da 
ferida 

1 A60 Irrigar a ferida com solução 
apropriada, usando uma grande 
seringa para irrigação. 

1=IPP 
 
2=ITP 

INT_12 
 
INT_12 

Irrigações de lesões 
(sugerida) 
Irrigações de lesões 

(sugerida) 

L=Controle de 
pele / feridas 
L=Controle de 

pele / feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
2=Fisiológi-

co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 
física 

147 Fazer fotografia da lesão 1 A57 Documentar o local, tamanho e o 

aspecto da lesão. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_1 

 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle de 

pele / feridas 
 
 

L=Controle de 
pele / feridas 

2=Fisiológi- 

co complexo 
 
2=Fisiológi- 

co complexo 
 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

148 Realizar IT/B 1 A89 

 

 

Determinar o índice tornozelo-
braquial, conforme apropriado. 

3=PTPI 

 
 
 

1=IPP 
 
 

3=PTPI 
 
 

2=ITP 

INT_25 

 
 
 

INT_38 
 
 

INT_38 
 
 

INT_38 
 

Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 
(prioritária) 
 

Monitoração das 
extremidades 
inferiores (sugeridas) 

 
Monitoração das 
extremidades 

inferiores (sugeridas) 
 
Monitoração das 

extremidades 
inferiores (opcionais) 

N=Controle da 

perfusão tissular 
 
 

L=Controle de 
pele / feridas 
 

 
L=Controle de 
pele / feridas 

 
 
L=Controle de 

pele / feridas 
 

2=Fisiológi-

co complexo 
 
 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

 
 
2=Fisiológi-

co complexo 

Regulação vascular 

149 Solitar exames complementares 1 A96 Coletar amostras para análise  INT_27 Avaliação da saúde d= Controle de 7=Comunida Terapêutica 
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risco da 

comunidade 

de 

150 Verificar glicemia capilar 1 A84 Medir a pressão sanguínea, a 

altura, o percentual de gordura do 
corpo, os níveis de colesterol, 
açúcar no sangue e a analise de 

urina, conforme apropriado. 

 INT_27 Avaliação da saúde d= Controle de 

risco da 
comunidade 

7= 

Comunidade 

Terapêutica 

151 Realizar um atendimento 
humanizado 

1 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

152 Solicitar o paciente para cortar as 
unhas 

1 A97 Orientar o paciente sobre 
cuidados com os pés e as unhas 

1=IPP 
 
 

 
3=PTPI 

INT_24 
 
 

 
INT_24 

Precauções 
circulatórias (sugerida) 
 

 
Precauções 
circulatórias (sugerida) 

N=Controle 
da perfusão 
tissular 

 
N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 
 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

Cuidado corporal 

153 Avaliar se o paciente tem anemia 1 A88 Monitorar os resultados 
laboratorias relevantes ao 
equilíbrio hídrico (p. ex., níveis de 

hematócrito, uréia, albumina, 
proteína total, osmolalidade 
sérica e gravidade específica da 

urina) 

1=IPP 
 
 

 
 
3=PTPI 

INT_37 
 
 

 
 
INT_37 

 

Controle 
Hidroeletrolítico 
(sugerida) 

 
 
Controle 

Hidroeletrolítico 
(sugerida) 

G=Controle 
eletrolítico e 
acido-básico 

 
 
G=Controle 

eletrolítico e 
acido-básico 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
 
2=Fisiológico 

complexo 

Regulação eletrolítica,  

154 Colocar óleo de girassol próximo da 

ferida 

1 A37 Aplicar emolientes á área afetada 1=IPP INT_7 Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 
(sugerida) 

L=Controle 

de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

155 Perguntar o paciente como é a 
higiene da casa onde  mora 

1 A68 Monitorar o  ambiente doméstico 
para receber o paciente 

 INT_16 Controle do ambiente: 
preparo do lar 

Y= Mediação 
do sistema de 
saúde 

6= Sistema de 
saúde 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

156 Orientar o paciente  exercitar o 
membro em caso de úlcera arterial 

2 A75 Encorajar o paciente a fazer 
exercícios físicos conforme 
tolerância 

3=PTPI INT_25 Cuidados circulatórios: 
insuficiência arterial 

N=Controle 
da perfusão 
tissular 

2=Fisiológico 
complexo 

Exercícos/ Atividade 
física 

157 Solicitoarque o agente comunitário 
faça visitas para supervisionar o 
paciente 

2 A13 Coordenar o atendimento com 
outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 
sobre os cuidados de 
saúde 

b=Controle 
das 
informações 

6=Sistema de 
saúde 

Terapêutica 

158 Observar a limpeza dos mobiliários e 
da sala de curativos 

1 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_4 Controle de infecção V= Controle 
de riscos 

