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RESUMO 

 

As úlceras venosas (UV), feridas crônicas recidivantes que resultam da Insuficiência Venosa 

Crônica (IVC), acometem diferentes faixas etárias e repercutem de forma severa na deambulação 

dos portadores. As lesões requerem tratamento duradouro e complexo e são responsáveis por 

morbi-mortalidade significativas. Diante disso, este estudo tem como objetivos identificar os 

aspectos relevantes da literatura científica contemplados em protocolo para assistência aos 

portadores de úlceras venosas; identificar os aspectos a serem propostos pelos juízes do estudo 

(enfermeiros, médicos e fisioterapeutas) para o protocolo de assistência aos portadores de úlceras 

venosas e apresentar a estrutura de protocolo proposta pelos juízes do estudo para assistência aos 

portadores de úlceras venosas atendidos em um hospital de referência do Rio Grande do Norte. 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no setor de curativos, 

situado no ambulatório de clínica cirúrgica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado no Distrito Sanitário Leste, em Natal-RN. A amostra foi composta por 39 

profissionais, sendo 30 enfermeiros, 7 médicos e 2 fisioterapeutas, integrantes da equipe de 

clínica cirúrgica do HUOL e de outras instituições públicas e privadas do Rio Grande do Norte e 

de Jequié/Bahia. Esses profissionais foram os juízes responsáveis por selecionar as diretrizes já 

propostas na literatura sobre protocolos de UV. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUOL (Parecer n.
o
 081/07), iniciou-se a primeira etapa do estudo que consistiu na realização de 

revisão de literatura científica acerca dos aspectos relevantes a serem contemplados em um 

protocolo para assistência aos portadores de UV. Esses aspectos foram organizados em um 

questionário proposto aos juízes do estudo. Após apreciação, realizou-se a validação de conteúdo 

com aplicação do Índice Kappa (K), aceitando-se escore superior a 0,80 e da Escala de Likert, 

considerando índices de 4,0 a 5,0. Os dados coletados foram organizados no Microsoft Excel e 

exportados para Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0. O levantamento da literatura 

contemplou artigos científicos nacionais e internacionais, tese, dissertações e protocolos 

institucionais. Quanto a caracterização dos profissionais predominaram enfermeiros (76,1%), 

entre 34 e 45 anos (41,0%), sexo feminino (79,5%), casados/união consensual (46,2%), com 

especialização na área de cuidado a UV (61,5%), atuando na rede hospitalar (46,1%), com até 5 

anos de experiência em UV (69,2%) e alegando sentir-se preparado para cuidar dessas lesões 

(92,3%). No que diz respeito aos aspectos que obtiveram concordância ótima (K ≥ 0,81), 

permaneceram os itens encontrados na literatura com algumas modificações. Na análise dos 

aspectos propostos, os itens obtiveram avaliação muito importante, variando de 4,1 (tratamento 

medicamentoso) a 4,9 (avaliação do paciente e da lesão e cuidado com a ferida e a pele 

perilesional). A proposição do protocolo está disposta em onze itens: A) Avaliação do paciente e 

da lesão, B) Registro e documentação, C) Cuidado com a ferida e a pele perilesional, D) 

Indicação de cobertura, E) Uso de antibiótico e tratamento da dor, F) Tratamento cirúrgico da 

IVC, G) Tratamento medicamentoso, H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva, I) 

Encaminhamento dos pacientes, J) Capacitação profissional e K) Referência e contra-referência. 

 

Descritores: úlceras venosas; assistência integral à saúde; protocolos; enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

Venous ulcers (VU), recurrent chronic wounds resulting from Chronic Venous Insufficiency 

(CVI), affect different age groups and would severely affect ambulation of patients. The lesions 

require treatment lasting and complex and are responsible for significant morbidity and 

mortality. Thus, this study aims to identify the important aspects covered in the scientific 

literature protocol for assisting patients with venous ulcers, identifying the issues to be proposed 

by the judges of the study (nurses, doctors and physiotherapists) to the protocol of care provided 

to patients venous ulcers and present the structure of protocol proposed by the judges of the 

study to assist patients with venous ulcers treated at a referral hospital of Rio Grande do Norte. 

This is a descriptive study using a quantitative approach, carried out at the dressings, located in 

the outpatient surgical clinic of the Hospital University Onofre Lopes (HUOL), located in East 

Sanitary District, Natal-RN. The sample consisted of 39 professionals, 30 nurses, seven doctors 

and two physical therapists, team members HUOL surgical clinic and other public and private 

institutions of Rio Grande do Norte and Jequié/Bahia. These professionals were the judges 

responsible for selecting the guidelines already proposed in the literature on VU protocols. 

Approved by the Ethics in Research HUOL (Report n.
o
 081/07), began the first stage of the study 

which consisted of reviewing the scientific literature about the relevant aspects to be included in 

a protocol for assisting patients with VU. These aspects were organized into a proposed 

questionnaire to the judges of the study. Following examination, held on the content validation 

with application of the Kappa (K), accepting a score higher than 0.80 and the Likert Scale, 

whereas rates from 4.0 to 5.0. The data collected were organized in Microsoft Excel and 

exported into Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15.0. The literature review included 

national and international scientific articles, thesis, dissertation and institutional protocols. 

Regarding the characterization of professional nurses predominated (76.1%), between 34 and 45 

years (41.0%), female (79.5%), married/consensual union (46.2%), with specialization in VU 

care (61.5%), working in the hospital network (46.1%), with up to 5 years experience in VU 

(69.2%) and claiming to feel prepared to care for these injuries (92.3 %). With regard to aspects 

that had very good agreement (K ≥ 0.81), remained the items found in the literature with some 

modifications. In the analysis of the proposed evaluation items had very important, ranging from 

4.1 (drug treatment) to 4.9 (patient assessment and care of the injury and the injured and 

perilesional skin). The proposition of the protocol is arranged in eleven items: A) Evaluation of 

patient and lesion, B) Registration and documentation, C) the wound and perilesional skin, D) an 

indication of coverage, E) Use of antibiotic and pain treatment, F) Surgical treatment of CVI, G) 

Drug treatment, H) Improving venous return and prevetion of recurrence, I) Referral of patients, 

J) Training and K) Reference and counter reference. 

 

Descriptors: venous ulcers; comprehensive health care; protocols; nursing. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Variáveis de caracterização sociodemográficas. Natal/RN, 2010 ................ 51 

Quadro 2 - Variáveis de estruturação dos aspectos relacionados ao protocolo. 

Natal/RN, 2010 ...............................................................................................................  

 

52 

Quadro 3 - Distribuição do Índice Kappa (K) e respectivos níveis de interpretação de 

concordância. Natal/RN, 2010 ........................................................................................ 

 

54 

Quadro 4 – Aspectos da literatura sobre protocolos de assistência a pessoas com 

úlceras venosas. Natal/RN, 2010 .................................................................................... 

 

57 

Quadro 5 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos realização de anamnese, 

identificação dos fatores de risco, exclusão de doença venosa e outras, descrição de 

presença de dor, pulsos e edema. Natal/RN, 2010 .......................................................... 

 

 

66 

Quadro 6 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos solicitação de exames 

laboratoriais, avaliação de infecção, verificação de sinais vitais, cálculo de IMC, 

localização da ferida e realização de doppler manual e ITB. Natal/RN, 2010 ............... 

 

 

69 

Quadro 7 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos características da úlcera, 

mensuração da área, realização de cultura, biópsia, eco-doppler colorido, flebografia e 

plestimografia. Natal/RN, 2010 ...................................................................................... 

 

 

71 

Quadro 8 – B) Registro e documentação nos aspectos registro de anamnese, exames e 

mensuração da área. Natal/RN, 2010 .............................................................................. 

 

73 

Quadro 9 – C) Cuidado com a ferida e a pele perilesional nos aspectos realização de 

limpeza e remoção de tecido necrótico da lesão e uso de produtos tópicos. Natal/RN, 

2010 ................................................................................................................................. 

 

 

75 

Quadro 10 – D) Indicação de coberturas nos aspectos utilização de coberturas 

simples, hidrofibra, espuma de poliuretano, hidrocolóide e bandagem de compressão. 

Natal/RN, 2010 ............................................................................................................... 

 

 

77 

Quadro 11 – E) Uso de antibiótico nos aspectos administração de antibiótico de rotina 

sem infecção e sistêmico com infecção e medidas de alívio da dor. Natal/RN, 2010 ....  

 

80 

Quadro 12 – E) Tratamento cirúrgico da IVC e G) Tratamento medicamentoso nos 

aspectos realização de diagnóstico completo de infecção, etiologia, localização, 

insuficiência valvar e obstrução de veia, tipos de cirurgias e associação com terapia 

de compressão. Natal/RN, 2010 ...................................................................................... 

 

 

 

82 

Quadro 13 – H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva nos aspectos 

aplicação terapia de compressão (meias e bandagens elásticas), elevação dos 

 

 



membros inferiores e realização de exercícios regulares. Natal/RN, 2010 .................... 85 

Quadro 14 – H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva nos aspectos 

utilização de estratégias clínicas e educativas para prevenção de recorrência das 

úlceras venosas. Natal/RN, 2010 .................................................................................... 

 

 

88 

Quadro 15 – I) Encaminhamento dos pacientes nos aspectos realização de 

encaminhamento para especialistas na ocorrência de dermatite de contato, úlceras de 

outras etiologias, diagnóstico incerto, suspeita de malignidade, ITB anormal, demora 

na cicatrização (acima de 3 meses), indicação de cirurgia venosa, dor e para 

realização de biópsia. Natal/RN, 2010 ............................................................................ 

 

 

 

 

90 

Quadro 16 – J) Capacitação profissional nos aspectos capacitação adequada para 

realização de exame clínico, avaliação da úlcera, ITB e sistema de compressão. 

Natal/RN, 2010 ............................................................................................................... 

 

 

91 

Quadro 17 – K) Referência e contra-referência nos aspectos inclusão de resumo 

clínico, exames, tratamento, diagnóstico e observações nas fichas de referência e 

contra-referência dos pacientes. Natal/RN, 2010 ............................................................ 

 

 

92 

Quadro 18 – Grau de concordância dos especialistas com os aspectos de composição 

do protocolo. Natal/RN, 2010 ......................................................................................... 

 

93 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais 

participantes da pesquisa, quanto a faixa etária, sexo, estado conjugal e formação 

complementar. Natal/RN, 2010 ......................................................................................  

 

 

59 

Tabela 2 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais 

participantes da pesquisa, segundo a unidade de trabalho, tempo de cuidado com UV, 

motivo de cuidado de UV e importância de capacitação. Natal/RN, 2010 ..................... 

 

 

63 

Tabela 3 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais 

participantes da pesquisa, quanto ao preparo para o cuidado a pessoa com úlcera 

venosa. Natal/RN, 2010 .................................................................................................. 

 

 

65 

 

 



LISTA DE APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados ............................................................ 121 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................................... 
 

127 

APÊNDICE C – Proposta de protocolo de úlceras venosas após opinião dos 

especialistas (juízes) do estudo ..................................................................................... 
 

 

129 

  

 



LISTA DE ANEXO 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética do HUOL/UFRN .......................................... 134 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

a.C. Antes de Cristo 

AGE Ácido Graxo Essencial  

AINH Antiinflamatórios não hormonais 

BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

CEAP Classification of Chronic Venous Insufficiency 

CEF Clínica Escola de Fisioterapia 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

COREN Conselho Regional de Enfermagem 

ESF Estratégia Saúde da Família 

HUOL Hospital Universitário Onofre Lopes 

IMC Índice de Massa Corpórea 

ITB Índice Tornozelo-Braquial 

IVC Insuficiência Venosa Crônica 

K Índice Kappa 

MG Minas Gerais 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PSF Programa Saúde da Família 

PVPI Polivinil-Pirrolidona-Iodo 

RCN Royal College of Nursing 

RN Rio Grande do Norte 

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SBACV Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular  

SC Santa Catarina 

SP São Paulo 

SPSS Statistical Package for Social Science  

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TVP Trombose Venosa Profunda 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

USP Universidade de São Paulo 

UV Úlcera Venosa 

 

 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

~ Aproximadamente 

> Maior 

 Média Aritmética 

< Menor 



SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 18 

2  OBJETIVOS............................................................................................................... 24 

3  REVISÃO DE LITERATURA.................................................................................. 25 

3.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA VENOSO................................................ 25 

3.1.1  Anatomia e fisiologia.................................................................................................. 25 

3.1.2  Fisiopatologia do sistema venoso............................................................................... 26 

3.2  INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC).......................................................... 27 

3.2.1  Aspectos epidemiológicos........................................................................................... 27 

3.2.2  Aspectos clínicos e diagnóstico.................................................................................. 28 

3.3  ÚLCERAS VENOSAS (UV)....................................................................................... 34 

3.4  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA COM UV.............................. 41 

3.5  PROTOCOLOS DE UV............................................................................................... 44 

4  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO................................................................. 48 

4.1  TIPO DE ESTUDO...................................................................................................... 48 

4.2  LOCAL DE ESTUDO.................................................................................................. 48 

4.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA...................................................................................... 49 

4.4  ETAPAS DO ESTUDO ............................................................................................... 50 

4.5  VARIÁVEIS DO ESTUDO......................................................................................... 51 

4.6  ASPECTOS ÉTICOS................................................................................................... 52 

4.7  PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS................................................... 52 

4.8  ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS............................................. 53 

5  RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................. 56 

5.1 ASPECTOS DA LITERATURA SOBRE PROTOCOLOS DE ÚLVERAS 

VENOSAS ................................................................................................................... 
56 

5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PROFISSIONAIS ............... 59 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO DO 

PROTOTOLO ............................................................................................................. 

 

66 

5.4 GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO DO 

PROTOTOLO ............................................................................................................. 

 

93 

5.5 PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ÚLCERAS VENOSAS APÓS OPINIÃO DOS 

ESPECIALISTAS ....................................................................................................... 

 

94 

6 CONCLUSÃO ............................................................................................................ 96 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 100 

 APÊNDICES............................................................................................................... 120 

 ANEXO ....................................................................................................................... 133 

 



18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As úlceras vasculares constituem-se em um grande problema de saúde pública, sendo 

responsáveis por considerável impacto econômico devido às elevadas incidências e prevalências 

de suas lesões crônicas. (MAFFEI, 2002; NUNES, 2006; DEODATO, 2007). 

 A úlcera vascular é caracterizada por perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme 

ou epiderme), podendo atingir os tecidos subcutâneo e subjacente, acometendo as extremidades 

dos membros inferiores e cuja causa está, geralmente, relacionada ao sistema vascular arterial 

e/ou venoso ou neuropatia. (MAFFEI, 2002). 

 Apesar dos poucos estudos epidemiológicos sobre essas úlceras, elas são muito 

freqüentes na prática médica e absorvem grandes verbas da área da saúde. Sua freqüência vem 

crescendo de acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial. (BRYANT, 

2000; NUNES et al., 2006a; DEODATO, 2007). 

 No Brasil, embora sejam escassos os registros dos atendimentos, sabe-se que contribuem 

para onerar os gastos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e interferem na qualidade de 

vida dos portadores e de seus familiares. 

 A presença das úlceras ocasiona repercussões socioeconômicas, como a perda de dias de 

trabalho, aposentadoria precoce e gastos com a terapêutica prolongada. (AGUIAR et al., 2005; 

ABBADE; LASTÓRIA, 2006). As complicações das lesões causam problemas físicos, sociais, 

econômicos e emocionais. (LONGO JÚNIOR et al., 2001).  

 As úlceras mais freqüentemente encontradas nos serviços da rede básica de saúde, 

hospitais gerais e especializados advém da insuficiência venosa crônica (IVC), em um percentual 

entre 80% a 85%, e de doença arterial (5% a 10%), sendo o restante de origem neuropática 

(usualmente diabética) ou mista. (BRASIL, 2002; MAFFEI, 2002). 

 As úlceras venosas (UV), feridas crônicas que resultam da IVC, acometem pessoas de 

diferentes faixas etárias, com índices elevados de recidiva (66% dos casos), e repercutem de 

forma severa na deambulação dos portadores. As lesões apresentam tratamento duradouro e 

complexo e são causa de hospitalização prolongada, sendo responsáveis por morbidade e 

mortalidade significativas. (FRANÇA; TAVARES, 2003; CASTILLO et al., 2004; LOPEZ; 

ARAVITES; LOPES, 2005). 

 A IVC é resultante da insuficiência das válvulas das veias da perna e da associação do 

refluxo de sangue para as veias superficiais, este agravo pode ser de etiologia congênita, primária 

ou secundária. (PHILLIPS, 2001). 
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A insuficiência de origem congênita diz respeito aos problemas que podem ser aparentes 

no nascimento ou detectados posteriormente; as determinantes de IVC primária têm causa 

desconhecida, enquanto que a secundária é adquirida com doença conhecida, como por exemplo, 

a trombose venosa profunda – TVP. (MAFFEI, 2002). 

Estima-se que aproximadamente 3% da população brasileira sejam portadores das lesões 

venosas, que se elevam para 10% no caso de diabéticos. Dessa população, em torno de quatro 

milhões de pessoas possuem lesões crônicas ou têm algum tipo de complicação no processo de 

cicatrização. (BRASIL, 2002; FRADE et al., 2005). 

 Os cuidados com as UV, devido ao tratamento longo e complexo, exigem atuação 

interdisciplinar, adoção de protocolo, conhecimento especifico, habilidade técnica, articulação 

entre os níveis de assistência do SUS e também participação ativa dos portadores dessas lesões e 

seus familiares, dentro de uma perspectiva integral da assistência ao indivíduo. 

 Silva Júnior e Mascarenhas (2004) afirmam que o cuidado é concebido como uma 

tecnologia de saúde complexa, presente em todos os níveis do sistema. É apreendido por seu 

aspecto relacional, por meio da interação entre sujeitos (equipe de saúde/usuários/gestor) no 

processo de atenção à saúde individualizado ou na relação com a comunidade. Reflexões sobre 

acolhimento, vínculo/responsabilização, qualidade da atenção e trabalho em equipe traduzem a 

integralidade adotada. 

 A integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do SUS, orientando 

políticas e ações programáticas que respondam às demandas e necessidades da população no 

acesso à rede de cuidados em saúde, considerando a complexidade e as especificidades de 

diferentes abordagens do processo saúde-doença e nas distintas dimensões, biológica, cultural e 

social do ser cuidado. (SENA; GONÇALVES, 2008). 

 Além disso, vale a pena ressaltar a necessidade da prática do acolhimento nos diversos 

níveis de assistência. Entende-se que o acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma 

postura ética: não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica 

compartilhamento de saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de 

“abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com responsabilidade e resolutividade 

sinalizada pelo caso em questão. (BRASIL, 2003). 

Na abordagem ao portador de UV, considera-se como aspecto fundamental a assistência 

sistematizada pautada em protocolo que contemple a avaliação clínica, diagnóstico precoce, 

planejamento do tratamento, implementação do plano de cuidados, evolução e reavaliação das 

condutas, além de trabalho educativo permanente em equipe envolvendo os portadores de lesões, 
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familiares e cuidadores. (BELO HORIZONTE, 2003; RIBEIRÃO PRETO, 2004; NATAL, 

2008). 

Um protocolo de assistência é o conjunto de passos, com intuito de sistematizar o 

tratamento e acompanhamento do paciente, instrumentalizar a supervisão das ações e subsidiar a 

educação em serviços de saúde. (ROCHA; FREITAS, 2003). Para Uchoa e Camargo Júnior 

(2010), a utilização de protocolos com base em estudos científicos é uma exigência defendida 

como forma de homogeneizar a prática e torná-la mais segura.  

Um protocolo sistematizado de assistência possibilita a equipe multidisciplinar avaliar os 

fatores relacionados aos aspectos clínicos (características da dor, sinais de IVC, tempo de lesão e 

características do membro afetado e da úlcera), assistenciais (diagnóstico, condutas e 

intervenções) e da qualidade de vida dos pacientes, que podem interferir na evolução da 

cicatrização da UV. (BELO HORIZONTE, 2003; RIBEIRÃO PRETO, 2004). 

 Essa abordagem é corroborada por autores como Borges (2000), Ramos et al (2001), 

Brasil (2002), Borges (2005), Nóbrega et al (2008) e Nunes et al., (2008), quando afirmam que 

os portadores de lesões de qualquer etiologia requerem uma assistência de qualidade com visão 

integral do ser humano, dentro do seu contexto socioeconômico, cultural e de saúde, e com 

atuação de equipe multidisciplinar, considerando a complexidade e dinamicidade que envolve o 

processo de cicatrização dessas lesões. 

Essa idéia é reforçada por estudos como os realizados no setor de Estomaterapia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, utilizando um protocolo de 

prevenção e tratamento de feridas crônicas, com objetivo de sistematizar a assistência prestada à 

sua clientela, nos quais os resultados alcançados foram eficazes e 100% dos pacientes 

submetidos ao tratamento preconizado tiveram suas feridas epitelizadas. (BORGES, 2000, 

2005). 