4= segurança ambiente 

159 Avaliar a temperatura do membro 

ferido 

1 A98 Monitorar cor e temperatura da 

pele 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

 
 
 

3=PTPI 

INT_31 

 
  
INT_31 

 
 
 

 INT_31 

Supervisão da Pele 

(prioritária) 
 
 

Supervisão da Pele 
(sugerida) 
 

Supervisão da Pele 

L=Controle 

de pele / 
feridas 
 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

L=Controle 

2=Fisiológico 

complexo 
 
 

2=Fisiológico 
complexo 
 

2=Fisiológico 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 
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(sugerida) de pele / 

feridas 
 

complexo 

160 Verificar a perfusão do membro 1 A99 Fazer uma avaliação completa da 
circulação periférica (p. ex., 
verificar pulsos periféricos, 

edema, enchimento capilar, cor e 
temperatura da extremidade) 

3=PTPI 
 
 

 
3=PTPI 
 

 
 
 

2=IPP 
 
 
3=PTPI 

INT_8 
 
 

 
INT_25 
 

 
 
 

INT_24 
 
 
INT_24 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 
(prioritária) 

 
Cuidados circulatórios: 
insuficiência arterial 

(prioritária) 
 
 

Precauções 
Circulatórias (sugerida) 
 
Precauções 

Circulatórias (sugerida) 
 
 

N=Controle 
da perfusão 
tissular 

 
N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 
N=Controle 

da perfusão 
tissular 
 
N=Controle 

da perfusão 
tissular 
 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

 
 
2=Fisiológico 

complexo 
 
 
2=Fisiológico 

complexo 

Regulação vascular 

161 Realizar massagens no membro 
para ativar a circulação 

1 A100 Massagear com movimentos 
contínuos, simétricos longos, com 

compressões ou vibração com as 
palmas das mãos, os dedos e os 
polegares. 

2= ITP INT_39 Massagem (adicionais 
optativas) 

E=Promoção 
do conforto 

físico 

1=Fisiológico 
básico 

Regulação vascular 

162 Orientar o paciente a deambular 1 A75 Encorajar o paciente a exercitar-
se, conforme a tolerância 

3=PTPI INT_25 Cuidados Circulatórios: 
insuficiência arterial 
(prioritária) 

N=Controle 
da perfusão 
tissular 

 

2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

163 Solicitar avaliação da equipe de 
Home Care 

1 A13 Coordenar o atendimento com 
outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 
sobre os cuidados de 

saúde 

b-Controle 
das 

informações 

6=Sistema de 
saúde 

 

Terapêutica 

164 Orientar o pacicente realizar 
atividade física com amplitude de 

movimentos 

1 A94 Encorajar exercícios passivos ou 
ativos de amplitude de 

movimentos, em especial os 
exercícios para extremidades 
inferiores, durante o repouso no 

leito. 

3=PTPI INT_8 Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 

(prioritária) 

N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

165 Avaliar o paciente de forma holística 3 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

166 Orientar o paciente quanto a higiene 
da ferida 

17 A9 Orientar o paciente ou o paciente 
ou o (s) membro (s) da família 

sobre os procedimentos de 
cuidado com a lesão 

1=IPP 
 

 
 
2=ITP 

INT_1 
 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 

L=Controle 
de pele / 

feridas 
 
L=Controle 

de pele / 
feridas 
 

2=Fisiológico 
complexo 

 
 
2=Fisiológico 

complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

167 Realizar a coleta pra avaliar o tipo 
de microorganismo existente 

1 A101 Obter culturas, se necessário. 2=ITP 
 

INT_40 
 

Proteção contra 
infecção (sugerida) 

V=Controle 
de risco 

4=Segurança 
 

Terapêutica 
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1=IPP 

 

INT_40 

 

Proteção contra 
infecção (sugerida) 

 

V=Controle 
de risco 

 

4=Segurança 

168 Procurar conhecer os hábitos 
alimentares do paciente 

1 A102 Determinar a ingestão alimentar e 
os hábitos alimentares do 
paciente 

 INT_41 Aconselhamento 
nutricional 

D=Apoio 
nutricional 

1=fisiológico 
básico 
 

Nutrição 

169 Procurar saber  se o paciente tem 
conhecimento do tratamento 

2 A103 Determinar a(s) experiência (s) 
prévia (s) e o nível de 
conhecimento do paciente em 

relação ao procedimento/ 
Tratamento. 