 Segundo Figueiredo (2003) e Torres et al (2007), quando a assistência é mal conduzida, a 

lesão pode permanecer anos sem cicatrizar, acarretando alto custo social e emocional. Em 

inúmeros casos, afasta o indivíduo do trabalho, agravando as condições socioeconômicas e a 

qualidade de vida dos portadores e familiares, além de onerar os serviços de saúde. 

Em nossa prática, enquanto bolsista de iniciação científica, envolvida em projetos de 

pesquisa em nível de extensão e mestrado, pudemos presenciar a assistência a pacientes 

portadores de feridas de diversas etiologias, principalmente as UV, atendidos nos diversos níveis 

de complexidade (primário e terciário) do SUS do Estado do Rio Grande do Norte.  

Esse contexto assistencial pode ser evidenciado nos estudos de Nunes (2006), Torres et al 

(2007), Deodato (2007), Nóbrega et al (2008), Nunes et al (2008), Nóbrega (2009) que avaliaram 
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a assistência prestada aos portadores de UV nos diversos níveis de complexidade do SUS 

(primário e terciário) no Estado, apontando fatores de inadequação e pouca resolutividade, sendo 

influenciados pela falta de diagnóstico das UV e de exames laboratoriais, acesso restrito ao 

angiologista, terapia tópica incorreta que se resume à troca de curativos, ausência de terapia 

compressiva, presença de dor, realização de curativos por técnicos de enfermagem e cuidadores, 

falta de materiais para curativos, descontinuidade do tratamento e ausência de treinamentos. 

Nos referidos estudos em nível de atenção básica (NUNES, 2006; TORRES et al., 2007) 

e média e alta complexidade (DEODATO, 2007; NÓBREGA et al., 2008; NUNES et al., 2008; 

NÓBREGA, 2009), constatamos que a assistência proporcionada pelo SUS, no Rio Grande do 

Norte (RN), não vem contribuído para o tratamento efetivo e prevenção de novas úlceras, 

aumentando a demanda de portadores de lesões crônicas, as quais estão cada vez mais difíceis de 

serem tratadas, e muitas vezes, com complicações avançadas e irreversíveis, com agravamento 

do estado geral e de doenças crônicas pré-existentes. 

Partindo dessas considerações e a partir da nossa vivência acadêmica no setor de 

curativos do ambulatório de clínica cirúrgica e setores de internação (enfermarias) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), bem como embasada nos resultados de pesquisas 

desenvolvidas no RN, nas quais atuei como colaboradora, constata-se que a assistência aos 

portadores de úlceras venosas tem se caracterizado por (NUNES, 2006; TORRES et al., 2006; 

DEODATO, 2007; NÓBREGA et al., 2008; NUNES et al., 2008; NÓBREGA, 2009; TORRES 

et al., 2009):  

 Falta de sistematização de condutas terapêuticas, inexistência de protocolos, uso 

inadequado de produtos, automedicação, prejudicando o processo cicatricial, o que 

contribui para o prolongamento do tratamento e aumento dos custos, impactando a 

qualidade de vida dos portadores e familiares, além de gerar descrédito em relação à 

qualidade e resolutividade da assistência prestada. 

 Falta de diagnóstico atribuindo uma visão simplista ao tratamento das UV e muitas vezes 

conduzindo a resultados ineficazes. 

 Centralização do tratamento na lesão, desconsiderando os aspectos socioeconômico, 

cultural e de saúde do portador e a participação da família no processo de recuperação. 

 Ineficácia do tratamento, uma vez que a troca de curativo tem se constituído na única 

forma de assistência disponível. A realização desse procedimento, na maioria das vezes, é 

delegada ao técnico/auxiliar de enfermagem, denotando falta de avaliação integral do 

paciente, por parte de uma equipe multidisciplinar. 
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 Uso de técnicas de curativos inadequadas, por desconhecimento de procedimentos mais 

eficazes e menos traumáticos, além da descontinuidade da realização dos curativos, que 

geralmente ocorre devido a falta de recursos materiais e/ou produtos utilizados como 

cobertura. 

 Falta de capacitação e atualização de técnicas, procedimentos e condutas, inexistindo, até 

o presente momento, um programa de capacitação por parte da instituição.   

 Dificuldade de implementação da referência e contra-referência entre os níveis de 

complexidade. Os obstáculos da referência e contra-referência devem-se a dificuldade do 

acesso aos serviços de saúde, que permite o uso oportuno dos serviços para alcançar os 

melhores resultados possíveis. Sendo assim, os usuários até tem acessibilidade, isto é, 

chegam a unidade de saúde, mas não saem de lá com seus problemas resolvidos 

(referenciados ou contra-referenciados). 

 Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas diariamente pelos portadores de UV, seus 

familiares e pelos profissionais de saúde que cuidam desses pacientes no Estado configuram um 

enorme problema em todos os níveis de complexidade do SUS, dos quais o usuário espera 

respostas para suas necessidades. 

 Na atenção básica, com a substituição do modelo tradicional pelo Programa Saúde da 

Família (PSF) e enfoque na integralidade do sistema e práticas de saúde, houve implicação nos 

custos e um enfretamento de mudanças quantitativas e qualitativas marcadas pela tendência de 

extensão das equipes aos grandes centros urbanos e descentralização de responsabilidades com a 

média e alta complexidade. (ROCHA et al., 2008). 

 No nível terciário, em que estão englobadas as ações de alta complexidade, os usuários 

chegam ao serviço na expectativa de resolução do seu problema, como última tentativa de 

recuperação, no entanto, nem sempre esses pacientes conseguem a assistência que necessitam. 

Os portadores que são atendidos, quando retornam à atenção básica, encontram novas 

dificuldades para continuidade do cuidado e reavaliação das lesões, reflexo da inexistência de 

sistema de referência e contra-referência integral e colaborativo entre os níveis de assistência do 

SUS. (ROCHA et al., 2008). 

 Diante desse complexo contexto e na busca de conhecermos mais sobre essa realidade, 

indagamos: Quais os aspectos relevantes da literatura científica são contemplados em protocolo 

para assistência aos portadores de úlceras venosas? Quais os aspectos a serem propostos pelos 

juízes do estudo (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) para o protocolo de assistência aos 

portadores de úlceras venosas atendidos em um hospital de referência do Rio Grande do Norte? 

Qual a estrutura do protocolo proposta pelos juízes do estudo (médicos, enfermeiros e 
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fisioterapeutas) para assistência aos portadores de úlceras venosas atendidos em um hospital de 

referência do Rio Grande do Norte? 

Este estudo justifica-se pela necessidade de assistir com protocolos os portadores de 

úlceras de diversas etiologias, em especial as UV, com a finalidade de reduzir o tempo de 

tratamento e evitar complicações decorrentes dessas lesões. 

Além disso, é importante salientar que esse protocolo deve ser elaborado e proposto a 

partir da realidade local, com vistas a pensar na sua operacionalização e viabilidade. Para tanto, 

faz-se necessário pesquisar os aspectos locais sobre diagnóstico, condutas e intervenções já 

realizados.  

Por se tratar da assistência no nível terciário, considerado de maior complexidade e 

resolutividade do SUS, e principalmente pela situação clínica especifica, requer atenção especial 

na assistência prestada aos pacientes. 

Por fim, essa proposta também é justificada pela necessidade de reverter o quadro da 

assistência prestada. Para tanto, o estabelecimento de um protocolo pautado na participação ativa 

da equipe multiprofissional, em uma perspectiva integral, compartilhada com o paciente e a 

família é considerado fundamental para melhorar a qualidade dos cuidados aos portadores de 

úlcera venosa 

Acredita-se que a partir deste estudo, com o auxílio da avaliação dos profissionais 

envolvidos (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) e as diretrizes recomendadas na literatura 

científica pertinente, pode-se subsidiar a elaboração de um protocolo de assistência a portadores 

de UV, objeto deste estudo, visando a sua proposição ao serviço. Dessa forma, contribuindo para 

novas práticas de intervenções nessa área, objetivando a melhoria da qualidade da assistência e 

de vida dos portadores de úlceras e familiares, bem como possibilitando uma ampliação da 

produção científica e conseqüentemente renovação dos conhecimentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Identificar os aspectos relevantes da literatura científica contemplados em protocolo para 

assistência aos portadores de úlceras venosas. 

 

 Identificar os aspectos a serem propostos pelos juízes do estudo (médicos, enfermeiros e 

fisioterapeutas) para o protocolo de assistência aos portadores de úlceras venosas 

atendidos em um hospital de referência do Rio Grande do Norte. 

 

 Apresentar a estrutura de protocolo proposta pelos juízes do estudo (médicos, 

enfermeiros e fisioterapeutas) para assistência aos portadores de úlceras venosas 

atendidos em um hospital de referência do Rio Grande do Norte. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A revisão de literatura dessa dissertação está esquematizada em cinco aspectos para 

melhor compreensão da temática em estudo: consideração sobre o sistema venoso; insuficiência 

venosa crônica; úlcera venosa; sistematização da assistência ao portador de UV e protocolos de 

UV.  

  

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA VENOSO 

 

3.1.1 Anatomia e fisiologia 

 

 O sistema venoso tem a função de trazer o sangue desoxigenado de volta ao coração. As 

veias da panturrilha, em associação com os tecidos circundantes, formam uma unidade funcional 

conhecida como bomba muscular ou coração periférico, atuante na drenagem do sangue venoso 

durante o exercício. (FRANÇA; TAVARES, 2003). 

 Nas extremidades inferiores, o sistema venoso é formado por três sistemas de veias 

anatômicas e funcionalmente diferentes: superficial, comunicante e profundo.  O sistema 

superficial compreende as veias safena, magna, parva e suas tributárias. A veia safena magna 

origina-se na extremidade medial do arco dorsal do pé, ascendendo pela perna e coxa 

medialmente. Em seguida, une-se à veia femural logo abaixo do ligamento inguinal. A safena 

parva se origina da extremidade lateral do arco venoso dorsal, passa posteriormente ao maléolo 

lateral e ascende pelo subcutâneo na porção média e posterior da panturrilha. (MAFFEI, 2002). 

 A comunicação entre o sistema superficial e o sistema profundo é realizada pelo sistema 

comunicante ou perfurante. O sistema profundo é composto de três grupos de veias tibiais 

pareadas que, em conjunto, formam a veia poplítea. Ao nível do canal adutor, a veia poplítea 

passa a ser chamada femural superficial; esta, por sua vez, juntar-se-á à veia femural profunda, 

originando a veia femural comum. (MAFFEI, 2002). 

 Os sistemas venosos superficial, comunicante e profundo são equipados com válvulas 

bicúspides que se abrem no sentido ascendente. É de grande importância, para o sistema venoso, 

a presença dessas válvulas, pois, em condições normais, impedem o refluxo do sangue durante o 

relaxamento da musculatura das pernas e orientam o fluxo, em direção única do sistema 

superficial para o profundo. (DALDATI-GRANJA et al., 2005). 
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 O sangue move-se dos pés em direção ao coração, primariamente pela função propulsora 

da musculatura da panturrilha, aliada à compressão da esponja plantar. Neste sentido, a 

musculatura da panturrilha funciona como verdadeira bomba periférica, ajudando as válvulas a 

superar a força da gravidade, impulsionar o sangue para o coração e diminuir a pressão no 

interior das veias. (DADALTI-GRANJA et al., 2005). 

 A pressão no interior das veias profundas, em posição supina, mede em torno de 0 

mmHg; em pé, eleva-se para 80mmHg a 90mmHg, porém, ao deambular essa pressão cai para 

30mmHg. (MAFFEI, 2002). 

 O relaxamento da panturrilha produz uma baixa pressão nas veias profundas, podendo 

atingir pressões negativas, em decorrência, fecha-se a válvula proximal do eixo profundo, 

provocando elevação da pressão venosa na rede superficial em relação àquela dos eixos 

profundos e permitindo a aspiração do sangue em profundidade, através das veias perfurantes. A 

pressão hidrostática venosa reduz de 100mmHg a valores de 0 a 30mmHg durante a 

deambulação. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; MAFFEI, 2002). 

 A partir das considerações anatômicas e fisiológicas do sistema venoso, será 

apresentando, em seguida, a fisiopatologia desse sistema. 

 

3.1.2 Fisiopatologia do sistema venoso 

 

 A falha no mecanismo fisiológico do fluxo venoso desencadeia a hipertensão venosa em 

deambulação. Ao longo do tempo, a elevação dessas pressões no interior dos vasos compromete 

a microcirculação, causando danos às paredes e aumentando sua permeabilidade. Estas 

alterações permitem o extravasamento de substâncias do interior dos vasos para a pele, 

resultando nas alterações cutâneas decorrentes da insuficiência venosa crônica. (MAFFEI, 2002). 

 A hipertensão venosa está relacionada à pressão hidrostática, que diz respeito à pressão 

da coluna de sangue no átrio direito. Em situações normais, o fluxo venoso passa do sistema 

venoso superficial para o profundo, através de veias comunicantes com válvulas competentes, 

que impedem a volta de sangue para o sistema superficial. A hipertensão venosa é resultante da 

incompetência das válvulas do sistema venoso profundo e comunicante. (VALENCIA; 

FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; MAFFEI, 2002). 

 O funcionamento adequado da bomba muscular comprime as veias profundas da 

panturrilha durante sua contração. Neste momento, ocorre o fechamento da válvula da veia distal 
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profunda e das válvulas da veia perfurante, proporcionando a ejeção do sangue em direção ao 

coração. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; MAFFEI, 2002). 

 No indivíduo sadio, a bomba muscular ejeta o sangue de modo tão eficaz que reduz a 

pressão intravascular venosa a valores próximos de zero. A disfunção da bomba muscular da 

panturrilha, associada ou não à disfunção valvular, é responsável pela hipertensão venosa, 

levando a um acúmulo excessivo de líquidos e de fibrinogênio no tecido cutâneo, resultando em 

edema, lipodermatoesclerose e finalmente ulceração. (VALENCIA; FALABELLA; 

EAGLSTEIN, 2001; MAFFEI, 2002). 

 Na presença de IVC, a pressão venosa permanece elevada durante a deambulação. A 

manutenção da bomba da panturrilha e de um sistema venoso íntegro é fundamental para 

prevenir refluxo sanguíneo, assim como ondas de pressão retrógradas que afetam o sistema 

superficial. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; MAFFEI, 2002). 

 Dessa forma, a IVC é resultante da insuficiência das válvulas das veias da perna e da 

associação do refluxo de sangue para as veias superficiais, este agravo pode ser de etiologia 

congênita, primária ou secundária. (PHILLIPS, 2001). 

 Após identificação o processo fisiopatológico do sistema venoso, serão relatadas algumas 

considerações sobre a IVC.  

 

3.2 INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) 

 

3.2.1 Aspectos epidemiológicos 

 

 Desde os tempos mais antigos da humanidade, o homem é acometido por várias doenças. 

Na Antiguidade, Hipócrates (460 - 370 a.C.) e Asclepíades de Bithynia (124 - 40 a.C.) 

mencionavam sobre enfermidades da época, dentre elas a doença venosa crônica dos membros 

inferiores, comumente denominada de insuficiência venosa crônica. (BERNARDES, 2003; 

YAMADA; SANTOS, 2005). 

 Embora de origem milenar, apenas a partir da década de 1990, a importância da IVC 

passou a ser reconhecida pela saúde pública brasileira, o que vem aumentando o interesse pelo 

conhecimento científico e clínico das questões relacionadas a essa doença. (MAFFEI, 2002). 

 Além disso, com o aumento da expectativa de vida e o conseqüente envelhecimento 

populacional, um número maior de pessoas tem sido acometido pela IVC, que tem sua 
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prevalência aumentada proporcionalmente com a idade, sendo maior entre os 60 e 80 anos. 

Estudos afirmam que 72% das pessoas têm sua primeira úlcera com 60 anos; 22% com 40 anos e 

13% antes dos 30 anos de idade. (MAFFEI, 2002; FRANCA; TAVARES, 2003). 

 Em relação aos dados de incidência e prevalência, Borges (2005) ressalta que, em países 

industrializados, a incidência de IVC é de 5,9%, com estimativa de que entre 1988 e 2030 a 

prevalência da doença aumente de 12% para 22% entre americanos com idade superior a 65 

anos. 

 Kalra e Gloviczki (2003) complementam ao afirmar que, nos países ocidentais, 20% da 

população adulta já possuem algum grau de insuficiência venosa superficial ou profunda de 

membros inferiores. Heit et al (2001) afirmam que na Europa, 5% a 15% das pessoas, entre 30 e 

70 de idade, apresentam essa doença, sendo que 1% destes tem UV. Nos Estados Unidos da 

América, cerca de 7 milhões de indivíduos têm IVC, a qual é responsável por 70% a 90% de 

todas as úlceras de membros inferiores. 

 No Reino Unido, a prevalência da IVC está estimada entre 1,5 a 1,8/1.000 habitantes, 

crescendo para 3/1.000 habitantes na faixa etária entre 61 e 70 anos e 20/1.000 em pessoas com 

mais de 80 anos. (BORGES, 2005).   

 No Brasil, estudo epidemiológico de alterações venosas de membros inferiores da 

população de Botucatu/SP estimou uma prevalência de varizes de 35,5% e de formas graves de 

IVC com úlcera aberta ou cicatrizada de 1,5%. (MAFFEI, 2002). 

 Ao compreender os aspetos epidemiológicos da IVC, faz-se necessário investigar os 

fatores clínicos e diagnóstico da doença. 

  

3.2.2 Aspectos clínicos e diagnóstico 

 

 Para França e Tavares (2003), a insuficiência venosa crônica é definida como uma 

anormalidade do funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, 

associada ou não à obstrução do fluxo venoso, podendo afetar o sistema venoso superficial, o 

sistema venoso profundo ou ambos. Além disso, a disfunção venosa pode ser resultado de um 

distúrbio congênito ou pode ser adquirida.  

 Essa insuficiência crônica caracteriza-se por alterações físicas, como veias varicosas, 

edema, hiperpigmentação, eczema, erisipela, lipodermatosclerose e dor que ocorrem no tecido 

subcutâneo e nas outras camadas da pele, mais comumente nos membros inferiores, 

conseqüência da hipertensão venosa de longa duração e/ou obstrução venosa, culminando com 
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formação de úlcera. A causa mais comum da ulceração de membros inferiores é a hipertensão 

venosa. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; CASEY, 2004; ABBADE; 

LASTORIA, 2006). 

 Casey (2004) informa que a principal causa das úlceras de etiologia venosa é a 

hipertensão venosa e a consequente hipertensão capilar, responsável pela difusão diminuída de 

nutrientes através do espaço intersticial, acarreta a desnutrição da pele.  

 Na busca de padronização diagnóstica para a IVC, em 1995, um comitê de especialistas 

de vários países estabeleceu um consenso para classificação da doença venosa, com o propósito 

de utilização sistemática e universal. Essa classificação foi feita através da Classification of 

Chronic Venous Insufficiency (CEAP), onde “C” refere-se aos sinais clínicos objetivos da 

doença; “E” à etiologia; “A” à localização anatômica; e “P” à fisiopatologia. (EKLOF et al., 

2004; CASTRO E SILVA et al., 2005).  

 Conforme Eklof et al. (2004) e Castro e Silva et al. (2005), os sinais clínicos (“C”) 

recebem uma graduação de C0 a C6: 

 C0: ausência de sinais clínicos visíveis ou palpáveis de doença venosa. 

 C1: presença de telangectasias ou veias reticulares. 

 C2: presença de veias varicosas; 

 C3: presença de edema; 

 C4: alterações que ocorrem na pele em função da IVC (hiperpigmentação, 

lipodermatoesclerose e eczema). 

 C5: presença de alterações referidas em C4 e úlcera cicatrizada. 

 C6: presença de alterações descritas em C4 e úlcera ativa. 

 É notório que a doença progride de acordo com o aumento da pontuação do sistema 

CEAP e que os sinais clínicos de IVC iniciam-se em C3. 

 A etiologia (“E”) refere-se a três categorias de disfunção venosa: congênita, primária e 

secundária (EKLOF et al., 2004; CASTRO E SILVA et al., 2005).  

 Congênita: pode surgir no nascimento ou detectado posteriormente. 

 Primária: tem causa desconhecida. 

 Secundária: condição adquirida e com patologia conhecida, como a trombose venosa 

profunda. 

 A classificação anatômica (“A”) refere-se à localização anatômica da doença nas veias 

dos sistemas venosos superficial, profundo ou perfurante. A doença pode afetar um, dois ou três 

sistemas venosos. (EKLOF et al., 2004; CASTRO E SILVA et al., 2005): 

 Veias superficiais. 
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 Veias profundas. 

 Veias perfurantes. 

 Por último, a fisiopatologia (“P”) associa a IVC ao refluxo decorrente da insuficiência 

valvular, da obstrução ou de ambos ou, ainda, sem mecanismo fisiopatológico identificável. 

(EKLOF et al., 2004; CASTRO E SILVA et al., 2005): 

 Refluxo. 

 Obstrução. 

 Refluxo e Obstrução. 

 Sem mecanismo fisiopatológico identificável. 

 A partir dessa classificação, é possível detectar precocemente a doença venosa e 

programar medidas de educação em saúde, acompanhando a evolução da IVC e prevenindo 

complicações.  

 Além da classificação CEAP, existem alguns sinais clínicos encontrados em pacientes 

com IVC de membros inferiores. Como sinais mais comuns citam-se: veias varicosas, edema, 

celulite e erisipela, hiperpigmentação, dermatite venosa, lipodermatoesclerose e coroa 

flebectásica. (MAFFEI, 2002). 

 As veias varicosas ou varizes constituem um dos principais sinais de hipertensão venosa 

dos membros inferiores e são, geralmente, conseqüência de danos das válvulas venosas 

(congênitos ou adquiridos). Como resultado desses danos, ocorre uma exposição da rede venosa 

a uma pressão superior à normal (superior a 90mmHg em vez de 30 mmHg), fazendo com que as 

veias superficiais finas tornem-se dilatadas, alongadas e tortuosas. Cerca de 10% a 20% da 

população adulta possuem varizes. (MAFFEI, 2002). 

 Segundo Morison et al. (1997), 3% dos pacientes com varizes desenvolverão UV, mas 

nem todo paciente com UV tem veias varicosas. Nesse sentido, enfatiza o mesmo autor que não 

está claro se veias são condições predisponentes para UV ou simplesmente condições associadas 

com uma etiologia comum. 

 Dentre os fatores predisponentes, são considerados importantes: a hereditariedade 

(presente em 65% pessoas com varizes primárias), profissões que permanecem de pé por longos 

períodos e o sexo feminino. (SILVA, 2002). 

 O edema corresponde ao aumento perceptível no volume de fluidos da pele, resultado do 

extravasamento de substância dos vasos para o espaço intersticial celular, usualmente na região 

maleolar, podendo atingir a perna e o pé. (EKLOF et al., 2004).  
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 É considerado o sinal mais comum da IVC, sendo causado pelo aumento na pressão 

venosa resultante da incompetência da bomba de músculo da panturrilha, que leva à distensão do 

leito dos vasos capilares. (MAFFEI, 2002). Desenvolve-se mais comumente ao final da tarde, 

agravando-se com a longa permanência em pé, porém, regride após o descanso na posição 

deitada com elevação dos membros inferiores. Localiza-se na região maleolar, é de consistência 

mole e pode ser detectado em vários graus. Nos estágios mais avançados da IVC, tende a não 

regredir com a elevação dos membros, progredindo para fibrose subcutânea em resposta as 

hemácias e proteínas plasmáticas extravasadas. (MAFFEI, 2002; SILVA, 2002). 

 Maffei (2002) atribui a formação do edema ao aumento da pressão hidrostática capilar, 

resultante da hipertensão venosa constante até mesmo durante a deambulação. Para desencadear 

a formação de edema, a pressão venosa deve ter valores entre 11 e 15 mmHg. Em posição 

supina, raramente a pressão do interior das veias alcança esses valores, porém, na posição 

ortostática (de pé) e em imobilidade, a pressão atinge níveis de 80 a 90 mmHg, levando à 

formação do edema. 

 A celulite e erisipela podem vir a desenvolver-se na evolução da IVC, em decorrência do 

edema de longa duração, rico em proteínas. A sua causa se dá freqüentemente através de um sítio 

de infecções por bactérias gram negativas, que penetram a pele através de picadas de insetos, 

ferimentos, pequenas fissuras, gerando infecção da pele e tecido subcutâneo (celulite) e da rede 

linfática subcutânea (erisipela). (MAFFEI, 2002). Essas alterações podem atingir grandes 

extensões da perna, com dor intensa, hiperemia e febre alta, resultado da inflamação. As crises 

de erisipela e celulite freqüentemente acarretam piora do quadro por aumento da obstrução 

linfática. (BORGES, 2005). 

 A hiperpigmentação surge em decorrência da hipertensão venosa, que provoca a ruptura 

do capilar ou a abertura de espaços intercelulares, permitindo o extravasamento de hemácias e 

grandes moléculas de proteínas para o fluido intersticial (subcutâneo). No espaço intersticial, 

acontece a desintegração das hemácias, a hemoglobina degrada-se em hemossiderina, 

provocando a coloração castanho-azulada ou marrom-acinzentada a pele. (PIEPER; CALIRI; 

CARDOZO, 2002; BERSUSA; LAGES, 2004). 

 A dermatite venosa (dermatite de estase ou eczema) comumente surge na região 

hiperpigmentada ou de intensa congestão em torno de úlceras ou cicatrizes. É caracterizada por 

eritema, edema, descamação, exsudato e também prurido intenso, geralmente na parte distal da 

perna. Estas modificações na pele produzem maceração e minúsculas fissuras na integridade que 

podem comprometer a função de barreira da pele. (CASTRO E SILVA et al., 2001; 

VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001) 
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 A lipodermatoesclerose é ocasionada pela combinação do edema crônico com o depósito 

de fibrina e a presença de mediadores inflamatórios. É indicativo de doença venosa antiga. A 

pele circunjacente se torna retraída e fibrótica ou endurecida, envolvendo todo o terço inferior da 

perna. (CASTRO E SILVA et al., 2001; VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001). 

 No estágios iniciais, a lipodermatoesclerose, geralmente envolve a porção da perna acima 

do maléolo e é caracterizada por um endurecimento mais difusa, não delimitada, dolorosa, 

eritematosa e quente dificultando o diagnóstico diferencial com outras patologias, como celulite 

persistente, eritema nodoso, esclerodermia em placa ou outras paniculites. O alto grau de 

endurecimento da lipodermatoesclerose está relacionado à baixa taxa de cicatrização e a 

cronicidade das lesões. (CASTRO E SILVA et al., 2001; VALENCIA; FALABELLA; 

EAGLSTEIN, 2001). 

 A coroa flebectásica é caracterizada pela distensão das minúsculas veias na região do 

maléolo medial (interno) ou lateral (externo). Ocorre em função do esgaçamento da derme 

associado a um pobre suprimento sangüíneo, tornando a pele susceptível ao trauma. Geralmente 

está relacionada com a incompetência das veias perfurantes. (MORISON et al.,1997). 

 Os diferentes métodos diagnósticos da doença venosa dependem do examinador e 

requerem habilidade clínica específica. Alguns exames invasivos ou não invasivos podem ser 

realizados para complementação do diagnóstico, embora a anamnese e o exame clínico sejam 

suficientes para o diagnóstico de IVC e da UV. (SILVA, 2002; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

 Na anamnese, busca-se dados referentes à história pregressa da doença atual; queixa e 

duração dos sintomas; hábitos de vida; profissão; características de doenças anteriores, 

especialmente trombose venosa profunda; traumatismos prévios e existência de doença varicosa. 

Durante o exame físico, que deve ser sempre realizado em local com boa iluminação e com o 

paciente em pé, faz-se necessário estar atento para as alterações físicas apresentadas nos 

membros inferiores da IVC. (CASEY, 2004; CASTRO E SILVA et al., 2005; ABBADE; 

LASTORIA, 2006). 

 Existem exames complementares ao diagnóstico clínico da IVC: doppler de ondas 

contínuas, duplex scan, plestimografia e flebografia. (FIGUEIREDO, 2003; AGUIAR et al., 

2005). 

 O doppler de ondas contínuas é o primeiro método de avaliação após o exame clínico. É 

um exame simples e de baixo custo que deve ser feito de rotina, já que avalia se existe presença 

de refluxo em óstio das veias safenas magna e parva e refluxo significativo no sistema venoso 

profundo. (FIGUEIREDO, 2003; CASTRO E SILVA et al., 2005). 
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 O duplex scan é o exame não invasivo de escolha para avaliar o sistema venoso 

superficial, profundo e perfurante. Essa modalidade de exame utiliza-se da ultrassonografia para 

analisar a anatomia vascular e do estudo com doppler para avaliar a hemodinâmica vascular. 

(FIGUEIREDO, 2003; ABBADE; LASTORIA, 2006). 

 A plestimografia a ar tem um valor importante para a IVC, pois mede a hemodinâmica 

venosa, mostrando o tempo de enchimento venoso, fração de ejeção e de volume residual, quanto 

maior o tempo de enchimento venoso e menor fração de ejeção, maior a possibilidade de 

desenvolver ulceração. É um exame não invasivo que avalia a hemodinâmica venosa e o efeito 

da terapia empregada. (FIGUEIREDO, 2003; AGUIAR et al., 2005). 

 A flebografia deve ser realizada quando há suspeita de lesões venosas pélvicas ou das 

veias ilíacas ou cava. É indicada quando os métodos não invasivos forem insuficientes para 

esclarecimento diagnóstico e/ou orientação de tratamento. (AGUIAR et al., 2005; CASTRO E 

SILVA et al., 2005). 

 As complicações da IVC evoluem lentamente. A mais importante e agravante é o 

surgimento da ulceração. Entender os aspectos etiológicos e fisiopatológicos é importante para 

efetuar um tratamento adequado e implementar medidas preventivas, tentando diminuir a 

incidência e recorrência, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os portadores de 

UV. (MAFFEI, 2002; YAMADA, 2003). 

 Ao estudarem os fatores de risco, Scott et al. (1995) constataram que 50% dos pacientes 

tinham história prévia de trauma no membro inferior afetado (risco de 2,4% de desenvolvimento 

de IVC) e cerca de 45% dos pacientes apresentavam história de tromboflebite (risco de 

desenvolvimento de IVC de 25,7%). Uma história familiar de varizes ou IVC (sugerindo um 

componente genético) também estava associada a um aumento na incidência.  

 A IVC possui mortalidade praticamente nula, porém apresenta morbidade importante 

quando chega ao estado ulcerativo, alterando a vida de seus portadores em vários aspectos 

sociais, laborais, psicológicos, entre outros. (MAFFEI, 2002; NUNES et al., 2006b). 

 Sabe-se que as alterações provocadas pela IVC podem acarretar na formação de UV, 

lesão discutida no próximo item dessa revisão de literatura. 
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3.3 ÚLCERAS VENOSAS (UV) 

 

 A primeira descrição de úlceras venosas possivelmente foi no papiro de Ebers (1.500 

a.C.). Em seguida, Hipócrates (460-377 a.C.), em sua obra De ulceribus, descreveu a relação 

entre as doenças venosas e as úlceras de perna. (YAMADA; SANTOS, 2005). 

 As UV são lesões crônicas associadas com hipertensão venosa dos membros inferiores e 

correspondem a aproximadamente de 70 a 80% das úlceras encontradas nessa região. 

Caracterizam-se como a complicação mais séria da IVC, de alta prevalência, recidivantes e que 

não apenas trazem sofrimento aos seus portadores, mas também aos seus familiares, 

permanecendo ativas por longos períodos, gerando dependência dos familiares e serviços de 

saúde, e se constituindo um importante problema de saúde publica com considerável impacto 

econômico. (ABDALLA; DADALTI, 2003; NUNES et al., 2006a). Apresentam, conforme 

estatísticas nacionais e internacionais, prevalência aumentada na população idosa, de sexo 

feminino, variando de 0,06% a 1,5%. (YAMADA; SANTOS, 2005). 

 A UV surge de forma espontânea ou traumática e, muitas vezes, é precedida por episódio 

de erisipela, celulite ou eczema de estase. A localização mais freqüente é a região do maléolo e o 

terço distal da perna medial, podendo estar localizada em qualquer região abaixo do joelho, 

exceto a região plantar. (PIEPER, 2000; VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; 

BRASIL, 2002; CAFFARO; SANTOS; PORCIÚNCULA, 2004). 

 Em geral, possui evolução lenta, podendo ser única ou múltipla, apresenta bordas com 

margens irregulares planas (aparência de mapa) ou com discreta elevação. O leito da lesão é raso 

e avermelhado, porém, dependendo do estado em que se encontra e do seu tempo de existência, 

pode apresentar fibrina ou esfacelos amarelos aderentes ou frouxos. Raramente apresenta escara 

necrótica ou exposição de tendão, exceto quando há presença de tecido necrosado. (VALENCIA; 

FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; BRASIL, 2002; PIEPER; CALIRI; CARDOZO, 2002; 

YAMADA, 2003). 

 A UV produz muito exsudato e quando purulento indica processo infeccioso. Geralmente 

são dolorosas e melhoram com a elevação dos membros. A dor é mais evidente principalmente 

quando há presença de edema e infecção. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; 

BRASIL, 2002; PIEPER; CALIRI; CARDOZO, 2002; YAMADA, 2003, DANTAS et al., 

2009). 

 A ulceração afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias por invalidez, 

além de restringir as atividades da vida diária e de lazer. Para muitos pacientes, a doença venosa 
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significa dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida. (FRANCA; 

TAVARES, 2003; NUNES et al., 2006ac). 

 O diagnóstico da UV é predominantemente clínico, sendo recomendado realizar a 

avaliação por meio da história, antecedentes e exame físico. Fazendo-se necessário obter, do 

portador de UV, informações relativas à úlcera, tais como ano de ocorrência da primeira lesão, 

local de úlceras anteriores, número de recorrências, tempo livre de úlcera, tipos de tratamento, 

entre outros. (BORGES, 2005; AGUIAR et al., 2005). 

 A história clínica do paciente com ulceração venosa caracteriza-se por um conjunto de 

sintomas específicos. Habitualmente, os portadores de UV queixam-se de dor e edema nas 

pernas e apresentam dermatite, ferida com tecido de granulação e fibrina. (VALENCIA; 

FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001). 

 Além da localização freqüente na região medial ou lateral do maléolo, ao realizar o 

exame físico no portador de UV, constatam-se veias varicosas, atrofia branca, dermatites, 

lipodermatoesclerose, púrpura, mudanças no pigmento tissular, prurido, exsudato abundante e 

com odor. (LONDON; DONNELY, 2000; VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; 

BERSUSA; LAGES, 2004). 

 O leito das lesões é rico em tecido de granulação, com possibilidade de tecidos necrótico 

e desvitalizado. (FIGUEIREDO, 2003). Para Valencia, Falabella e Eaglstein (2001), os leitos das 

UV podem ter, inicialmente, fibrina, mas depois desenvolvem tecido de granulação. 

 Exames complementares podem ser utilizados para diagnóstico e terapêutica das UV. 

Além dos indicados na revisão da IVC, pode-se citar o índice tornozelo-braquial (ITB), que 

serve para avaliar a ocorrência concomitante de doença arterial obstrutiva periférica e deve ser 

verificado periodicamente. (VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; AGUIAR et al., 

2005; ABBADE; LASTORIA, 2006). 

 Quando há sinais de infecção, os swabs não são mais indicados como exame 

bacteriológico, pois identificam apenas as bactérias contaminantes e colonizantes. Para se 

identificar os microrganismos e direcionar o tratamento, são indicadas a biópsia da base da 

úlcera e a cultura do fragmento biopsiado. A biópsia de pele é um exame auxiliar, que deve ser 

sugerido quando a úlcera existir há mais de quatro meses ou apresentar hipertrofia tecidual. 

(BORGES; SAAR; LIMA, 2001; FURTADO, 2003; AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005; 

CASTRO E SILVA et al., 2005; ABBADE; LASTORIA, 2006). 

 Atualmente, não se admite mais que a UV, ou qualquer outra úlcera, seja tratada como 

uma simples ferida. Tratar de uma úlcera é muito mais complexo; devendo refletir o cuidar de 

um ser humano holisticamente. 
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 Dentre as terapêuticas recomendadas, a terapia compressiva tem se tornado 

imprescindível no tratamento da IVC e UV, uma vez que diminui a hipertensão venosa crônica 

responsável pelo surgimento e manutenção da lesão, favorecendo a cicatrização tecidual e a 

redução dos sinais e sintomas presentes no membro acometido. 

 Ao exercer compressão no membro afetado, a terapia compressiva aumenta a pressão 

tissular favorecendo a reabsorção do edema e melhorando a drenagem linfática; age na 

macrocirculação, aumentando o retorno venoso profundo e diminuindo o refluxo patológico 

durante a deambulação; e atua na microcirculação, diminuindo a saída de líquidos e 

macromoléculas dos capilares e vênulas para o interstício, podendo estimular também a atividade 

fibrinolítica. (ABADE; LASTÓRIA, 2006).  

 As terapias de compressão mais utilizadas são as meias elásticas, bandagens 

compressivas e a bota de Unna, que aliadas à terapia tópica, ao uso de curativos e  medicamentos 

e à intervenção cirúrgica compõem a assistência ao portador de UV. (VALENCIA; 

FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; FURTADO, 2003; CASEY, 2004; AGUIAR et al., 2005; 

BORGES, 2005).  

 Para o tratamento tópico, além da terapia compressiva, é essencial a adoção de técnicas e 

produtos adequados para a limpeza da lesão, bem como a utilização de coberturas não aderentes, 

capazes de propiciar meio úmido e de absorver o exsudado, criando um ambiente propício à 

cicatrização. (BORGES, 2005). 

 Segundo Santos (2000) e Borges (2005), a limpeza da ferida visa remover do leito da 

lesão fragmentos de tecidos desvitalizados, corpos estranhos, excesso de exsudato e resíduos de 

coberturas. Além disso, deve reduzir o número de microrganismos presentes no leito lesional e 

preservar o tecido de granulação, devendo para isso, utilizar substâncias não tóxicas para a 

ferida. 

 A técnica de limpeza empregada deve sempre evitar o trauma mecânico e/ou químico, 

respeitar a viabilidade do tecido de granulação e preservar o potencial de cicatrização. Nesse 

sentido, recomenda-se não utilizar a limpeza mecânica do leito da ferida com instrumental 

(pinças) e gaze umedecida com solução salina isotônica (0,9%), pois isso pode lesar o tecido de 

granulação, podendo ocorrer também sangramento macroscópico, desencadeando reações 

inflamatórias, retardando o processo de cicatrização. (SANTOS, 2000; BORGES, 2001). 

 O método apropriado para a limpeza da lesão é a irrigação exaustiva do leito da ferida, 

através de jato com solução fisiológica, cuja pressão deve variar ente 4 psi a 15 psi 

(libra/polegada). O ideal é que se tenha uma pressão de 8 psi, o que reduz o risco de trauma e 

conseqüentemente de infecção. (SANTOS, 2000). 
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 No Brasil, a limpeza a jato é realizada utilizando frascos de soros perfurados (furo único), 

com agulha de calibre 40 x12 cm ou seringas de 20 ml conectadas com agulhas 40 x 12. 

(NUNES, 2006). Segundo Yamada (2003), entretanto, desconhece-se a pressão atingida por tais 

mecanismos e não se dispõe de publicações que façam referência ao fato. 

 Com relação às soluções utilizadas no processo de limpeza, tem se contra-indicado o uso 

de anti-sépticos, uma vez que estes são considerados tóxicos para os leucócitos, fibroblastos e 

outras células e substâncias que participam do processo de cicatrização, retardando o processo 

cicatricial. Dentre essas soluções as mais utilizadas ainda são a polivinil-pirrolidona-iodo a 10% 

(PVPI 10%), a clorexidina a 4%, o ácido acético e o hipoclorito de sódio. (SANTOS, 2000; 

BORGES, 2001). 

 Dentre as soluções disponíveis para a limpeza das feridas, a solução salina (0,9%) tem 

sido a mais recomendada por não interferir no processo de cicatrização, não causar danos 

teciduais, não provocar reações de hipersensibilidade ou alergias e não alterar a microbiota da 

pele, permitindo o crescimento de organismos menos virulentos. (FERNANDEZ; GRIFFITHS, 

2002). 

 O método de limpeza escolhido deve diminuir e manter a menor quantidade possível de 

bactérias no leito da úlcera, evitando o desenvolvimento de infecções, uma vez que as feridas 

crônicas são colonizadas e funcionam como porta de entrada permanente de microorganismos. 

(BORGES, 2005; NUNES, 2006). 

 Outro aspecto que a limpeza da ferida deve contemplar é o desbridamento do tecido 

necrótico, o qual dificulta a cicatrização, uma vez que aumenta a probabilidade de infecção e 

favorece o ambiente anaeróbico que inibe a granulação e a epitelização da lesão. 

(FIGUEIREDO, 2000; YAMADA, 2003; BREM; KIRSNER; FALANGA, 2004). 

  O desbridamento pode ser autolítico, enzimático, mecânico e cirúrgico. Os critérios para 

sua escolha são variados e devem considerar as condições clínicas do paciente, o tipo de tecido 

necrosado, a urgência e a habilidade e competência do profissional. (FIGUEIREDO, 2000; 

YAMADA, 2003).   