 INT_10 Ensino: 
procedimento/trata-
mento 

S= Educação 
Do paciente 

3 = Comporta-
mental 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

170 Avaliar em que estágio de 

cicatrização está a ferida 

1 A12 Examinar a lesão a cada troca de 

curativo 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_1 

 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle 

de pele / 
feridas 
 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 

complexo 
 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 

171 Conversar com o paciente para 
cooperar no processo de 
cicatrização 

2 A27 Orientar o paciente sobre as 
formas de cooperar/participar 
durante o procedimento/trata-

mento, quando apropriado.  

 INT_10 Ensino: 
procedimento/trata-
mento 

S= Educação 
do paciente 

3= Comporta-
mental 
 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

172 Avaliar se o diabetes está 
descompensado 

3 A104 Monitorar os níveis de glicose 
sanguínea, se indicado. 

 INT_14 Controle da 
Hiperglicemia 

G=Controle 
eletrolítico e 

acido-básico 

2=Fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

173 Orientar o paciente a tomar sol no 

período de 7 às 8. 

1 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

174 Perguntar se o paciente sente dor 1 A93 Monitorar o grau de desconforto 
ou dor 

3=PTPI INT_8 Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 

(prioritária) 
 

N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 

2=Fisiológico 
complexo 

percepção dolorosa 

175 Prestar assistência de enfermagem 

com princípios éticos 

1 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

176 Cortar as unhas do paciente 2 A 105 Cortar as unhas dos pés 
normalmente mais espessas, 

quando estiverem mais macias, 
usando um cortador especial 
para unhas dos pés e utilizando a 

curvatura do dedo como guia 

1= IPP 
 

 
 
3=PTPI 

INT_34 
 

 
 
INT_34 

Cuidados com os pés 
(sugerida) 

 
 
Cuidados com os pés 

(sugerida) 

F=Facilita-
ção do 

autocuidado 
 
F=Facilita-

ção do 
autocuidado 

1=Fisiológico 
básico 

 
 
1=Fisiológico 

básico 

Cuidado corporal 

177 Proteger com gazes estéreis os 

dedos dos pés para evitar atrito 

1 A76 Instituir medidas de prevenção de 

mais deterioração. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 
 
 

 

INT_31 

 
 
 

INT_31 
 
 

 

Supervisão da pele 

(prioritárias) 
 
 

Supervisão da pele 
(sugeridas) 
 

 

L=Controle 

de pele / 
feridas 
 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 

2=Fisiológi- 

co complexo 
 
 

2=Fisiológi- 
co complexo 
 

 

Integridade cutâneo 

mucosa/ Integridade 
física 
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3=PTPI 

 

INT_31 

 

Supervisão da pele 
(sugeridas) 

 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 

2=Fisiológi- 
co complexo 

178 Orientar o paciente fazer 
movimentação com os dedos dos 

pés para ativar a circulação 

1 A94 Encorajar exercícios passivos ou 
ativos de amplitude de 

movimentos, em especial os 
exercícios para extremidades 
inferiores, durante o repouso no 

leito. 

3=PTPI INT_25 Cuidados Circulatórios: 
insuficiência venosa 

(prioritária) 

N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

179 Orientar o paciente proteger a região 
poplítea ao elevar os membros 

1 A106 Orientar o paciente ou a família 
para monitorar a posição das 

partes durante o banho, ao 
sentar-se,  ao deitar-se ou nas 
trocas de posição. 

3=IPTP INT_32 Controle da 
sensibilidade periférica 

(prioritária) 

I= 
Neurológico 

2=Fisiológico 
complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

180 Avaliar os pulsos distais 1 A99 Fazer uma avaliação completa da 
circulação periférica (p. ex., 
verificar pulsos periféricos, 

edema, enchimento capilar, cor e 
temperatura da extremidade) 

3=PTPI 
 
 

 
3=PTPI 
 

INT_8 
 
 

 
INT_25 

Cuidados circulatórios: 
insuficiência venosa 
(prioritária) 

 
Cuidados circulatórios: 
insuficiência arterial 

(prioritária) 
 

N=Controle 
da perfusão 
tissular 

 
N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 
 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

Regulação vascular 

181 Utilizar saf-gel nas feridas com 
fibrina e esfacelos 

3 A107 Aplicar agente  desbridante 
tópico na área afetada, conforme 
apropriado. 

1=IPP INT_7 Cuidados com a pele: 
tratamento tópico 
(sugerida) 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

182 Tratar o paciente com muito respeito 3 A108 Tratar o paciente e a família com 
dignidade e respeito 

 INT_18 Gerenciamento de 
caso 

c=Promoção 
da saúde da 
comunidade 

7=Comuni-
dade 

atenção 

183 Umedecer o curativo anterior com 
soro para evitar novos traumas ou         

rompimento de pequenos vasos 

2 A51 Evitar lesão na área afetada 1=IPP 
 

 
 
 

3=PTPI 

INT_24 
 

 
 
 

INT_24 

Precauções 
circulatórias (sugerida) 

 
 
Precauções 

circulatórias (sugerida) 
 

N=Controle 
da perfusão 

tissular 
 
N=Controle 

da perfusão 
tissular 

2=Fisiológico 
complexo 

 
 
2=Fisiológico 

complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/ Integridade 

física 

184 Encaminhar o paciente para o 

angiologista 

3 A69 Encaminhar o paciente a outros 

provedores de cuidados de 
saúde, se necessário 

 INT_27 Avaliação da saúde d-Controle de 

riscos da 
comunidade 

7=Comuni-

dade 

Terapêutica 

185 Preparar o material para realizar o 

curativo 

11 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_1 Cuidados com lesões L=Controle 

de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

186 Realizar o curativo em sala 

apropriada 

2 A109 Alocar o espaço físico  adequado 

a cada paciente, conforme as 
orientações do  CDC 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_4 

 
 
INT_4 

Controle de infecção 

(adicionais) 
 
Controle de infecção 

(adicionais) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

 
 
4= Segurança 

ambiente 
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187 O ambiente deve estar iluminado 2 A110 Adaptar a iluminação ambiental 

para satisfazer às necessidades 
de atividades individuais, 
evitando luz direta nos olhos 

 INT_15 Controle do ambiente: 

conforto 

E=promoção 

do conforto 
físico 

1= fisiológico 

básico 

Ambiente 

188 Utilizar gorro 34 A8 Instituir precauções padronizadas 1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(adicionais) 

 
Controle de infecção 
(adicionais) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

4= Segurança 
 

ambiente 

189 Orientar o paciente não deixar posar 
insetos 

9 A9 Orientar o paciente ou o paciente 
ou o (s) membro (s) da família 
sobre os procedimentos de 

cuidado com a lesão 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_1 
 
 

 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 
L=Controle 
de pele / 

feridas 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

190 Solicitar a equipe de limpeza  para 
limpar a sala após a realização do 

curativo 

14 A19 Limpar adequadamente o 
ambiente após o uso de cada 

paciente. 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 
 

Controle de infecção 
(adicionais) 

 
Controle de infecção 
(adicionais) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 

 
4= Segurança 

ambiente 

191 Orientar o paciente sobre o 
tratamento 

2 A111 Descrever as atividades do 
procedimento/tratamento 

 INT_10 Ensino: procedimento/ 
tratamento 

S= Educação 
do paciente 

3- Comporta-
mental 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

192 Orientar o funcionário sobre a 

técnica de realização do curativo 

11 A4 Assegurar o emprego da técnica 

adequada no cuidado de feridas 

1=IPP 

 
 
2=ITP 

INT_4 

 
 
INT_4 

Controle de infecção 

(adicionais) 
 
Controle de infecção 

(adicionais) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= Segurança 

 
 
4= Segurança 

Segurança física  

193 Orientar o paciente não mexer na 

ferida 

7 A9 Orientar o paciente ou o paciente 

ou o (s) membro (s) da família 
sobre os procedimentos de 
cuidado com a lesão 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_1 

 
 
 

INT_1 

Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

L=Controle 

de pele / 
feridas 
 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 

complexo 
 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 

(educação à saúde) 