 O desbridamento autolítico refere-se à autodestruição ou lise natural da necrose pelos 

leucócitos e enzimas digestivas (proteolíticas, fibrinolíticas e colagenolíticas) do próprio 

organismo, que penetraram no leito da ferida durante a fase inflamatória do processo de 

cicatrização. A eficácia do desbridamento autolítico depende da hidratação do tecido necrosado, 

portanto, a manutenção da umidade no leito da ferida é essencial. (BORGES, 2001). 

 O desbridamento enzimático consiste na remoção do tecido necrótico com utilização de 

produtos enzimáticos. As enzimas podem ser de origem microbiana e vegetal, como a fibrase, 
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colagenase e papaína que agem quebrando quimicamente os tecidos colágenos. (BORGES, 

2001). 

 O desbridamento mecânico caracteriza-se pela retirada da necrose do leito da ferida pela 

força física, que pode ser por meio de fricção, do uso de gaze úmida ou seca, e do instrumental 

cortante. (BORGES, 2001). 

 De forma semelhante, o desbridamento instrumental retira o tecido desvitalizado com 

materiais cortantes. Tal desbridamento pode variar desde a retirada de uma camada superficial e 

fina de necrose até grandes excisões, por isso, é dividido em dois tipos: conservador (remoção de 

tecido lesado, sem comprometer o tecido viável), e cirúrgico (remoção maciça de tecido). 

(BORGES, 2001). 

 Quanto à cobertura, esta é definida por Gomes e Borges (2001) como todo material, 

substância ou produto que se aplica sobre a ferida, formando uma barreira física, com 

capacidade, no mínimo, de cobrir e proteger o leito da lesão. 

 A necessidade ou escolha da cobertura adequada depende de avaliações sistematizadas, 

do momento evolutivo do processo cicatricial, de recursos materiais e humanos disponíveis, 

além do conhecimento do profissional em relação às indicações, às contra-indicações, aos custos 

e à efetividade. (BAJAY; JORGE; DANTAS, 2003). 

 As coberturas podem ser classificadas, quanto ao desempenho, em passivas, interativas e 

bioativas. As coberturas passivas apenas protegem e cobrem as feridas, as interativas mantêm o 

meio úmido, facilitando a cicatrização, e as bioativas fornecem elementos necessários para a 

cicatrização tecidual. Em relação ao contato com o leito da úlcera, as coberturas são classificadas 

em primárias e secundárias, sendo as primárias colocadas diretamente sobre o leito da ferida e as 

secundárias sobrepondo às primárias quando necessário. (BORGES et al., 2001). 

 Independente da cobertura escolhida, esta deve sempre respeitar o princípio da 

manutenção da umidade do leito da ferida a fim de facilitar o desbridamento autolítico e a 

cicatrização tecidual.  

 De acordo com Palfreyman et al. (2003), a cobertura para UV deve ser estéril e livre de 

contaminantes, manter o leito úmido, remover excesso de exsudato, reduzir a dor da úlcera, ser 

de fácil utilização, não provocar reação alérgica, não causar traumas na remoção, fornecer 

isolamento térmico e ser impermeável a microrganismos. 

 Santos (2000) e Torres e Nunes (2005) acrescentam que não existe um único produto que 

atenda às necessidades globais de todas as feridas em todos os estágios da reparação tissular. 

Desse modo, a seleção da terapia local depende da avaliação holística e sistematizada do 

indivíduo por uma equipe multiprofissional capacitada. 
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 Existem no mercado inúmeros curativos/coberturas disponíveis para serem utilizados no 

tratamento de UV, como os curativos de grânulo, de espuma e de enchimento, filmes 

semipermeáveis, hidrocolóides, hidrogéis e curativos de alginato, cada um com características 

específicas. O conhecimento destas características é imprescindível para uma escolha consciente 

do curativo pelos profissionais de saúde, junto aos portadores de UV e ao serviço de saúde, 

visando o melhor custo-benefício. (DEODATO; TORRES, 2008b). 

 Deodato e Torres (2008b) apontam que não existe, atualmente, um tipo específico de 

curativo que seja melhor para ser utilizado por portadores de UV. Corroborando com esses 

autores, Palfreyman et al. (2003) não especifica nenhum tipo de curativo como sendo o ideal, 

mas enfatiza que a escolha do curativo e/ou cobertura utilizada pelo portador é parte integrante 

do tratamento de UV e que este deve ser sempre associado a uma terapia compressiva. 

 Com relação ao tratamento medicamentoso, drogas como pentoxifilina, aspirina e 

diosmina têm sido propostas por sua aparente capacidade de estimular a cicatrização. A 

pentoxifilina e a aspirina são conhecidas por estimular a fibrinólise e facilitar a perfusão capilar, 

devido à redução da viscosidade sangüínea pela capacidade de deformação das hemácias e dos 

leucócitos, bem como da redução da agregação plaquetária e dos níveis de fibrinogênio. 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

 Corroborando, França e Tavares (2003) apontam a existência de medicamentos 

vasoativos, como a diosmina, dobesilato de cálcio, rutina, rutosídeos e extrato de castanha-da-

índia, que atuam diminuindo o edema. Para Caffaro, Santos e Porciúncula (2004), além da ação 

antiedematosa, essas substâncias têm efeitos anti-inflamatórios. 

 O mecanismo de ação desses medicamentos ainda não está bem estabelecido, mas ao que 

parece elas agem na macrocirculação, melhorando o tônus venoso, e na microcirculação, 

diminuindo a hiperpermeabilidade capilar.  De todo modo, a terapia sistêmica para os pacientes 

portadores de UV parece ter ainda ação coadjuvante. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

 Uma estratégia importante no tratamento da UV é a orientação adequada de repouso. Para 

que promova a melhora do retorno venoso e diminuição dos efeitos da hipertensão venosa, o 

repouso deve ser realizado com o membro inferior elevado acima do nível do coração cerca de 

três a quatro vezes durante o dia e por 30 minutos. Durante a noite, a elevação do membro é 

obtida por elevação dos pés do leito em altura que varia de 15 a 20cm, sendo importante ressaltar 

que a elevação prolongada dos membros não deve se realizada em casos de associação com 

doença arterial. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 
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 Caminhadas curtas, três a quatro vezes por dia, também devem ser estimuladas, com o 

intuito de promover a contração da bomba muscular da panturrilha que impulsiona o sangue de 

volta para o coração. (MAFFEI, 2002). 

 Caffaro, Santos e Porciúncula (2004) e Grey, Harding e Enoch (2006) atentam para que 

haja uma mudança dos hábitos de vida, a partir de cuidados com a pele, pequenas caminhadas ou 

exercícios para a panturrilha, evitar permanecer muito tempo parado em pé, e dietas apropriadas. 

 Além disso, drenagem linfática manual e fisioterapia para melhorar a mobilidade da 

articulação do tornozelo são medidas necessárias em alguns pacientes. Outras modalidades 

terapêuticas, como estimulação elétrica, terapia com pressão negativa, oxigenioterapia 

hiperbárica, ultra-som e laserterapia de baixa intensidade também têm sido utilizadas como 

coadjuvantes no tratamento da úlcera venosa, embora necessitem de mais estudos que atestem 

sua efetividade. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

 Após a cicatrização da úlcera, o grande desafio é evitar a recidiva. As duas principais 

medidas para alcançar esse objetivo são o uso de meias elásticas compressivas e a adequada 

intervenção cirúrgica para correção da anormalidade venosa. 

 Dessa forma, logo após a cicatrização, os pacientes devem iniciar o uso de meias elásticas 

para prevenir a re-ulceração. Corroborando, Borges, Caliri e Haas (2007) enfatizam a 

importância da meia de compressão e relatam que sua não utilização está associada às recidivas.  

De acordo com Lopez, Aravites e Lopes (2005) e Abbade e Lastória (2006), os pacientes devem 

ser incentivados a usar meias elásticas adequadas pela vida toda, para prevenir recidiva da 

úlcera.  

 As meias devem ser colocadas logo pela manhã e retiradas apenas à noite, ao deitar. A 

elasticidade diminui com o tempo e com as lavagens, necessitando trocas pelo menos a cada seis 

meses. Para melhorar o prognóstico em longo prazo é fundamental, quando possível, a 

eliminação ou diminuição da hipertensão venosa no membro afetado por meio de cirurgia, o que 

só pode ser alcançado em casos bem avaliados, em que foi realizado diagnóstico preciso quanto 

às alterações anatômicas e funcionais do sistema venoso superficial, profundo e de perfurantes. 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006).  

 O tratamento cirúrgico da anormalidade venosa, com finalidade de cicatrização da úlcera, 

visa eliminar ou diminuir a transmissão da alta pressão venosa para as áreas ulceradas. Em 

portadores de UV com significante insuficiência do sistema venoso superficial, isolada ou 

combinada com insuficiência de perfurantes, importante melhora pode ocorrer após cirurgia das 

veias varicosas, além de proporcionar o bom prognóstico ao longo do tempo. (ZAMBONI et al., 

2003). 
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 Por outro lado, estudos de França e Tavares (2003) apontaram a não existência, ainda, de 

evidências suficientes que demonstrem o valor do tratamento cirúrgico. De forma semelhante, 

Abbade e Lastória (2006) relataram falhas da cicatrização da úlcera ou sua recorrência após 

procedimentos cirúrgicos.  

 O tratamento cirúrgico de casos selecionados visa à correção do refluxo no sistema 

venoso superficial por meio da retirada ou ligadura de safenas e perfurantes insuficientes. A 

técnica de cirurgia endovascular com ligadura endoscópica subfascial, para tratamento de 

perfurantes insuficientes, tem-se mostrado promissora, por ser menos invasiva do que a cirurgia 

tradicional. (BERGAN, 2002). 

 No entanto, o tratamento da insuficiência venosa profunda é mais complexo e inclui 

reposição e transplante de válvulas e derivações. Os casos com TVP prévia apresentam maior 

dificuldade para resolução. A recomendação e os resultados dessas técnicas são controversos. 

(BOTELLA et al., 2003; PUGGIONI et al., 2004). 

 Todas essas modalidades de tratamento, em combinação com o reconhecimento precoce e 

o acompanhamento regular dos pacientes, incluindo realização de registros fotográficos da ferida 

e mensuração da lesão, garantem a cura rápida, minimizam a ocorrência de complicações e 

reduzem custos. (BREM; KIRSNER; FALANGA, 2004). 

 Após a abordagem sobre as úlceras venosas, faz-se necessário um aprofundamento maior 

sobre a sistematização da assistência aos portadores dessas lesões. 

 

3.4 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PESSOA COM UV  

 

 Os portadores de UV, como de qualquer outra lesão crônica, requerem uma assistência de 

qualidade com visão integral do ser humano, dentro do seu contexto sócio-econômico e cultural, 

além da atuação de equipe multidisciplinar capacitada, considerando a complexidade e 

dinamicidade que envolve o processo de cicatrização dessas lesões. (AGUIAR et al., 2005; 

BORGES, 2005; TORRES; NUNES, 2005, TORRES et al., 2007; DEODATO; TORRES, 

2008a). 

 A assistência a estes indivíduos, bem como o manejo e o tratamento específico da UV, 

requer da equipe multidisciplinar envolvida um conjunto de estratégias que possibilitem a 

identificação de caminhos para o alcance precoce dos objetivos propostos na assistência, o que é 

possível através da sistematização da assistência prestada aos portadores dessas lesões. 

(CASTRO E SILVA et al., 2005). 
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 A primeira etapa da sistematização da assistência corresponde à avaliação do cliente com 

enfoque familiar, levando em consideração os aspectos clínicos individuais, através da anamnese 

e exame físico, e os aspectos sociais, culturais e econômicos dentro do contexto familiar, pois é 

nele que se insere o indivíduo. (PIEPER, 2000; YAMADA, 2003; NUNES et al., 2006a). 

 A avaliação do cliente e das condições da úlcera é a primeira e mais importante etapa da 

assistência, pois é nela onde se captura informações que subsidiarão a formulação de um 

diagnóstico correto e a implementação de ações coerentes com a realidade do serviço de saúde e 

do usuário. (DEODATO, 2007). 

 Para Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum (2003), nessa avaliação devem ser abordados 

aspectos como a história e o exame subjetivo do cliente; condições gerais do paciente, exames 

laboratoriais e doenças associadas; avaliação e classificação adequada da lesão; e as expectativas 

do cliente e da família quanto à aderência ao tratamento, as possibilidades econômico-financeiras 

de manutenção, bem como a disponibilidade de realização de curativos por ele próprio e por 

familiares. 

 Após uma anamnese rigorosa e exame físico detalhado para exclusão de problemas 

relacionados à cicatrização, o próximo passo consiste na investigação laboratorial com a 

realização de exames como hemograma, hemoglobina, leucócitos, plaquetas, bioquímica 

(triglicérides e colesterol), glicemia de jejum, dosagens de proteínas (total e frações) e níveis de 

albumina e transferrina. (BORGES; SAÁR; LIMA, 2001; AGUIAR et al., 2005; BORGES, 

2005; DALDATI-GRANJA et al., 2005). As solicitações desses exames estão regulamentadas 

conforme a resolução n
o
. 195/1997 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), podendo ser 

realizadas pelo enfermeiro. (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1997). 

 Corroborando, Phillips (2001), Aguiar et al. (2005) e Borges (2005) enfatizam que o 

diagnóstico da UV é eminentemente clínico e deve ser dado a partir da história clínica completa, 

que requer exame físico, avaliação da lesão e realização de exames, entre eles hemograma 

completo, glicemia em jejum, albumina sérica, cultura de exsudato e medição do ITB. 

 Desse modo, após o levantamento das condições de vida e de saúde do indivíduo, parte-

se para a segunda etapa da sistematização da assistência em que serão elaborados o diagnóstico 

do processo saúde-doença, das necessidades de atenção à saúde, bem como o diagnóstico da 

lesão, essencial ao planejamento das condutas ou ações a serem implementadas. 

 Logo que estabelecido o diagnóstico, inicia-se, então, o planejamento da assistência 

(terceira etapa) e a implementação das ações (quarta etapa). Estas devem contemplar: evolução 

clínica contínua com avaliação das características da lesão (localização anatômica, evolução, 

área, tipo de cicatrização, fase do processo cicatricial, tipo do exsudato, característica do leito, 
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característica perilesional e presença de sinais de infecção); prescrição de terapia tópica e 

sistêmica; escolha do tipo de cobertura e curativo; tratamento contínuo; documentação (registro 

no prontuário e registros fotográficos); mensuração; e estímulo ao autocuidado por meio de 

orientações e treinamentos. (POLETTI, 2000; BORGES; SAÁR; LIMA, 2001; DALDATI-

GRANJA et al., 2005). 

 Uma vez implementada a assistência, baseada em protocolos, a quinta etapa será a 

avaliação, que é o processo de determinar a extensão em que os objetivos foram conseguidos. 

Para alguns autores, a avaliação deve ser realizada com intervalos regulares conforme a 

necessidade de cada caso, levando em consideração a efetividade das intervenções, condutas e 

tratamento; a identificação dos fatores locais, sistêmicos, familiares, sociais e estruturais do 

serviço/domicílio que possam estar intervindo no tratamento; a reavaliação dos produtos, 

coberturas e tipo de técnicas de curativo; além da reavaliação e replanejamento da assistência de 

acordo com a necessidade. (MAFFEI, 2002; TENORIO; BRAZ, 2002; TORRES et al., 2004). 

 Cabe lembrar que a documentação dos achados clínicos é fundamental para o 

acompanhamento da UV e serve de instrumento legal e de divulgação entre os vários 

profissionais envolvidos com a assistência ao portador da úlcera. O registro deve ser feito tanto 

na primeira avaliação quanto nas subseqüentes, abrangendo vários aspectos: história clínica 

completa e exame físico; história da úlcera (ano em que a 1ª úlcera ocorreu, local da UV, 

recidivas, tratamentos, entre outros); presença de edema, eczema, tecido de granulação, 

epitelização, tecido necrótico, odor; tamanho da UV; e exames solicitados. (CANDIDO, 2001; 

HESS, 2002; AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005). Inexistindo a documentação ou sendo ela 

incompleta, a evolução clínica dos usuários acontece de maneira assistemática, o que pode tornar 

a assistência não resolutiva. 

 Belo Horizonte (2003), Aguiar et al. (2005), Borges (2005) afirmam, ainda, que a 

qualidade da assistência aos portadores de úlceras vasculares nos serviços de saúde está 

relacionada ao diagnóstico clínico precoce, sistematização da assistência, uso de protocolos, 

tratamento sistêmico e local das lesões, com acompanhamento, evolução e avaliação 

sistematizada de acordo com cada momento e/ou intercorrências na evolução do processo 

cicatricial, exigindo abordagem interdisciplinar e níveis de complexidade. 

 Neste contexto, o enfermeiro tem sido tradicionalmente o profissional responsável pela 

avaliação da lesão e prescrição do tratamento adequado, além da orientação e supervisão da 

equipe de enfermagem na execução do curativo. (HAYSAHI, 2003; FERREIRA; BOGAMIL; 

TORMENA, 2008). 
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 Dessa forma, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) mostra-se 

necessária no sentido de instrumentalizar o trabalho deste profissional, possibilitando a aplicação 

de conhecimentos com base em evidências científicas e o estabelecimento de fundamentos para a 

tomada de decisão, bem como o registro adequado da assistência prestada. 

 Portanto, é de fundamental importância que os profissionais que cuidam de portadores de 

UV, se apropriem desses conhecimentos, para que possam fundamentar suas ações 

cientificamente e provocar modificações juntos aos gestores no sentido de organizar e garantir 

uma assistência de qualidade, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de 

vida dos portadores de UV. 

 A partir do diagnóstico, o enfermeiro constrói planos de cuidados cujos objetivos são 

proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da ferida, reduzem os riscos de 

infecções, prevenção de recidivas, garantam a segurança e conforto do paciente, dentre outros. 

(CARMO et al., 2007). 

 Cabe ao enfermeiro estabelecer comunicação terapêutica com o cliente visando à 

valorização das queixas apresentadas e o respeito à particularidade de cada indivíduo. Vale 

ressaltar a importância do uso de uma comunicação verbal familiar à linguagem do paciente, 

para que o mesmo possa compreender as informações que lhes são transmitidas e, assim, 

comprometer-se com sua saúde possibilitando o cumprimento das ações que lhes são delegadas a 

fim de garantir o sucesso do tratamento. (CARMO et al., 2007). 

 Por meio de uma avaliação rigorosa e freqüente o enfermeiro acompanha a evolução das 

várias etapas da ferida e faz a opção pelo melhor curativo a ser utilizado nas diversas etapas. 

Durante todo o tratamento são feitas inúmeras avaliações pelo enfermeiro responsável, que 

decide o que vai ser utilizado. (TENÓRIO; BRÁZ, 2002). Poletti (2000) ressalta que os 

enfermeiros estão gradualmente identificando e organizando uma abordagem sistemática e 

terapêutica para a pele e cuidados com feridas, como uma atividade autônoma da enfermagem.  

 

3.5 PROTOCOLOS DE UV 

 

 Os cuidados com as UV exigem atuação interdisciplinar, adoção de protocolo, 

conhecimento específico, habilidade técnica, articulação entre os níveis de complexidade de 

assistência do Sistema Único de Saúde, como também participação ativa dos portadores dessas 

lesões e seus familiares, dentro de uma perspectiva holística. (TORRES et al., 2007). 
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Segundo Borges, Saár e Lima, (2001), protocolo é um plano exato e detalhado para o 

estudo de um problema biomédico ou para um esquema terapêutico, tendo em vista orientar a 

realização de exames de auxílio diagnóstico, de técnicas, produtos, critérios de evolução e 

avaliação. 

 Assim, considera-se como aspecto fundamental na abordagem ao portador de UV a 

assistência sistematizada pautada em protocolo, que contemple a avaliação clínica, diagnóstico 

precoce, planejamento do tratamento, implementação do plano de cuidados, evolução e 

reavaliação das condutas e tratamento, além de trabalho educativo permanente em equipe 

envolvendo os portadores de lesões, familiares e cuidadores. (LORIMER et al., 2003). 

O cuidado com feridas, estimulado pelo avanço continuo de tecnologias e práticas 

inovadoras, sobretudo no campo multidisciplinar, vêm gerando questionamentos relacionados à 

eficácia dos tratamentos de feridas e sua repercussão para o portador de lesão, uma vez que a 

incidência e a prevalência de úlceras crônicas continuam extremamente elevadas, refletindo em 

elevados custos financeiros e profundas conseqüências sociais sobre os portadores. 

(FLORIANÓPOLIS, 2008). 

Dessa forma, evidencia-se a importância e desafio da equipe multidisciplinar, 

principalmente no que se refere ao acesso às diversas condutas, pois é notório que os 

profissionais de saúde envolvidos com o tratamento de feridas vêm acompanhando os avanços na 

área, conciliando, confirmando e ampliando novos conceitos e métodos alternativos às 

tecnologias de ponta, como também elaborando normas e rotinas cada vez mais aprimoradas de 

cuidados com a pele e as feridas, buscando adequá-las às melhores práticas clínicas e aos 

diversos contextos do cuidado. Entretanto, a estruturação desses protocolos exige consideração e 

reflexão cautelosa. É necessário que eles incorporem tanto a arte quanto a ciência do cuidado 

com as feridas. (FLORIANÓPOLIS, 2008). 

 Segundo Borges (2005), através de um protocolo sistematizado de assistência é que a 

equipe multidisciplinar de saúde capacitada pode avaliar os fatores relacionados aos aspectos: 

clínicos (características da dor, sinais de IVC, tempo e características do membro afetado e da 

lesão); assistenciais (diagnóstico, condutas e intervenções terapêuticas); e da qualidade de vida 

dos portadores, os quais podem interferir na evolução da cicatrização da úlcera venosa.

 Corroborando com essa idéia, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 

(SBACV) enfatiza diretrizes sobre diagnóstico, prevenção e tratamento de feridas como 

avaliação da úlcera, medidas e exames subsidiários, terapia compressiva, tratamento da dor, 

limpeza, desbridamentos e curativos, tratamento cirúrgico de IVC, tratamento medicamentoso e 

prevenção de recidivas. (AGUIAR et al., 2005). 
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Os estudos de Aguiar et al (2005) e de Borges (2005) serviram como orientação na 

elaboração dos protocolos das Secretarias Municipais de Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte 

(MG) e de Natal (RN), com intuito de instrumentalizar as ações dos profissionais e sistematizar a 

assistência a ser prestada ao portador de ferida, além de fornecer subsídios para implementação 

desta assistência. Somando-se a isso o protocolo procura ajudar no cuidado aos portadores de 

feridas, buscando o trabalho em equipe, embasado nos princípios da ética e da humanização. 

(BELO HORIZONTE, 2003; RIBEIRÃO PRETO 2004; NATAL, 2008). 

A equipe multidisciplinar, enquanto espaço de construção, desconstrução e reconstrução 

de conhecimentos, auxiliarão também na padronização e validação dos protocolos, resultando em 

benefícios especialmente para o usuário. (FLORIANÓPOLIS, 2008). 

 De acordo com Sellmer (2008), um protocolo para tratamento de pacientes com úlceras 

venosas deve conter: anamnese, cadastro das úlceras, indicação de tratamento, acompanhamento 

da evolução, agendamento das consultas e registro dos achados. Nos protocolos 

computadorizados existem mais detalhes do que protocolos textuais, permitindo o cuidado por 

diferentes profissionais da área da saúde.  

 Frade et al. (2005) ressaltam a importância de incluir a unidade regional de saúde em que 

o paciente é assistido, dados pessoais (idade, sexo, cor), composição e renda da família, doenças 

associadas, uso de medicamentos, pressão arterial sistêmica e exame da úlcera de perna (tipo, 

localização, área, sinais e sintomas associados, tempo de existência e história de recidivas). 

 O protocolo elaborado em Belo Horizonte sobre a assistência aos portadores de feridas 

sugere que, além de incluir dados pessoais, composição e renda da família, deve-se obter um 

perfil sócio-econômico mais completo, contendo: profissão, escolaridade, estado civil e 

habitação. Além disso, o mesmo autor inclui no protocolo a avaliação dos hábitos pessoais do 

paciente. Essa avaliação envolve questões como: hábitos alimentares (número de refeições por 

dia e preferências alimentares), ingesta hídrica, número de horas de sono por noite, hábitos 

intestinais, etilismo, tabagismo e alergia tópica. (BELO HORIZONTE, 2006).    

 Borges (2005), em pesquisa realizada em Minas Gerais, afirma que na composição do 

protocolo para assistência de úlceras venosas deve conter a avaliação do paciente e sua ferida, 

documentação dos achados clínicos, cuidados coma ferida e a pele ao redor, indicação de 

cobertura, uso de antibiótico, melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva, 

encaminhamento do paciente e capacitação profissional. 

Um protocolo especializado para a assistência ao paciente com UV inclui, ainda, técnicas 

para a identificação da fisiopatologia, manutenção da ferida, educação do paciente e 

acompanhamento. (ERICKSON et al., 1995).  
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O estudo de um protocolo sugerido por Brem, Kirsner e Falanga (2004) afirma que 

protocolos específicos para UV que promovam uma terapêutica precoce, previnam a progressão 

da lesão e impeçam que a cura da mesma se estenda por mais de um ano, em combinação com o 

rápido diagnóstico, tratamento adequado e um monitoramento regular, assegurará uma rápida 

cura e minimizará as complicações e os custos. Garante ainda que se o protocolo for seguido 

rigidamente, a cura da maioria das UV é esperada. 

 Reis et al (2003) e Beckert et al (2006) destacam a importância do uso de tratamento com 

terapia compressiva para cicatrização das UV, bem como a combinação de dieta, terapia tópica e 

sistêmica. Enquanto Escudero (2004) salienta a necessidade da participação da equipe 

multiprofissional que assiste o paciente na elaboração dos protocolos clínicos de assistência, uma 

vez que o ambiente diferencia-se bastante nas diversas unidades de saúde. 

 Lorimer (2004), em estudo realizado com utilização de protocolos para a assistência de 

pacientes com úlceras venosas, demonstrou melhora nas taxas de cicatrização, e em 

conseqüência houve diminuição de custos no tratamento e redução do absenteísmo, bem como 

melhora na qualidade de vida do paciente. López et al. (2006) e Edwards et al. (2009) ressaltam 

que o uso do protocolo proporcionou melhora na qualidade de vida, auto-estima, cura, dor e 

capacidade funcional dos pacientes.  

O uso adequado de coberturas, a periodicidade das trocas, a padronização de técnicas 

atualizadas para a realização, monitoramento e a avaliação da ferida por profissionais 

qualificados técnico e cientificamente contribuem para a construção de práticas inovadoras e 

eficientes, especialmente no que se refere à redução de custos, desperdício de materiais e 

medicamentos e diminuição do tempo empregado pelos profissionais de enfermagem na 

realização da assistência. (FLORIANÓPOLIS, 2008).  

 A importância da utilização de protocolos clínicos consiste na necessidade de 

padronização das ações de assistência para favorecer o processo cicatricial, pois quando a 

assistência é mal conduzida, a lesão pode permanecer anos sem cicatrizar, acarretando um alto 

custo social e emocional. Em inúmeros casos, afasta o individuo do trabalho, agravando as 

condições socioeconômicas e a qualidade de vida dos portadores e familiares, além de onerar os 

serviços de saúde. (FIGUEIREDO, 2003; TORRES et al., 2007; DANTAS; DANTAS; 

TORRES, 2009). 

 Essa idéia é reforçada por estudos de Borges (2000, 2005), no setor de Estomaterapia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, utilizando protocolo de 

prevenção e tratamento de feridas crônicas, com objetivo de sistematizar a assistência prestada, 

nos quais 100% dos pacientes tiveram suas feridas epitelizadas.  
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no ambulatório 

de clínica cirúrgica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

A pesquisa descritiva tem o propósito de observar, registrar, analisar e correlacionar fatos 

que ocorrem no universo percebido pelo homem, descrevendo sua estrutura e funcionamento 

sem a interferência do pesquisador. A partir desse tipo de pesquisa encontra-se com precisão a 

freqüência do fenômeno, sua relação e conexão com outros processos. (CRUZ; RIBEIRO, 2004). 

O método quantitativo, segundo Richardson et al. (1999), representa a intenção de 

garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma 

margem de segurança quanto às inferências. É freqüentemente aplicado nos estudos descritivos, 

que procuram descobrir e classificar a associação entre variáveis, bem como nos que investigam 

a relação de causalidade entre fenômenos. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O Hospital Universitário Onofre Lopes localiza-se no Distrito Sanitário Leste, em 

Natal/RN. O HUOL caracteriza-se por ser uma instituição de ensino universitário, que 

pertencente ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 188 

leitos, disponibilizando serviços ambulatoriais de alta complexidade e integrando a rede do SUS, 

através da Lei Orgânica nº 8.080/90, como referência terciária. Além das funções típicas de um 

Hospital Escola, passou a assumir um compromisso com o SUS, através de convênio específico. 

A sua federalização assegura a manutenção, através do Ministério da Educação, das 

funções de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de cirurgia experimental, medicina nuclear, 

medicina familiar e comunitária, clínica médica, clínica cirúrgica, psicofarmacologia, 

enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, e serviço social. 

O ambulatório de clínica cirúrgica possui uma demanda referenciada do SUS de diversas 

especialidades, dentre elas o atendimento de angiologia, onde se realiza consultas, exames e 

curativos das lesões, sendo, portanto, o local escolhido para o desenvolvimento do estudo. 
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O setor de curativos funciona no ambulatório de clínica cirúrgica, localizado no 1º andar 

do hospital e é estruturado com duas salas para realização dos procedimentos em usuários com 

lesões de diversas etiologias, conforme a demanda das consultas ambulatoriais. Durante as trocas 

de curativo são feitos acompanhamento, evolução e avaliação dos pacientes. 

A escolha do setor de curativos do HUOL justificou-se por ser campo dos estágios 

curriculares e extracurriculares de acadêmicos de graduação em medicina e enfermagem e de 

alunos de nível médio (auxiliar e técnico de enfermagem), como também, por ser um espaço 

onde se desenvolvem projetos de pesquisa e extensão, nos quais a pesquisadora está inserida. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A amostra do estudo foi composta por 39 profissionais, sendo 30 enfermeiros, 7 médicos 

e 2 fisioterapeutas.  

Os profissionais distribuíram-se em: 3 médicos angiologistas e 1 enfermeiro integrantes 

da equipe de clínica cirúrgica do HUOL; 4 angiologistas de outras instituições (hospitais e 

clínicas privadas) e 29 enfermeiros especialistas em dermatologia e de reconhecida experiência 

no tratamento de UV no Estado na Estratégia Saúde da Família e na rede hospitalar pública e 

privada. Além de 2 fisioterapeutas especialistas na área vascular e que desenvolvem pesquisas na 

área de lesões venosas, 1 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e 1 da UFRN. 

A inclusão de outros profissionais neste estudo, além dos funcionários do HUOL, 

justificou-se pelo reduzido número de profissionais com experiência em cuidado de lesões no 

hospital selecionado para o estudo. Esses profissionais foram os juízes responsáveis por 

selecionar as diretrizes já propostas na literatura. 

Os critérios de inclusão dos profissionais no estudo foram: ser integrante da equipe de 

clínica cirúrgica do HUOL, especialistas em dermatologia e de reconhecida experiência no 

tratamento de UV e aceitar participar voluntariamente como juízes do estudo. Os critérios de 

exclusão foram: a recusa em participar do estudo e estar afastado do serviço, durante a coleta de 

dados. 
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4.4 ETAPAS DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi constituída por quatro etapas iniciais: levantamento da literatura acerca 

dos aspectos sobre protocolos de úlceras venosas; construção de um instrumento com base 

nesses aspectos e estudos já realizados no HUOL; aplicação do instrumento com os especialistas 

(juízes) da pesquisa e verificação do nível de concordância desses profissionais. Além disso, a 

quinta fase, a ser executada em um estudo futuro (doutorado), contará com a validação e 

avaliação do instrumento proposto. 

A primeira etapa do estudo consistiu na realização da revisão de literatura científica 

acerca dos aspectos relevantes que são contemplados em protocolos para assistência aos 

portadores de úlceras venosas.  

O levantamento literário foi realizado, entre março de 2009 a abril de 2010, em bases de 

dados eletrônicas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed, ISI Web of Knowledge e 

Hirewire Press, sites institucionais das Secretarias de Municipais de Saúde de Florianópolis, 

Minas Gerais, Natal e Ribeirão Preto e Programas de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP) e UFRN. 

Na segunda fase da pesquisa, esses aspectos foram organizados através de um 

instrumento de coleta de dados, questionário estruturado do tipo check list (Apêndice A), 

construído a partir das diretrizes propostas na literatura. (BELO HORIZONTE, 2003; 

RIBEIRÃO PRETO, 2004; AGUIAR et al., 2005; NATAL, 2008). Além disso, foram utilizados, 

para essa construção, os resultados das pesquisas realizadas no setor em estudo, que refletiram o 

diagnóstico da assistência oferecida. (DEODATO, 2007; TORRES et al., 2007; NÓBREGA, 

2009). 

Na primeira parte do instrumento, o questionário contemplou a identificação pessoal e 

profissional do pesquisado como: idade, sexo, estado conjugal, formação profissional e 

complementar, setor de trabalho, tempo no cuidado ao portador de úlcera venosa, motivo que 

levou a assistir esses pacientes, importância dos profissionais de saúde serem capacitados para 

assistir os portadores de UV e preparo na assistência a essas pessoas. 

Na segunda parte foram contemplados os aspectos no protocolo de assistência ao 

portador de úlcera venosa referentes a: avaliação do paciente e da lesão, registro e 

documentação, cuidado com a ferida e pele perilesional, indicação de cobertura, uso de 

antibiótico e tratamento da dor, tratamento cirúrgico da IVC, tratamento medicamentoso, 

melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva, encaminhamento dos pacientes, capacitação 
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profissional e referência e contra-referência. A parte três do questionário contemplou opinião dos 

juízes sobre o grau de importância dos aspectos para composição do protocolo, mencionados na 

segunda parte do instrumento.  

A terceira etapa do estudo contou com aplicação aos juízes do estudo (enfermeiros, 

médicos e fisioterapeutas) do instrumento construído. 

Na quarta fase da pesquisa, após aplicado o instrumento com os juízes e verificado o 

nível de concordância dos pesquisados, foi formatada uma proposta preliminar para re-

submissão aos profissionais.  

A quinta etapa, a ser desenvolvida em um estudo futuro, em nível de doutorado, visa à 

adequação, ampliação e sugestões de aspectos para operacionalizar a elaboração e proposição do 

protocolo final. Nesta etapa, os juízes julgarão além do conteúdo, a formatação e a aplicabilidade 

na prática ambulatorial do protocolo proposto.  

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

  

 As variáveis deste estudo foram divididas em dois grupos: caracterização 

sociodemográfica e de estruturação dos aspectos relacionados ao protocolo, conforme Quadros 1 

e 2, respectivamente.   
 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA 
CATEGORIAS 

Idade Anos 

Sexo Masculino; feminino 

Estado conjugal 
Casado / união consensual; solteiro; separado; 
divorciado; viúvo 

Formação profissional Enfermeiro; médico e fisioterapeuta 

Formação complementar 
Atualização / capacitação; especialização; 

mestrado; doutorado 

Setor de trabalho Ambulatório; clínica médica; UTI 

Tempo no cuidado ao portador de úlcera venosa 
< 1 ano; de 1 a 5 anos; de 5 a 10 anos; > 10 

anos. 

Motivo que levou a assistir portadores de úlcera 

venosa 
Afinidade; imposição; especialização 

Importância dos profissionais de saúde serem 
capacitados para assistir os portadores de úlcera 

venosa 

Sim; não 

Preparo para assistir os portadores de úlcera venosa Sim; não 

Como adquiriu o preparo 
Atualização / capacitação; especialização; na 
prática 

Quadro 1 - Variáveis de caracterização sociodemográfica. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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VARIÁVEIS DE ESTRUTURAÇÃO DOS  

ASPECTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO 
CATEGORIAS 

Avaliação do paciente e da lesão 

Concordo; discordo 
Grau de importância: 

1 (Nada importante). 

2 (Pouco importante). 
3 (Importância média). 

4 (Muito importante). 

5 (Totalmente importante). 

 

Registro e documentação 

Cuidado com a ferida e a pele perilesional 

Indicação de cobertura 

Uso de antibiótico e tratamento da dor 

Tratamento Cirúrgico da IVC 

Tratamento medicamentoso 

Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva 

Encaminhamento dos pacientes 

Capacitação profissional  

Avaliação do paciente e da lesão 

Registro e documentação 

Referência e contra-referência 

Quadro 2 - Variáveis de estruturação dos aspectos relacionados ao protocolo. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em primeiro lugar foi solicitada autorização junto à direção do Hospital Universitário 

Onofre Lopes para realização do estudo e disponibilizado ao referido Hospital os resultados 

obtidos com essa pesquisa. Quanto aos profissionais, participaram da pesquisa aqueles que 

voluntariamente assinaram o Termo de Livre Consentimento Esclarecido (Apêndice B). 

Após autorização institucional e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

HUOL/UFRN, Parecer n.
o
 081/2007 (Anexo A), atendendo aos aspectos éticos relativos à 

pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução CNS n.
o
 196/96), foi iniciado o procedimento de 

coleta de dados. (BRASIL, 1997).  

 

4.7 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para o procedimento de coleta de dados foram selecionados os profissionais que 

trabalhavam no local de estudo (ambulatório de clínica cirúrgica do HUOL) e especialistas de 

outras instituições que desenvolvem suas práticas com portadores de úlceras venosas. Após esta 

seleção, realizou-se contato (pessoal ou telefônico) para agendamento da aplicação do 

instrumento. Neste contato, alguns profissionais mencionaram o desejo de responder através do 

meio eletrônico (email). 
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Inicialmente foram distribuídos 55 questionários, sendo 42 por email e 13 pessoalmente, 

após agendamento com o pesquisado. Dos instrumentos enviados eletronicamente, 26 

retornaram, 1 profissional recusou-se a participar e os outros 12 não responderam após diversos 

contatos telefônico e eletrônico.   

Os instrumentos enviados por email eram acompanhados do TCLE que, após a 

assinatura, era devolvido a pesquisadora, por email (assinatura digital), pessoalmente ou por 

correio. 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e julho de 2010, pela 

pesquisadora, contando com auxílio de uma acadêmica de enfermagem, bolsista de iniciação 

científica. 

Antes de iniciar a coleta, pessoalmente ou por telefone, foram explicados os objetivos 

desse estudo e solicitada a assinatura do TCLE pelos profissionais (enfermeiros, médicos e 

fisioterapeutas), estes foram orientados a opinar sobre os aspectos contemplados no protocolo.  

O julgamento foi expresso com a letra C (concordo) ou D (discordo) na manutenção das 

diretrizes. Além disso, os juízes também opinarão quanto ao grau de importância (1,0 a 5,0) das 

diretrizes propostas. 

Com aprovação dos aspectos contemplados no protocolo, mantendo apenas as diretrizes 

aceitas pelos profissionais para aplicação na prática clínica assistencial do ambulatório do HUOL 

foi construído o protocolo proposto pelos profissionais. 

 

4.8 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após as respostas dos pesquisados, realizou-se a validação de conteúdo, com aplicação 

do Índice Kappa (K) para verificação no nível de concordância e nível de consistência 

(fidedignidade) dos juízes em relação à permanência ou não das diretrizes que compõe o 

protocolo. 

O Índice Kappa é um indicador de concordância ajustado, que leva em consideração, 

descontando no cômputo final, a concordância devido ao fator chance. A interpretação dos 

valores do Índice Kappa foram resumidos no Quadro 3. (PEREIRA, 1999). 
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ÍNDICE KAPPA (K) NÍVEL DE CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,20 Fraco 

0,21 a 0,40 Sofrível 

0,41 a 0,60 Regular 

0,61 a 0,80 Bom 

0,81 a 0,99 Ótimo 

1,00 Perfeito 

Quadro 3 - Distribuição do Índice Kappa (K) e respectivos níveis de interpretação de 

concordância. 

 

Conforme o Quadro 3, o Índice Kappa informa a proporção de concordância que varia de 

"menos 1" a "mais 1", ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor o nível de concordância entre 

os observadores. Como critério de aceitação foi estabelecido uma concordância superior a 80,0% 

entre os juízes, correspondendo a um nível de concordância variando de ótimo a perfeito. 

Além do índice Kappa, foram definidos escores (grau de importância) segundo cada parte 

do protocolo. Esses escores variaram de 1,0 a 5,0, segundo a Escala de Likert. 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), a Escala de Likert serve para medir atitudes, 

possibilitando discriminações entre indivíduos com visões diferentes sobre uma determinada 

temática. Esta escala vai de 1 a 5, onde 1 é o extremo negativo (0%), e 5 o positivo (100%). 

Dessa forma, as respostas dos juízes foram avaliadas de 1 (Nada importante), 2 (Pouco 

importante), 3 (Importância média), 4 (Muito importante) a 5 (Totalmente importante). 

Os dados coletados foram organizados no aplicativo Microsoft Excel e exportados para 

análise no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0, para cálculo de média, 

segundo os escores de cada parte de composição do protocolo.  