194 Orientar o paciente procurar o 
médico para tirar as dúvidas sobre o 
tratamento 

3 A14 Coordenar o atendimento com 
outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 
sobre os cuidados de 
saúde 

b-Controle 
das 
informações 

6=Sistema de 
saúde 

Terapêutica 

195 Recolher o lixo após a realização do 
curativo 

3 A112 Descartar curativos e materiais 
sujos de forma adequada 

1= IPP 
 
 

2=ITP 

INT_12 
 
 

INT_12 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 
 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 
complexo 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Ambiente 

196 Trocar o lençol após a realização de 
cada curativo 

7 A113 Manter limpas, secas e sem 
vincos as roupas de cama. 

1=IPP INT_7 Cuidados com a pele: 
tratamento tópico 
(sugerida) 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

197 Supervisionar a técnica de curativo 2 A15 Assegurar o emprego da técnica 1=IPP INT_4 Controle de infecção V= Controle 4= Segurança Segurança física  
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adequada no cuidado de feridas  

2=ITP 

 

INT_4 

(adicionais) 

Controle de infecção 
(adicionais) 

de riscos 

V= Controle 
de riscos 

 

4= Segurança 

198 Realizar higienização da sala de 
curativo 

7 A19 Limpar adequadamente o 
ambiente após o uso de cada 
paciente 

1=IPP 
 
 

2=ITP 

INT_4 
 
 

INT_4 

Controle de infecção 
(adicionais) 
 

Controle de infecção 
(adicionais) 

V= Controle 
de riscos 
 

V= Controle 
de riscos 

4= Segurança 
 
 

4= Segurança 
 

Ambiente 

199 Perguntar o paciente se já foi 

avaliado pelo angiologista 

1 A13 Coordenar o atendimento com 

outros profissionais de saúde 

 INT_6 Troca de informações 

sobre os cuidados de 
saúde 

b-Controle 

das 
informações 

6=Sistema de 

saúde 

Terapêutica 

200 Abordar o paciente sobre as suas 

condições de moradia 

1 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

201 Orientar o técnico a realizar os 
curativos com técnica asséptica 

5 A15 Assegurar o emprego da técnica 
adequada no cuidado de feridas 

1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(adicionais) 

 
Controle de infecção 
(adicionais) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4-Segurança 
 

 
4-Segurança 

Segurança física  

202 Orientar o técnico a manter a sala de 
curativo limpa 

2 A114 Oferecer leito e ambientes limpos 
e confortáveis 

 INT_11 Controle do ambiente V= Controle 
de riscos 

4- Segurança Ambiente 

203 Orientar o paciente comer alimentos 
que ajudam na cicatrização 

1 A115 Garantir uma ingestão nutricional 
adequada 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_5 
 
 

 
INT_5 
 

Cuidados com úlcera 
de pressão (prioritária) 
 

 
Cuidados com úlcera 
de pressão (sugerida) 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 
L=Controle 
de pele / 

feridas 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

 

Nutrição 

204 Orientar o paciente sobre a posição 
do membro para favorecer a 

irrigação sanguínea 

1 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_25 Cuidados circulatórios: 
insuficiência arterial 

N= Controle 
da perfusão 

tissular 

2=Fisiológico 
complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde) 

205 Perguntar o paciente se possui 
alguma  doença de base que pode 

interferir no processo de cicatrização 

7 A116 Obter  a história de saúde, 
quando adequado, incluindo a 

descrição dos hábitos de saúde, 
os fatores de risco e os  
medicamentos. 

 INT_27 Avaliação da saúde d-Controle de 
riscos da 

comunidade 

7= 
Comunidade 

Terapêutica 

206 Usar soluções adequadas 1 A60 Irrigar a ferida com solução 
adequada, usando uma grande 
seringa para irrigação 

1=IPP 
 
 

 
2=ITP 

INT_12 
 
 

 
INT_12 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 
 

Irrigação de lesões 
(sugerida) 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 
complexo 
 

2=Fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

207 Deixar a sala organizada depois da 
fazer o curativo 

6 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_11 Controle do ambiente V= Controle 
de riscos 

4- Segurança Ambiente 

208 Deixar o paciente a vontade 2 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_15 Controle do ambiente: 
conforto 

E=promoção 
do conforto 
físico 

1= Fisiológico 
básico 

Espaço 

209 Orientar como  desprezar o lixo do 
curativo quando realiza-lo em casa 

1 A117 Orientar o paciente e a família 
sobre o armazenagem e o 

1=IPP 
 

INT_1 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle 
de pele / 

2=Fisiológico 
complexo 

Ambiente 
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descarte de curativos e materiais  