Após serem codificados e tabulados, os dados foram analisados através de leitura 

reflexiva e por meio de estatística descritiva. No primeiro capítulo dos resultados, foi utilizado 

um quadro informativo construído a partir da leitura reflexiva do material bibliográfico.  

No segundo capítulo, caracterização sociodemográfica dos profissionais, foi utilizada a 

estatística descritiva, através de freqüências relativas e absolutas. 

Na terceira parte dos resultados, caracterização dos aspectos para composição do 

protocolo, utilizou-se a média. Nesse item, os escores foram representados por duas casas 

decimais após a vírgula, isto se justifica pela necessidade de análise do Índice Kappa (K), 

empregado também com esse formato numérico. 
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No quarto capítulo referente ao grau de importância dos aspectos para composição do 

protocolo, novamente utilizou-se a média, dessa vez com uma casa decimal após a vírgula, uma 

vez que a análise realizou-se pela Escala de Likert.  

 O quinto item, proposta de protocolo de úlceras venosas após a opinião dos especialistas, 

foi demonstrado descritivamente, com a construção do instrumento a ser empregado na 

continuidade desse estudo, em nível de doutorado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para melhor compreensão dos resultados encontrados no estudo, este capítulo será 

apresentado em cinco momentos: aspectos da revisão literatura sobre protocolos de úlceras 

venosas; caracterização sociodemográfica dos profissionais, dos aspectos de composição do 

protocolo; grau de importância desses aspectos e a proposta de protocolo de úlceras venosas após 

opinião dos especialistas. 

 

5.1 ASPECTOS DA LITERATURA SOBRE PROTOCOLOS DE ÚLVERAS VENOSAS 

 

 Nesse item de levantamento da literatura analisaram-se as mais recentes obras científicas 

disponíveis que tratam de protocolos de úlceras venosas.  

 Segundo Findlay et al (2006), a revisão de literatura demonstra que o pesquisador está 

atualizado nas últimas discussões no campo de conhecimento em investigação. Além de artigos 

em periódicos nacionais, internacionais e livros já publicados, as monografias, dissertações e 

teses também constituem excelentes fontes de consulta.  

 Os aspectos encontrados na literatura serviram como orientação na elaboração de 

diversos protocolos brasileiros já implementandos, como os de Ribeirão Preto (SP), Belo 

Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Natal (RN), com intuito de instrumentalizar as ações dos 

profissionais e sistematizar a assistência a ser prestada ao portador de ferida, além de fornecer 

subsídios para implementação desta assistência. (RIBEIRÃO PRETO, 2004; BELO 

HORIZONTE, 2003; FLORIANÓPOLIS, 2008; NATAL, 2008) 

 Após o levantamento da literatura científica sobre a temática de assistência à portadores 

de úlceras venosas foi elaborado o Quadro 4 contendo os aspectos relevantes de composição de 

um protocolo de UV, autores (ano), tipo de publicação e instituição/local de estudo. 
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ASPECTOS DA 

LITERATURA SOBRE 

PROTOCOLOS DE UV 

AUTORES 

(ANO) 

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

INSTITUIÇÃO/ 

LOCAL DO 

ESTUDO 

Avaliação do paciente e da 

lesão. 

 Aguiar et al (2005) 

 Borges (2005) 

 Natal (2008) 

 Artigo científico 

 Tese de doutorado 

 Protocolo institucional 

 Jornal Vascular 

Brasileiro/SP 

 USP/SP 

 SMS Natal/RN 

Registro e documentação. 
 Borges (2005) 

 Sellmer (2008) 

 Tese de doutorado 

  Protocolo institucional 

 USP/SP  

 PUC Curitiba/PR 

Cuidado com a ferida e a 

pele perilesional. 

 Lorimer (2004) 

 Borges (2005) 

 Natal (2008) 

 Artigo científico 

 Tese de doutorado 

 Protocolo institucional 

 Journal Nursing 

Research/Canadá 

 USP/SP 

 UFRN/RN 

Indicação de cobertura. 
 Belo Horizonte (2003) 

 Ribeirão Preto (2004) 

 Protocolo institucional 

 Protocolo institucional 

 SMS Belo 

Horizonte/MG 

 SMS Ribeirão Preto/ 

SP 

Uso de antibiótico e 

tratamento da dor. 

 Borges (2005) 

 López et al (2006) 

 Edwards et al (2009) 

 Tese de doutorado 

 Artigo científico 

 Artigo científico 

 USP/SP 

 Medicina 

General/Espanha 

 Journal of Clinical 

Nursing / Reino 

Unido 

Tratamento Cirúrgico da 

IVC. 
 Aguiar et al (2005)  Artigo científico 

 Jornal Vascular 

Brasileiro/SP 

Tratamento 

medicamentoso. 

 Reis et al (2003) 

 Beckert  et al (2006) 

 Artigo científico 

 Artigo científico 

 Arquivos Médicos 

do ABC/SP 

 Journal Vascular 

Surgery/ EUA 

Melhoria do retorno 

venoso e prevenção de 

recidiva. 

 Borges (2005) 

 Florianópolis(2008) 

 Macedo (2009) 

 Tese de doutorado 

 Protocolo institucional 

 Dissertação de mestrado 

 USP/SP 

 SMS Florianópolis/ 

SC 

 UFRN/RN 

Encaminhamento dos 

pacientes. 

 Nunes (2006) 

 Deodato (2007) 

 Dissertação de mestrado 

 Dissertação de mestrado 

 UFRN/RN 

 UFRN/RN 

Capacitação profissional. 
 Escudero (2004) 

 Borges (2005) 

 Artigo científico 

 Tese de doutorado 

 

 Anales Cirurgía Car-

díaca y Vascular/Es-

panha 

 USP/SP 

Referência e contra-

referência. 

 Nunes (2006) 

 Deodato (2007) 

 Dissertação de mestrado 

 Dissertação de mestrado 

 UFRN/RN 

 UFRN/RN 

Quadro 4 – Aspectos da literatura sobre protocolos de assistência a pessoas com úlceras venosas. 

Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

  

 A partir da análise do Quadro 4, percebe-se que existe uma variedade de publicações 

sobre assistência a pessoas com úlceras venosas, destacando-se artigos científicos nacionais (2) e 

internacionais (5), bem como dissertações (3), tese (1) e protocolos (5) já implementados no 

Brasil. 

Após a leitura dessas publicações, foram selecionados os aspectos de composição do 

protocolo. O primeiro ponto trata da avaliação do paciente e da lesão, incluindo anamnese, 
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exame físico, identificação de fatores de risco, descrição de dor, pulsos presentes e edema, 

solicitação de exames laboratoriais e de imagem, avaliação de infecção, verificação de sinais 

vitais, IMC e ITB, além de características da lesão (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005; 

NATAL, 2008). 

Outro item importante, na opinião de Borges (2005) e Sellmer (2008), trata da 

necessidade de registro e documentação com anotações sobre anamnese na primeira consulta, 

exames e mensuração da área ao longo do tratamento. 

Lorimer (2004), Borges (2005) e Natal (2008) contemplam o cuidado com a ferida e a 

pele perilesional, mencionando técnica de limpeza, aplicação de produtos adequados e avaliação 

de possíveis alergias.  

A indicação da cobertura é ressaltada nos protocolos de Belo Horizonte (2003) e Ribeirão 

Preto (2004), priorizando os produtos de baixo custo e aceitável pelo paciente. No uso de 

antibiótico e tratamento da dor, os autores estabelecem critérios para utilização de medicamentos 

e estratégias de alívio da dor dos pacientes (BORGES, 2005; LÓPEZ et al., 2006; EDWARDS et 

al., 2009). 

Ainda sobre o tratamento das lesões venosas, a cirurgia e o uso de medicamentos 

reuniram itens sobre avaliação inicial para realização de operação, associação com terapia 

compressiva e uso de fármacos flebotrópicos (AGUIAR et al., 2005; REIS et al., 2003; 

BECKERT et al., 2006). 

Para prevenção de úlceras venosas, a melhoria do retorno venoso e a prevenção de 

recidiva trataram de condições para aplicação da terapia compressiva, tipos de compressão e 

repouso com elevação dos membros inferiores. Além disso, incluem itens sobre estratégias 

clínicas e educativas para prevenção de novas lesões (BORGES, 2005; FLORIANÓPOLIS, 

2008; MACEDO, 2009). 

Acerca do encaminhamento dos pacientes, Escudero (2004), Aguiar et al., (2005), Nunes 

(2006) e Deodato (2007) ressaltam as condições para encaminhamento e especialidades a serem 

consultadas durante a assistência e a capacitação profissional, com priorização de treinamento da 

equipe para realização de exame clínico, avaliação da úlcera, medição de ITB e terapia 

compressiva. 

Por fim, na elaboração da referência e contra-referência, Nunes (2006) e Deodato (2007) 

recomendam que contenham dados sobre o resumo clínico, resultados de exames, diagnóstico, 

tratamento e conduta realizados durante o cuidado dos pacientes. 

 Após o levantamento literário, inicia-se a segunda parte dos resultados, a qual trata dos 

dados encontrados a partir da resposta dos profissionais pesquisados.     
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5.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PROFISSIONAIS 

  

 A caracterização sociodemográfica dos profissionais participantes da pesquisa está 

disposta nas Tabelas 1, 2 e 3, os dados foram organizados por formação profissional (enfermeiro, 

médico e fisioterapeuta). Inicialmente, a Tabela 1 traz informações sobre faixa etária, sexo, 

estado conjugal e formação complementar dos pesquisados. 

 

Tabela 1 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais participantes da 

pesquisa, quanto a faixa etária, sexo, estado conjugal e formação complementar. Natal/RN, 2010. 

 

Caracterização sociodemográfica 

Formação profissional 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

N % N % N % N % 

Faixa Etária         

22 a 33 anos 14 35,9 0 0,0 0 0,0 14 35,9 

34 a 45 anos 8 20,5 6 15,4 2 5,1 16 41,0 

46 a 58 anos 8 20,5 1 2,6 0 0,0 9 23,1 

Sexo         

Feminino 27 69,2 3 7,7 1 2,6 31 79,5 

Masculino 3 7,7 4 10,3 1 2,6 8 20,5 

Estado conjugal         

Casado/união consensual 11 28,2 5 12,8 2 5,1 18 46,2 

Solteiro 15 38,5 1 2,6 0 0,0 16 41,0 

Separado/divorciado 4 10,3 1 2,6 0 0,0 5 12,8 

Formação complementar         

Especialização 20 51,3 4 10,3 0 0,0 24 61,5 

Mestrado 4 10,3 1 2,6 0 0,0 5 12,8 

Atualização/capacitação e especialização 3 7,7 1 2,6 0 0,0 4 10,3 

Especialização e mestrado 3 7,7 0 0,0 0 0,0 3 7,7 

Doutorado  0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 2,6 

Atualização/capacitação e mestrado 0 0,0 0 0,0 1 2,6 1 2,6 

Fonte: Própria da pesquisa. 

  

 Conforme dados da Tabela 1, a maioria dos profissionais pesquisados é constituída por 

enfermeiros (76,9%), entre 34 a 45 anos (41,0%), sexo feminino (79,5%), casado ou em união 

consensual (46,2%) e com especialização na área de cuidado a pessoa com úlceras venosas 

(61,5%). No entanto, apenas 12,8% dos pesquisados possuem mestrado e 2,6% doutorado. 
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 A evolução clínica das pessoas com úlceras venosas, segundo Borges (2005) e Torres et 

al (2005, 2006), deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, no intuito de planejar 

as ações e condutas a serem implementadas. 

 De acordo com Castro e Silva et al (2005) a assistência ao paciente com úlcera venosa, 

bem como o manejo e o tratamento específico dessa lesão, requer do enfermeiro e de toda a 

equipe multidisciplinar envolvida um conjunto de estratégias que possibilitem a identificação de 

possíveis caminhos para o alcance precoce dos objetivos propostos na assistência. 

 Entretanto, no que se refere ao tratamento de lesões, sabe-se que o profissional de 

enfermagem possui papel fundamental no cuidado holístico, desempenhando um trabalho de 

extrema importância, uma vez que representa a equipe mais próxima ao paciente, acompanhando 

a evolução da lesão. Além disso, orienta e executa o curativo, já que detém maior domínio dessa 

técnica, em virtude de ter, na sua formação, componentes curriculares voltados para tais 

procedimentos, sendo de sua competência essa atribuição. (TUYAMA et al., 2004).  

 Dessa forma, percebe-se, na atualidade, que as pesquisas sobre tratamento de feridas vêm 

tendo destaque nas publicações de enfermagem em detrimento das produções científicas 

médicas; demonstrando o interesse e a responsabilidade do enfermeiro na prevenção, avaliação e 

prescrição do tratamento mais adequado para as lesões, além da orientação e supervisão da 

equipe de enfermagem na execução do curativo, competências intrínsecas ao cotidiano do 

enfermeiro. (FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 

 A Deliberação n.
o
 65/00 do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, que 

dispõe sobre as competências dos profissionais de enfermagem na prevenção e tratamento das 

lesões cutâneas, ressalta que compete ao profissional enfermeiro: realizar a consulta de 

enfermagem (exame clínico, entrevista e exame físico) do cliente/paciente portador de lesão ou 

daquele que corre o risco de desenvolvê-la; prescrever e orientar o tratamento; solicitar exames 

laboratoriais e de Raio X, quando necessários; realizar o procedimento de curativo (limpeza e 

cobertura); realizar o desbridamento, quando necessário. Ressaltando que o tratamento das lesões 

deve ser prescrito pelo profissional enfermeiro, preferencialmente pelo especialista na área. 

(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/MG, 2000). 

 Para Tenório e Braz (2002), o profissional de enfermagem deve ter a responsabilidade de 

manter a observação intensiva com relação aos fatores locais, sistêmicos e externos que 

condicionam o surgimento da ferida ou interfiram no processo de cicatrização, uma vez que está 

diretamente relacionado ao tratamento de feridas, seja em serviços de atenção primária, 

secundária ou terciária. Sendo necessária uma visão clínica que relacione alguns pontos 

importantes que influenciam nesse processo, como o controle da patologia de base (hipertensão, 
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diabetes mellitus), aspectos nutricionais, infecciosos, medicamentosos e, sobretudo, o rigor e a 

qualidade do cuidado educativo.  

 O enfermeiro deve ter uma visão ampla no que se refere ao tratamento de uma ferida 

crônica e atentar não apenas para a lesão em si, mas ter a capacidade de realizar uma abordagem 

holística de modo a contemplar o ser humano em sua plenitude. (FERREIRA; BOGAMIL; 

TORMENA, 2008). 

 Somando-se a importância do enfermeiro no cuidado às pessoas com feridas, o 

profissional médico, em especial o angiologista, é fundamental no diagnóstico e tratamento das 

úlceras venosas. Esse especialista é responsável, além da anamnese e exame físico, pela 

realização e interpretação de exames complementares como: eco-doppler, plestimografia e 

flebografia, bem como pela prescrição do tratamento com uso de medicamentos vasoativos, 

compressão elástica e cirurgia para correção de valvulopatia e insuficiência venosa. (CASTRO E 

SILVA et al., 2005; PITTLER; ERNST, 2002).   

 Torres et al (2009) destacam, em seu estudo sobre as características sócio-demográficas, 

de saúde e da assistência prestada aos idosos com UV atendidos nos serviços de saúde nos níveis 

primário e terciário de assistência do SUS, em Natal/RN, um baixo nível (39,8%) de acesso a 

consulta ao angiologista, sendo 20,5% em nível terciário e 19,3% na atenção básica. 

 Forti et al (2004), em uma pesquisa realizada sobre a distribuição de angiologistas no 

Brasil, destaca uma grande defasagem de angiologistas e cirurgiões vasculares na região 

Nordeste, inclusive onde existem hospitais universitários e de maior complexidade. No Rio 

Grande do Norte, em 2004, existiam 21 angiologistas/cirurgiões vasculares para uma população 

de 2.962.107 habitantes, sendo 1:35.466 na capital e 1:2.217.313 no interior. Não havendo 

angiologistas/cirurgiões vasculares suficientes no interior do estado para atender a população, o 

que acarreta uma grande demanda para a capital.  

 Ressaltam-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 1 angiologista 

para 17.000 habitantes nos países desenvolvidos e 1 angiologista para 35.000 nos países em 

desenvolvimento. (FORTI et al., 2004). 

 Além da equipe de enfermagem e médica, os fisioterapeutas têm importância 

fundamental nos processos ulcerativos, buscando a redução do período de cicatrização, 

possibilitando aos indivíduos um retorno mais rápido às suas atividades sociais e de vida diária 

trazendo uma melhora na qualidade de vida de pessoas portadoras de úlceras cutâneas. 

(BORGES, 2005). 

 Estudo realizado por fisioterapeutas na cicatrização de úlceras permitiu mostrar que esses 

profissionais têm grande importância desde a prevenção até a reabilitação destes pacientes. Eles 
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têm os recursos que podem auxiliar no processo de reparo dessas úlceras, no entanto destaca-se 

que prevenir o aparecimento das lesões é o tratamento mais fácil, além de permitir que este 

indivíduo permaneça ativo no convívio social. (MARQUES; MOREIRA; ALMEIDA, 2003). 

 Além da formação profissional de graduação, vale a pena ressaltar a necessidade de 

investimento em formação complementar dos profissionais envolvidos na assistência a pacientes 

com lesões venosas. Experiências de implantação de protocolos e capacitação permanente dos 

profissionais, em diversas instituições do país, têm demonstrado ser um dos caminhos para a 

prestação de uma assistência de qualidade e resolutiva. (BORGES, 2002; BELO HORIZONTE, 

2003; RIBEIRÃO PRETO, 2004; NUNES, 2006; DEODATO, 2007, NÓBREGA, 2009).  

 Um exemplo disto é a atribuição de enfermeiros na realização do exame de doppler 

vascular periférico e desbridamento das úlceras desde que esses profissionais tenha capacitação 

ou especialização na área de feridas, segundo os pareceres do COREN/SP n.
o
 019/2010 e n.

o
 

013/2009. (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM/SP, 2009, 2010). 

 Acrescentando ainda que esses pareceres sugerem a implantação de protocolos clínicos 

que subsidiem a sistematização da assistência de enfermagem, prevista na Resolução COFEN n.
o
 

358/2009. Além disso, as ações dos enfermeiros especialistas devem respeitar o Artigo 12 do 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que diz respeito a prestar assistência aos 

clientes sem riscos ou danos causados por negligência, imperícia ou imprudência. (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007; 2009).        

 Os profissionais médicos e fisioterapeutas também necessitam de capacitação 

profissional, pois é imprescindível o conhecimento no julgamento clínico das lesões venosas, a 

fim de aproveitar a disponibilidade dos recursos disponíveis para prevenção, diagnóstico e 

tratamento. No panorama das lesões cutâneas é necessário que se considere o universo de fatores 

de risco que culminam no surgimento de feridas, a saber: os fatores clínicos, estrutura 

institucional e a qualidade do cuidado profissional (FERNANDES; CALIBRI, 2000). 

 No entanto, o inadequado tratamento tanto na atenção básica como na média e alta 

complexidade reflete, de certa forma, a falta de capacitação profissional nos outros níveis de 

assistência. Dessa forma, ressalta-se a importância do portador de UV ser atendido, em qualquer 

nível de assistência, por profissionais capacitados. (NUNES, 2006; DEODATO, 2007; 

NÓBREGA, 2009). 

 A Tabela 2, adiante, refere-se a unidade de trabalho, tempo de cuidado com UV, motivo 

que levou a esse cuidado e a opinião dos pesquisados sobre a importância da capacitação 

profissional. 
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Tabela 2 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais participantes da 

pesquisa, segundo a unidade de trabalho, tempo de cuidado com UV, motivo de cuidado de UV e 

importância de capacitação. Natal/RN, 2010. 
 

Caracterização sociodemográfica 

Formação profissional 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

N % N % N % N % 

Unidade de trabalho         

Hospitalar 15 38,4 3 7,7 0 0,0 18 46,1 

Ambulatorial 6 15,4 4 10,3 2 5,1 12 30,8 

Estratégia Saúde da Família 7 17,9 0 0,0 0 0,0 7 17,9 

Docência 1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

Hospitalar e Estratégia Saúde da 

Família 
1 2,6 0 0,0 0 0,0 1 2,6 

Tempo de cuidado com UV         

De 1 a 5 anos 12 30,8 1 2,6 1 2,6 14 35,9 

< 1 ano 10 25,6 3 7,7 0 0,0 13 33,3 

De 5 a 10 anos 5 12,8 3 7,7 1 2,6 9 23,1 

> 10 anos 3 7,7 0 0,0 0 0,0 3 7,7 

Motivo cuidado de UV         

Afinidade 19 48,7 2 5,1 1 2,6 22 56,4 

Especialização 6 15,4 1 2,6 0 0,0 8 20,5 

Afinidade e especialização 4 10,3 1 2,6 0 0,0 5 12,8 

Imposição 1 2,6 3 7,7 0 0,0 4 10,3 

Importância de capacitação         

Sim 30 76,9 7 17,9 2 5,1 39 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

 Conforme a Tabela 2, a maior parte dos profissionais da pesquisa atua na rede hospitalar 

(46,1%) e ambulatorial (30,8%), com tempo de cuidado de úlcera venosa até 5 anos (69,2%), 

prestando assistência por afinidade (56,4%) e considerando fundamental a capacitação 

profissional (100,0%). 

Em relação à unidade de trabalho dos profissionais, houve a predominância de atuação na 

rede hospitalar, o que remete a cultura hospitalocêntrica que durante muitos anos foi realidade 

das práticas de saúde. (SOUSA, 2000). 

Na concepção de Sousa (2000), a efetiva implantação da atenção básica possibilitaria a 

busca de integralidade da assistência e a criação de vínculos de compromisso e de 

responsabilidade compartilhados entre os serviços de saúde e a população. No entanto, segundo 
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os dados coletados no estudo de Nunes (2006), apenas 21,0% dos profissionais de saúde atuam 

na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Sousa (2000) ressalta ainda que a ESF brasileira surge como uma possibilidade de 

reorganização do modelo assistencial e propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos 

serviços de saúde, bem como para a sua relação com a comunidade e entre os diversos níveis de 

complexidade assistencial. Assumindo assim o compromisso de prestar assistência universal, 

integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à população, na unidade de saúde e no 

domicílio, sempre e de acordo com as suas reais necessidades, identificando os fatores de risco 

aos quais ela está exposta e neles intervindo de forma apropriada. 

Nesse sentido, todo o sistema de saúde brasileiro deve ser estruturado, segundo a lógica 

da atenção básica e posteriormente da média e alta complexidade, pois a continuidade da atenção 

deve ser garantida, através de um fluxo contínuo, em todos os níveis de assistência. 

O tempo de cuidado dos profissionais com pessoas com úlceras venosas pode refletir 

maior experiência e dedicação nesses casos, uma vez que o tratamento da úlcera vascular 

geralmente é lento, envolve um processo complexo e dinâmico, que depende de avaliações 

sistematizadas, baseada na avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento do tratamento 

adequado, implementação do plano de cuidados, evolução e reavaliação das condutas e 

tratamento, além do trabalho educativo permanente em equipe. (TORRES et al., 2007; 

DEODATO; TORRESa, 2008; NÓBREGA, 2009). 

No que diz respeito à motivação para o cuidado com UV, os profissionais pesquisados 

destacaram a afinidade como principal motivo para trabalharem nesta área. Lino (2004), em seu 

estudo sobre satisfação profissional, detecta que o trabalho desenvolvido com prazer e satisfação 

gera um cuidar com aproximação humana, interferindo positivamente na evolução do tratamento 

e reabilitação dos pacientes. 

 Na Tabela 3 está expressa a opinião dos profissionais sobre sentir-se preparado e como 

adquiriu o preparo no cuidado à pessoa com úlcera venosa. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Tabela 3 – Distribuição das características sociodemográficas dos profissionais participantes da 

pesquisa, quanto ao preparo no cuidado a pessoa com úlcera venosa. Natal/RN, 2010. 
 

Caracterização sociodemográfica 

Formação profissional 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

N % N % N % N % 

Sente-se preparado         

Sim 27 69,2 7 17,9 2 5,1 36 92,3 

Não 3 7,7 0 0,0 0 0,0 3 7,7 

Como preparou-se         

Atualização/capacitação, 

especialização e na prática 8 22,2 1 2,8 0 0,0 9 25,0 

Especialização 8 22,2 1 2,8 0 0,0 9 25,0 

Especialização e na prática 3 8,3 4 11,1 0 0,0 7 19,4 

Na prática 2 5,6 1 2,8 1 2,8 4 11,1 

Atualização/capacitação e na prática 3 8,3 0 0,0 0 0,0 3 8,3 

Atualização/capacitação 1 2,8 0 0,0 1 2,8 2 5,6 

Atualização/capacitação e 

especialização 
2 5,6 0 0,0 0 0,0 2 5,6 

Fonte: Própria da Pesquisa. 

 A Tabela 3 refere-se ao sentimento de preparo por parte dos profissionais, destes 92,3% 

sentem-se preparados para assistir pessoas com úlceras venosas, capacitando-se em diversos 

níveis, como: cursos de atualização/capacitação, especialização e na prática (25,0%). 

 Segundo Deodato (2007) e Torres et al. (2007) é através da sistematização da assistência 

que a equipe multidisciplinar de saúde capacitada pode avaliar os fatores que interferem na 

evolução da úlcera e suas respectivas intervenções, acompanhar a evolução das etapas do 

processo cicatricial das úlceras e fazer a opção pelo melhor tratamento, condutas e 

curativos/coberturas a serem utilizadas durante o tratamento.  

  Prestar uma assistência de qualidade a clientes com lesões venosas é um desafio a ser 

enfrentado por toda a equipe. É através de um cuidado humanizado, compreendendo a patologia 

sem deixar de se preocupar com os fatores psicossociais e humanos que o profissional alcançará 

a excelência no atendimento. (FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008).  

 Além disso, faz-se necessário que os profissionais de saúde tenham uma consciência da 

relevância dos programas de saúde preventiva para doenças crônico-degenerativas e apliquem 

seus esforços na preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas sob seus 

cuidados, principalmente em relação a pacientes com lesões. (CAETANO; SOARES, 2007). 

 Após a caracterização sociodemográfica dos profissionais do estudo, iniciam-se as 

características dos aspectos para composição do protocolo de UV. 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROTOTOLO 

 

Neste item serão apresentados aspectos de composição do protocolo de assistência as 

pessoas com UV, os resultados estão dispostos em Quadros (5 a 17), através de média ( ), de 

acordo com 11 variáveis: avaliação do paciente e da lesão; registro e documentação; cuidado 

com a ferida e pele perilesional; indicação de cobertura; uso de antibiótico e tratamento da dor; 

tratamento cirúrgico da IVC; tratamento medicamentoso; melhoria do retorno venoso e 

prevenção de recidiva; encaminhamento dos pacientes; capacitação profissional e referência e 

contra-referência. 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  
DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

A) Avaliação do paciente e da lesão 

A1 Realizar anamnese contemplando (NATAL, 2008): 

A1.1 Identificação (nome, idade, sexo, endereço). 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.2 História clínica. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.3 Condição socio-econômica e psicológica. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.4 Higiene pessoal. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.5 Estado nutricional e hematológico. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.6 Uso de medicamentos e drogas. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.7 Valores culturais. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A1.8 Atividades da vida diária e de trabalho. 1,00 0,57 1,00 0,92 

A1.9 E exame físico através de palpação, percussão e 
ausculta, no sentido céfalo-caudal. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

A2 Identificar os fatores de risco (BORGES, 2005): 

A2.1 História familiar de doença venosa. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A2.2 Veias varicosas. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A2.3 História comprovada ou suspeita de trombose 
venosa profunda (TVP). 1,00 1,00 1,00 1,00 

A2.4 Flebite. 0,93 1,00 1,00 0,95 

A2.5 Cirurgia venosa prévia. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A2.6 Cirurgia ou fratura da perna. 0,93 1,00 1,00 0,95 

A2.7 Episódios de dor torácica. 0,63 1,00 1,00 0,72 

A2.8 Hemoptise ou história de uma embolia pulmonar. 0,77 0,71 1,00 0,77 

A2.9 Obesidade. 0,97 1,00 1,00 0,97 

A2.10 Atividades de trabalho que requerem longos 
períodos de permanência de pé ou sentado. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A2.11 Investigar sobre duração, recorrência e idade. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A3 Excluir doença venosa ou de outras origens. 0,73 1,00 1,00 0,79 

A4 Descrever presença de (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005): 

A4.1 Dor. 1,0 1,0 1,00 1,00 

A4.2 Pulsos pedial, dorsal e tibial. 1,0 1,0 1,00 1,00 

A4.3 
Edema [medir o edema na circunferência da perna 
10 cm acima) do tornozelo (maléolo medial)]. 1,0 0,57 0,50 0,90 

Quadro 5 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos realização de anamnese, identificação dos fatores 

de risco, exclusão de doença venosa e outras, descrição de presença de dor, pulsos e edema. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Nos Quadros 5 ao 7 estão dispostos os aspectos relacionados a avaliação do paciente e da 

lesão. Inicialmente, o Quadro 5 retrata as variáveis: realização de anamnese, identificação dos 

fatores de risco, exclusão de doença venosa e outras, descrição de dor, pulsos e edema. 

No que diz respeito aos aspectos contemplados no Quadro 5, alguns itens obtiveram 

índice Kappa (K) menor que 0,81 no consenso dos especialistas: episódio de dor torácica 

( =0,72), fator de risco hemoptise ou história de uma embolia pulmonar ( =0,77) e a exclusão 

de doença venosa ou de outras origens ( =0,79).  

Quanto à análise das categorias isoladas, parte dos médicos discordou sobre contemplar 

na anamnese do paciente aspectos referentes as atividades da vida diária e de trabalho ( =0,57), 

essa categoria ( =0,57) juntamente com os fisioterapeutas ( =0,50), também não chegaram a 

consenso na descrição de edema [medir o edema na circunferência da perna 10cm acima do 

tornozelo (maléolo medial)]. 

Para Maffei (2002), Yamada (2003) e Tuyama (2004) o diagnóstico clínico da IVC e UV 

é feito pela anamnese e exame físico. Os itens a serem considerados na anamnese são: a queixa e 

a duração dos sintomas, com história da moléstia atual; caracterização de doenças anteriores 

(especialmente a trombose venosa); traumatismos prévios dos membros; e existência de doença 

varicosa. O exame físico, para avaliação do estado vascular e das lesões, deve ser feito através de 

palpação, percussão e ausculta, no sentido céfalo-caudal. (NATAL, 2008). 

Durante a anamnese, Falanga (1999) ressalta a importância de buscar a história pessoal e 

da doença atual (queixa e duração dos sintomas), caracterização de doenças anteriores e os 

fatores considerados de risco, tais como obesidade, cirurgias prévias, doenças cardíacas, varizes, 

traumas, múltiplas gestações, atividades físicas e de vida diária, medicamentos em uso, ocupação 

e estilo de vida e história familiar. 

Apesar das atividades de vida diária e laboral não ter sido consenso na categoria médica, 

durante a realização da anamnese, França e Tavares (2003) e Nunes (2006) ressaltam que a 

presença de úlcera afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias por invalidez, além 

de restringir as atividades da vida diária e de lazer. Para muitos pacientes, a doença venosa 

significa dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida. 

Nos estudos de Nunes (2006) e Deodato (2007) sobre avaliação da assistência aos 

portadores de UV, as profissões e as ocupações exercidas pelos entrevistados, com reduzida 

mobilidade e longos períodos em pé ou sentados, são fatores de risco para o desencadeamento da 

hipertensão venosa nos membros inferiores, surgimento e cronicidade de UV. 

Segundo Saár e Lima (2001), o exame físico deve ser direcionado para avaliação do 

estado vascular e das características das lesões. A avaliação do estado vascular diz respeito à 
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identificação dos sinais específicos de IVC: edema, eczema, hiperpigmentação, edema, veias 

varicosas, lipodermatoesclerose, dor e outros. Quanto às características das lesões deve-se 

observar: localização, profundidade, bordas, leito, exsudato, área lesada, e dor. 

A anamnese e o exame físico, quando realizados adequadamente, permitem estabelecer o 

diagnóstico diferencial entre os tipos de úlceras, sendo importante para excluir doença venosa ou 

de outras origens, apesar de não ter tido consenso pelos especialistas. (POLLETI, 2000). 

Simon, Dix e Mccollum (2004) e Short e Bull (2009) afirmam que, durante a avaliação 

clínica do paciente com UV, deve-se colher um histórico completo para identificar fatores de 

risco tais como idade, sexo, doenças cardiovasculares, o índice de massa corporal, mobilidade, 

artrite, diabetes, e história de ferimentos nas pernas ou trombose venosa profunda. Não 

esquecendo de coletar informações relativas à úlcera, tais como ano de ocorrência da primeira 

úlcera, local de úlceras anteriores, recidivas, período sem lesão e tipos de tratamento.  

Deodato (2007) identificou fatores de risco como: historia familiar de doença venosa; 

história (comprovada ou suspeita) de TVP; cirurgia venosa prévia ou de outras origens; 

atividades desenvolvidas por longos períodos em pé ou sentado; gravidez; diabetes; cardiopatia; 

insuficiência venosa crônica; hipertensão arterial sistêmica e acidente vascular encefálico. No 

entanto não se identificou nos pesquisados episódio de dor torácica e hemoptise ou história de 

embolia pulmonar, corroborando com a opinião dos especialistas pesquisados neste trabalho. 

O edema foi considerado por Maffei (2002), Eklof et al. (2004) e Castro e Silva et al. 

(2005) a condição mais frequente da doença venosa. Nos estudos de Nunes (2006), Macedo 

(2009) e Nóbrega (2009), o edema esteve presente entre 62,2% a 94,5% dos pacientes. 

A medição do edema na circunferência da perna 10 cm acima do tornozelo (maléolo 

medial) é consenso entre alguns autores (MCGUCKIN et al., 1997; BORGES, 2000; 2005), 

apesar do desacordo por parte de alguns médicos e fisioterapeutas desse estudo. 

Nunes (2006), no fluxograma proposto de sistematização da assistência na unidade saúde 

da família/domicílio, ressalta que para uma assistência sistematizada, a avaliação do usuário, 

com enfoque familiar, deve levar em consideração dois aspectos básicos: aspectos clínicos 

individuais (anamnese e exame físico) e os aspectos sociais, culturais e econômicos, dentro do 

contexto familiar, pois é nele que se insere o indivíduo. 

Popoola (2003) entende que a abordagem terapêutica das feridas crônicas é influenciada 

por múltiplos fatores. Estes fatores não se limitam apenas aos fisiológicos, como a presença de 

circulação sanguínea adequada ou de sinais infecção. O processo de cicatrização de uma ferida 

crônica pode ser influenciado por aspectos econômicos, no que concerne ao acesso a produtos 

adequados e necessários ao tratamento, além das atividades laborais do indivíduo; sociais, 
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quando da acessibilidade de recursos de saúde; espirituais, envolvendo crenças pessoais e a 

própria esperança dos pacientes; psicoemocionais, relacionados com a motivação dos indivíduos, 

a forma como reagem e lidam com o seu tratamento, bem como a maneira como outros 

cuidadores interagem em todo este processo; e até mesmo políticos, nas propostas públicas de 

saúde que influenciam direta ou indiretamente os pacientes e os profissionais de saúde. 

O Quadro 6 refere-se aos aspectos solicitação de exames laboratoriais, avaliação de 

infecção, verificação de sinais vitais, cálculo de IMC, localização da ferida e realização de 

doppler manual e ITB, conforme observa-se adiante. 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

A) Avaliação do paciente e da lesão 

A5 Solicitar (AGUIAR et al., 2005): 

A5.1 

Hemograma completo, especificamente 

hemoglobina, hematócrito, contagem de 

leucócitos. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

A5.2 Glicemia em jejum. 1,00 1,00 1,00 1,00 

A5.3 Albumina sérica. 0,97 1,00 0,50 0,95 

A5.4 Urina tipo I. 0,90 1,00 0,50 0,90 

A6 Avaliar infecção (AGUIAR et al., 2005). 1,00 1,00 1,00 1,00 

A7 

Verificar sinais vitais (pulso, freqüência 

respiratória, pressão arterial e temperatura) 

(NATAL, 2008) 

1,00 1,00 1,00 1,00 

A8 
Calcular índice de massa corpórea (IMC) 
(AGUIAR et al., 2005). 

0,90 1,00 1,00 0,92 

A9 
Definir a localização da ferida (BORGES, 

2005). 
1,00 1,00 1,00 1,00 

A10 

Realizar, pelo Doppler manual, a medida 
do índice de pressão tornozelo/braço - ITB 

de ambos os membros inferiores 

(BORGES, 2005). 

1,00 1,00 1,00 1,00 

A11 Realizar a medida do ITB quando (AGUIAR et al., 2005): 

A11.1 Uma úlcera estiver deteriorando. 0,90 0,71 1,00 0,87 

A11.2 
Uma úlcera não cicatriza completamente, 

em 12 meses de tratamento. 
0,83 0,71 1,00 0,80 

A11.3 
Os pacientes apresentam úlcera recorrente; 

antes de começar a terapia de compressão. 
0,93 1,00 1,00 0,95 

A11.4 
O paciente está usando meias de 

compressão como medida preventiva. 
0,97 1,00 1,00 0,97 

A11.5 
Há um repentino aumento no tamanho da 

úlcera. 
0,90 0,71 1,00 0,87 

A11.6 
Há um repentino aumento na dor, mudança 

na cor e/ou temperatura do pé. 
0,90 1,00 1,00 0,92 

Quadro 6 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos solicitação de exames laboratoriais, 

avaliação de infecção, verificação de sinais vitais, cálculo de IMC, localização da ferida e 

realização de doppler manual e ITB. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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 Acerca dos aspectos do Quadro 6, apenas um item não obteve índice ótimo (igual ou 

maior a 0,81) no consenso dos juízes: realizar ITB quando uma úlcera não cicatriza 

completamente, em 12 meses de tratamento ( =0,80). 

 Em relação a análise isolada das categorias profissionais, destacam-se opiniões 

desfavoráveis dos fisioterapeutas na solicitação de exames como albumina sérica e urina tipo I 

ambos =0,5; dos médicos nos itens realizar ITB quando uma úlcera estiver deteriorando 

( =0,71) e quando há um repentino aumento no tamanho da úlcera ( =0,71). 

 Para Aguiar et al. (2005), Borges (2005) e Daldati-Granja et al. (2005), após uma 

anamnese rigorosa e exame físico detalhado para exclusão de problemas relacionados à 

cicatrização, o próximo passo consiste na investigação laboratorial, com a realização de exames 

como hemograma, hemoglobina, leucócitos, plaquetas, bioquímica (triglicérides e colesterol), 

glicemia de jejum, dosagens de proteínas (total e frações) e níveis de albumina e transferrina. 

Phillips (2001), Aguiar et al. (2005) e Borges (2005) enfatizam que o diagnóstico da UV 

é eminentemente clínico e deve ser dado a partir da história clínica completa, que requer exame 

físico, avaliação da lesão e realização de exames, entre eles hemograma completo, glicemia em 

jejum, albumina sérica, sinais vitais, cultura de exsudato e medição do Índice Tornozelo-

Braquial (ITB), eco-doppler colorido, flebografia e pletismografia. 

Figueiredo (2003) e Belo Horizonte (2006) reforçam a recomendação de exames 

laboratoriais, incluindo a albumina sérica e urina tipo I, para avaliação das condições sistêmicas 

do portador de UV, apesar desses exames não ter sido consenso entre os fisioterapeutas. 

 Carmo et al. (2007) ressaltam que a albumina sérica é um indicador do estado nutricional 

do cliente e baixos níveis de albumina estão associados à cicatrização deficiente. O exame de 

urina traz informações importantes sobre infecção e outras doenças de base, como o diabetes 

mellitus. 

 Nos estudos de Nunes (2006), Macedo (2009) e Nóbrega (2009), os portadores de UV 

não tiveram acesso a exames de nível de albumina e urina tipo I, apenas no estudo de Deodato 

(2007) 7,5% dos portadores de lesões venosas realizaram este último exame. 

No que diz respeito a realização de exames complementares, França e Tavares (2003) 

entendem que os diferentes métodos diagnósticos da doença venosa dependem do examinador e 

requerem habilidade clínica específica. Alguns exames invasivos ou não invasivos, como 

doppler manual, o índice de pressão tornozelo/braço (ITB), flebografia, duplex-scam, podem ser 

realizados para complementação do diagnóstico, embora a anamnese e o exame clínico sejam 

suficientes para o diagnóstico de IVC e da UV. 
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 Aguiar et al. (2005) e Abbade e Lastória (2006) esclarecem que o índice tornozelo-

braquial serve para avaliar a ocorrência concomitante de doença arterial obstrutiva periférica, 

devendo ser verificado periodicamente. Kristner et al. (2005) complementam que para controlar 

a hipertensão venosa dos membros inferiores, através de compressão, faz-se necessário medir o 

ITB, já que apenas índices maiores ou iguais a 0,8 devem adotar a terapia compressiva. 

A verificação do ITB quando uma úlcera não cicatriza completamente, em 12 meses de 

tratamento, quando uma úlcera estiver deteriorando e ao haver um repentino aumento no 

tamanho da úlcera é protocolo do Royal College of Nursing (RCN) Institute, da Universidade de 

Manchester, no entanto não foi consenso entre os juízes pesquisados. (RCN INSTITUTE, 1998).  