2=ITP 

 

INT_1 

 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

feridas 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 

2=Fisiológico 
complexo 

210 Orientar o paciente não coçar a 
ferida 

2 A9 Orientar o paciente ou o (s) 
membro (s) da família sobre os 

procedimentos de cuidado com a 
lesão 

1=IPP 
 

 
 
2=ITP 

INT_1 
 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 
 
Cuidados com lesões 

(prioritária) 
 

L=Controle 
de pele / 

feridas 
 
L=Controle 

de pele / 
feridas 

2=Fisiológico 
complexo 

 
 
2=Fisiológico 

complexo 

Aprendizagem 
(educação à saúde)  

211 Evitar aglomerações de pessoas 

dentro da sala de curativo 

1 A118 Limitar o número de visitas, 

quando adequado. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_4 

 
 
 

INT_4 
 

Controle de infecção 

(adicionais) 
 
Controle de infecção 

(adicionais) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4= segurança 

 
 
4= segurança 

Ambiente 

212 Orientar o técnico não usar adornos 

dentro da sala de curativos 

1 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL INT_42 Controle do ambiente: 

Segurança do 
trabalhador 

d=controle de 

riscos da 
comunidade 

7- Comunida-

de 

Ambiente 

213 Orientar o técnico não sair com os 

EPI para os outros ambientes da 
instituição 

1 A8  

Instituir precauções designadas, 
conforme apropriado. 

1=IPP 

 
 
 

2=ITP 

INT_4 

 
 
 

INT_4 
 

Controle de infecção 

(adicionais) 
 
Controle de infecção 

(adicionais) 

V= Controle 

de riscos 
 
V= Controle 

de riscos 

4=segurança 

 
 
4=segurança 

Ambiente 

214 Fazer o controle da glicemia em 

pacientes diabéticos 

2 A104 Monitorar os níveis de glicose 

sanguínea, se indicado. 

 INT_14 Controle da 

hiperglicemia 

G= Controle 

eletrolítico-
ácido básico 

2=Fisiológico 

complexo 

Terapêutica 

215 Fornecer o material que a unidade 
possui para o paciente realizar o 
curativo em casa 

5 A119 Auxiliar o paciente e a família 
obter suprimentos necessários 

1=IPP 
 
 

 
 
2=ITP 

INT_1 
 
 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 
L=Controle 
de pele / 

feridas 

2=Fisiológico 
complexo 
 

 
2=Fisiológico 
complexo 

Terapêutica 

216 Lavar a ferida com polvidine 2 A35   ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

217 Solicitar que o paciente adquira uma 
pomada para fazer o curativo 

2 A35 ATIVIDADE NÃO MAPEADA 

218 Observar se existe miíases na lesão 1 A12 Examinar a lesão a cada troca de 
curativos 

1=IPP 
 
 

 
 
2=ITP 

INT_1 
 
 

 
 
INT_1 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

 
Cuidados com lesões 
(prioritária) 

 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 
L=Controle 
de pele / 

feridas 

2=Fisiológi-
co complexo 
 

 
2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 

219 Realizar planigrafia da lesão a cada 
20 dias 

1 A54 Medir o leito da lesão, quando 
adequado. 

1=IPP 
 

INT_1 
 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 

L=Controle 
de pele / 

2=Fisiológi-
co complexo 

Integridade cutâneo 
mucosa/integridade física 
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2=ITP 

 

INT_1 
 

 

Cuidados com lesões 
(prioritária) 
 

feridas 

L=Controle 
de pele / 
feridas 

 

2=Fisiológi-
co complexo 

220 Verificar a validade dos materiais 
estéreis 

1 A120 Checar os itens quanto às datas 
de validade, a intervalos 

específicos. 

 INT_43 Controle de 
suprimentos 

a=controle do 
sistema de 

saúde 

6= sistema  
de saúde 

Ambiente 

221 Manter os frascos de soluções 
tampados 

1 A2 ATIVIDADE CONTEXTUAL 1=IPP 
 

 
2=ITP 

INT_4 
 

 
INT_4 

Controle de infecção 
(adicionais) 

 
Controle de infecção 
(adicionais) 

V= Controle 
de riscos 

 
V= Controle 
de riscos 

4= 
Segurança 

 
4= 
Segurança 

Ambiente 

 



320 

 