Nos estudos de Nunes (2006), Deodato (2007), Macedo (2009) e Nóbrega (2009), 

nenhum paciente com UV realizou o ITB, para auxiliar na condução da assistência. 

 No Quadro 7, observam-se as variáveis características da úlcera, mensuração da área, 

realização de cultura, biópsia, eco-doppler colorido, flebografia e plestimografia. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

A) Avaliação do paciente e da lesão 

A12 

Descrever características da úlcera: 

profundidade, forma, borda, tecido do 
leito, exsudato (tipo, cor, odor, volume) 

(BORGES, 2005). 

1,00 1,00 1,00 1,00 

A13 
Realizar mensuração da área ao longo do 

tratamento (BORGES, 2005). 
1,00 1,00 1,00 1,00 

A14 

Realizar cultura de exsudato após limpeza 

com soro fisiológico na suspeita de 

infecção (AGUIAR et al., 2005). 

0,83 0,29 1,00 0,74 

A15 
Realizar biópsia de tecido na suspeita de 
infecção (NATAL, 2008). 

0,90 1,00 1,00 0,92 

A16 Realizar eco-doppler colorido para (AGUIAR et al., 2005): 

A16.1 
Identificar insuficiência valvar e obstrução 
nos sistemas venosos superficial, profundo 

e perfurante. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

A16.2 Determinar o calibre das veias. 0,93 0,57 1,00 0,87 

A16.3 
Diferenciar a lesão venosa primária da 
secundária. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

A17 
Realizar flebografia na suspeita de lesões 

venosas pélvicas ou veias ilíacas ou cava. 
0,97 0,71 1,00 0,92 

A18 
Realizar plestimografia para 
complementação do diagnóstico e 

avaliação da conduta terapêutica. 

0,84 0,57 1,00 0,80 

Quadro 7 – A) Avaliação do paciente e da lesão nos aspectos características da úlcera, 

mensuração da área, realização de cultura, biópsia, eco-doppler colorido, flebografia e 

plestimografia. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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 Na avaliação dos profissionais quanto aos itens relacionados no Quadro 7, a realização de 

cultura de exsudato após limpeza com soro fisiológico na suspeita de infecção ( =0,74) e de 

plestimografia para complementação do diagnóstico e avaliação da conduta terapêutica 

( =0,80) obteveram Índice Kappa menor que 0,81.  

Quanto à análise isolada dos profissionais, os médicos consideraram os itens determinar 

calibre as veias ( =0,57) e realizar flebografia quando há suspeita de lesões venosas pélvicas ou 

das veias ilíacas ou cava desnecessários ( =0,71) não escores inferiores a 0,81. 

Saár e Lima (2001) destacam que a cultura de secreção com swab deve ser solicitada 

quando há sinais de infecção, orientando a prescrição de antibióticos. A coleta deve ser feita após 

a limpeza com soro fisiológico, apesar da discordância dos pesquisados. (AGUIAR et al., 2005).  

Entretanto, Furtado (2003), Borges (2005), Castro e Silva et al (2005), Abadde e Lastória 

(2006) afirmam que quando há sinais de infecção os swabs não são mais indicados como exame 

bacteriológico, pois identificam apenas as bactérias contaminantes e colonizantes. Dessa forma, 

para se identificar a bactéria e direcionar o tratamento são indicadas a biópsia da base da úlcera e 

cultura do fragmento biopsiado. A biópsia de pele é um exame auxiliar, que deve ser sugerido 

quando a úlcera existir há mais de quatro meses ou apresentar hipertrofia tecidual. 

Para Coelho Junior e Nascimento (2007), a técnica de swab é questionável por se tratar 

de um método que fornece informações sobre a colonização da superfície da ferida, apresentando 

pouco valor na escolha do tratamento. Eles defendem a biópsia de tecido profundo como o 

método mais indicado. Em úlceras crônicas, a biópsia do tecido da lesão é indicada também para 

excluir carcinomas de células basais ou escamosas. (VALENCIA et al., 2001). 

A cultura de secreção com swab foi identificada nos estudos de Nunes (2006) e Deodato 

(2007), em 5,8% e 17,5% dos pacientes pesquisados, respectivamente.  

 O eco-doppler é um método não invasivo transcutâneo de detecção do fluxo sangüíneo 

com o ultrassom, usado na rotina clínica logo após o exame físico, fazendo parte da avaliação 

inicial. Uma das indicações do exame é para determinar o calibre das veias. (EVANGELISTA, 

2003). No entanto, para este fim a categoria médica não obteve consenso. 

Aguiar et al. (2005) recomendam a realização de eco-doppler colorido como o exame de 

escolha para o planejamento da assistência, uma vez que consegue identificar a insuficiência 

valvar e obstrução nos sistemas venoso superficial, profundo e perfurante. 

A flebografia ou venografia não obteve consenso pelos médicos deste estudo, este exame 

consiste na introdução de produto de contraste radiopaco em uma veia para ver o percurso do 

vaso (flebografia direta) ou da artéria correspondente (flebografia indireta), podendo ser feito o 

registro do pulso durante o exame. A visualização é feita com aparelho de raio X e permite 
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localizar trombos (coágulos de sangue) nas veias ou artérias. Conforme indicação do médico, é 

administrado ao paciente um sedativo ou analgésico antes e após o exame, no local onde se 

colocou a agulha para administrar o contraste; após a retirada da agulha deve ser feito 

compressão de pelo menos 5 minutos. (VALENCIA et al., 2001). 

A flebografia é contra-indicada em caso de gravidez, problemas na coagulação sanguínea 

ou alergia a algum dos constituintes do produto de contraste, principalmente o iodo. Além disso, 

o contraste pode produzir uma sensação de ardência interna. (VALENCIA et al., 2001). 

 A plestimografia, apesar de se tratar de um exame não invasivo e de baixo custo, que 

permite completa análise hemodinâmica do membro, bem tolerado pelo paciente e facilmente 

executado por examinador bem treinado (EVANGELISTA, 2003), não alcançou avaliação 

satisfatória pelos profissionais do estudo.  

Evangelista (2003) complementa que nenhum método de diagnóstico isoladamente é 

capaz de fornecer as informações completas e necessárias ao entendimento da fisiopatologia da 

IVC, tornando-se necessários testes combinados que forneçam informações anatômicas e 

funcionais. Assim, a habilidade em conduzir uma abordagem apropriada através dos diferentes 

métodos de avaliação, levando a um diagnóstico correto, e obtendo as informações necessárias 

nas decisões clínicas, depende do conhecimento das capacidades e limitações dos exames. 

Os exames complementares pesquisados nos estudos sobre UV de Nunes (2006), Macedo 

(2009) e Nóbrega (2009) não incluíam a realização de flebografia, plestimografia ou doppler, 

sendo este último feito apenas por 2,5% dos pacientes no estudo de Deodato (2007). No HUOL, 

os exames disponíveis para diagnóstico são doppler e flebografia. O doppler colorido e a 

plestimografia não são realizados nesse hospital. A discordância dos profissionais na realização 

deste último exame pode ser atribuída à ausência desse recurso avaliativo no hospital. 

Ao finalizar os aspectos de avaliação do paciente e da lesão, discorre-se sobre o registro e 

documentação referentes a anamnese, exames e mensuração da área (Quadro 8). 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

B) Registro e documentação (BORGES, 2005; SELLMER, 2008) 

B1 
Fazer registro da anamnese na primeira 

consulta. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

B2 
Realizar anotações de resultados de 

exames ao longo do tratamento. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

B3 
Realizar mensuração da área ao longo do 

tratamento. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Quadro 8 – B) Registro e documentação nos aspectos registro de anamnese, exames e mensuração da 

área. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Considerando o item registro e documentação (Quadro 8), tanto na análise global dos 

profissionais quanto nas categorias isoladas os índices foram =1,00, representando nível de 

concordância perfeita. 

Para Polleti (2000) e Daldati-Granja et al. (2005) o planejamento da assistência e a 

implementação das ações deve incluir o registro no prontuário de todas as informações referentes 

a evolução clínica, com avaliação das características da lesão: localização anatômica, evolução, 

área, tipo de cicatrização, fase do processo cicatricial, tipo do exsudato, característica do leito, 

característica perilesional, presença de sinais de infecção, terapia tópica e sistêmica, escolha do 

tipo de cobertura e curativo e mensuração da área da úlcera.  

 Vale ressaltar que a documentação dos achados clínicos é fundamental para o 

acompanhamento da UV, servindo de instrumento legal e de divulgação entre os vários 

profissionais envolvidos com a assistência ao usuário com úlcera. O registro, na primeira 

avaliação quanto nas subsequentes, deve abranger vários aspectos: história clínica completa e 

exame físico; história da úlcera (ano em que a primeira úlcera ocorreu, local da UV, recidivas e 

tratamentos); presença de edema, eczema, tecido de granulação, epitelização, tecido necrótico, 

odor; tamanho da UV e exames solicitados. (CANDIDO, 2001; HESS, 2002; AGUIAR et al., 

2005; BORGES, 2005). Inexistindo a documentação ou sendo ela incompleta, a evolução clínica 

dos usuários acontece de maneira assistemática, o que pode tornar a assistência não resolutiva. 

 O estudo de Deodato (2007) constatou que em 85,0% dos usuários pesquisados não 

houve registro da assistência prestada nos prontuários, quer pelos angiologistas, quer pela equipe 

de enfermagem. O registro, quando presente, foi encontrado apenas em 7,5% dos pacientes, 

porém de maneira muito sucinta. 

Nunes (2006) não identificou, nos prontuários, registros referentes à avaliação dos 

portadores de UV, como características da lesão, mensuração, fotografias, condutas terapêuticas 

e avaliações subseqüentes. Nos registros de evoluções dos usuários pesquisados, na maioria das 

vezes, havia apenas a referência da troca de curativos realizada e do produto utilizado. 

Nunes (2006) destaca que o registro e a documentação devem incluir anotações no 

prontuário, fotografias e mensuração da área da úlcera ao longo do tratamento. 

Borges (2005) destaca que o registro no prontuário do paciente é um documento legal no 

caso de processos judiciais por erro na assistência. O registro relata o que foi feito e o porquê, 

acobertando o profissional de saúde. 

No Quadro 9, discute-se a realização de limpeza e remoção de tecido necrótico da lesão e 

uso de produtos tópicos, referentes ao cuidado com a ferida e a pele perilesional. 
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ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 
Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

     

C) Cuidado com a ferida e a pele perilesional (LORIMER, 2004; BORGES, 2005; NATAL, 2008) 

C1 
Realizar limpeza da úlcera com solução 

salina e para curativo usar técnica limpa. 
0,87 1,00 1,00 0,90 

C2 

Não usar, para a limpeza da ferida, solução 

de Dakin, peróxido de hidrogênio, ácido 
acético e povidine-iodo, pois são 

citotóxicos para os fibroblastos. 

1,00 0,71 1,00 0,95 

C3 

Remover o tecido necrótico e desvitalizado 

por meio de desbridamento mecânico, 
autolítico, químico ou enzimático. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

C4 

Tratar os casos de dermatite aguda ou 

exsudativa com creme de esteróide de 
potência leve a moderada. 

0,87 1,00 1,00 0,90 

C5 

Utilizar o esteróide tópico de potência 

mais alta, no máximo, durante uma ou até 

duas semanas. 

0,84 0,71 0,50 0,68 

C6 
Não usar esteróides tópicos em presença 

de celulite. 
0,97 1,00 1,00 0,97 

C7 

Usar unguento, com baixo potencial de 

sensibilização, quando a pele estiver seca e 
escamosa. 

0,60 0,81 1,00 0,80 

C8 

Atentar para o surgimento de reações 

alérgicas, a qualquer momento, 

decorrentes do tratamento tópico 
implementado. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

C9 

Não usar produtos que comumente causam 

reações de sensibilidade de pele, tais como 
aqueles que contêm lanolina ou antibiótico 

tópico, em pacientes com história de 

alergia. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Quadro 9 – C) Cuidado com a ferida e a pele perilesional nos aspectos realização de limpeza e 

remoção de tecido necrótico da lesão e uso de produtos tópicos. Natal/RN, 2010.  

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

 De acordo com o Quadro 9, os profissionais consideraram menos importante no cuidado 

com a ferida e pele perilesional a utilização de esteróide tópico de potência mais alta, no 

máximo, durante uma ou até duas semanas ( =0,68) e usar unguento, com baixo potencial de 

sensibilização, quando a pele estiver seca e escamosa ( =0,80). 

 Analisando as categorias isoladamente, os médicos atribuíram índice =0,71 a não 

utilização para a limpeza da ferida, solução de Dakin, peróxido de hidrogênio, ácido acético e 

povidine-iodo, pois são citotóxicos para os fibroblastos, demonstrando ainda certo 

desconhecimento do poder prejudicial desses produtos no tratamento de lesões. 

O uso de antissépticos, atualmente, tem sido contra-indicado por serem tóxicos para os 

leucócitos, fibroblastos, outras células e substâncias que participam do processo de cicatrização, 
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contribuindo para retardo no processo cicatricial. Dentre essas soluções podem ser destacadas 

como as mais comuns a polivinil-pirrolidona-iodo a 10% (PVPI 10%) e a clorexidina a 4%. 

(SANTOS, 2000; BORGES, 2001). 

No estudo de Nunes (2006), 59,4% dos pesquisados faziam uso de produtos inadequados 

como peróxido de hidrogênio, ácido acético e povidine-iodo. Esse percentual elevou-se para 

75,0% no estudo de Deodato (2007). 

Sabe-se que o uso de esteróides tópicos é questionável. Alguns autores são favoráveis 

alegando melhoria da úlcera, diminuindo a dor e o tempo de cicatrização. (YAZICI; 

YURDAKUL; HAMURYUDAN, 2001). Abbade e Lastória (2006) enfatizam que os corticóides 

podem ser aplicados na área perilesional nos casos em que há formação de eczema ou dermatite 

eritematosa, pois atuam no controle da velocidade de síntese de proteínas, mas também não são 

indicados para o leito da lesão. Nesse sentido, Bulisani et al. (2006) criticam o uso desses 

produtos, ressaltando que é prejudicial em todas as etapas da cicatrização.  

A efetividade dos unguentos, em especial o ácido graxo essencial (AGE), nos problemas 

relacionados às lesões de pele, apesar de questionada pelos juízes do estudo, tem sido estudada 

desde 1929, quando foram realizadas as primeiras observações de lesões de pele provocadas por 

uma deficiência nos níveis de AGE nos alimentos que eram preparados. No homem adulto, a 

carência é rara, mas se manifesta mais frequentemente por problemas cutâneos como dermatoses 

eczematiformes, retardo na cicatrização e problemas de equilíbrio lipídico do soro, de 

coagulação e função plaquetária. (MARQUES et al., 2004). 

Os ácidos graxos essenciais promovem quimiotaxia (atração de leucócitos) e angiogênese 

(formação de novos vasos sanguíneos), mantêm o meio úmido, aceleram o processo de 

granulação tecidual, facilitam a entrada de fatores de crescimento, promovem mitose e 

proliferação celular, atuam sobre a membrana celular, aumentando a sua permeabilidade, 

auxiliam o debridamento autolítico, além de serem bactericidas. (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2000; MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM, 2003). 

O AGE é largamente utilizado nos serviços de saúde, fazendo parte do protocolo de 

assistência de alguns desses serviços. (BELO HORIZONTE, 2006; RIBEIRAO PRETO, 2004). 

No estudo de Macedo (2009), 55,6% dos pesquisados faziam uso do produto como cicatrizante 

das lesões venosas, enquanto na pesquisa de Deodato (2007) esse percentual era de 47,5%. 

O HUOL, hospital no qual o protocolo será proposto, dispõe do AGE para realização do 

cuidado com úlcera venosa. 
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Em relação a indicação da cobertura para úlcera venosa, o Quadro 10 traz dados 

referentes a utilização de coberturas simples, hidrofibra, espuma de poliuretano, hidrocolóide e 

bandagem de compressão.  

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

D) Indicação de cobertura (BELO HORIZONTE, 2003; RIBEIRÃO PRETO, 2004) 

D1 
Utilizar a cobertura simples, não aderente, 
de baixo custo e aceitável pelo paciente. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

D2 

Usar cobertura de hidrofibra ou alginato de 

cálcio no tratamento de úlceras venosas 

intensamente exsudativas. 

1,00 0,71 1,00 0,95 

D3 

Usar cobertura de espuma de poliuretano 

ou cobertura de hidrocolóide para 

tratamento de úlceras venosas que 
apresentem volume de exsudato de pouco 

a moderado. 

0,93 0,57 1,00 0,87 

D4 

Usar os curativos de hidrocolóide ou de 

espuma de poliuretano em úlceras 
dolorosas. 

0,81 0,81 0,50 0,71 

D5 

Usar cobertura de hidrocolóide associado à 

bandagem de pasta de óxido de zinco (bota 

de Unna) e uma bandagem de compressão 
gradiente. 

0,77 0,81 0,50 0,69 

Quadro 10 – D) Indicação de coberturas nos aspectos utilização de coberturas simples, 

hidrofibra, espuma de poliuretano, hidrocolóide e bandagem de compressão. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Na indicação de cobertura demonstrada no Quadro 10, os itens usar os curativos de 

hidrocolóide ou de espuma de poliuretano em úlceras dolorosas ( =0,71) e usar cobertura de 

hidrocolóide associado à bandagem de pasta de óxido de zinco (bota de Unna) e uma bandagem 

de compressão gradiente ( =0,69) não alcançaram índice de 0,81. 

Vale ressaltar que a categoria médica atribuiu índice Kappa inferior a 0,81 para os itens 

usar cobertura de hidrofibra ou alginato de cálcio no tratamento de úlceras venosas intensamente 

exsudativas ( =0,71) e usar cobertura de espuma de poliuretano ou cobertura de hidrocolóide 

para tratamento de úlceras venosas que apresentem volume de exsudato de pouco a moderado 

( =0,57). 

Na fase de indicação da cobertura, o enfermeiro tem participação fundamental, cabendo a 

esse profissional fazer a anamnese e as avaliações iniciais e subsequentes da lesão, escolhendo os 

produtos e as coberturas a serem utilizados e capacitando a equipe de enfermagem. (NUNES, 

2006). 
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Macedo (2009) ressalta que é essencial a adoção de técnicas e produtos adequados para a 

limpeza da lesão, bem como a utilização de coberturas não aderentes, capazes de propiciar meio 

úmido e de absorver o exsudado, criando um ambiente propício à cicatrização. 

Com relação ao uso de cobertura com hidrofibra ou alginato de cálcio para lesões 

exsudativas e espuma de poliuretano e hidrocolóide para feridas com pouco a moderado 

exsudato, questionado pelos profissionais médicos, os protocolos de Ribeirão Preto (2004), Belo 

Horizonte (2006), Carmo et al. (2007) e Natal (2008) reforçam o uso desses produtos  

exatamente como proposto na diretriz. Esse descompasso indica o desconhecimento dos juízes 

da finalidade de alguns produtos.  

Os profissionais (enfermeiros, médicos e fisioterapeutas) também discordaram do uso de 

hidrocolóide ou de espuma de poliuretano em úlceras dolorosas e hidrocolóide associado a 

bandagem com óxido de zinco (bota de Unna) e bandagem de compressão gradiente. 

 Segundo Natal (2008), o hidrocolóide e a espuma de poliuretano promovem o 

crescimento de novos vasos, tecido de granulação e protege as terminações nervosas, diminuindo 

as queixas álgicas. Dessa forma, são indicados para alívio das úlceras dolorosas, apesar da 

discordância dos pesquisados. 

 Estudos nacionais e internacionais acerca do cuidado com UV são consensuais na 

indicação da terapia compressiva para o tratamento e prevenção das lesões venosas. Grande parte 

dos estudos mostra um aumento significativo no número de lesões cicatrizadas, além de redução 

considerável no tempo de cicatrização nos pacientes que fizeram uso da terapia compressiva, 

quando comparados aos que não fizeram uso dessa terapêutica. (REIS et al., 2003; HARRISON 

et al., 2005; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; FIGUEIREDO, 2009; RAMOS; 

PAREYÓN, 2009). 

 Entre as terapêuticas compressivas inelásticas, a mais tradicional é a bota de Unna, 

atadura impregnada com óxido de zinco que, após ser aplicada no membro, forma um molde 

semissólido para a realização da compressão externa, exercendo alta pressão com a contração 

muscular, durante a deambulação, e pequena pressão ao repouso. (LORENZATO et al., 2003).  

 A compressão fornecida pela bota de Unna oferece suporte para o bombeamento 

muscular da panturrilha, atuando como um segundo conjunto de músculos ao redor do membro 

afetado, promovendo, dessa forma, uma melhora no retorno venoso. Sua capacidade de 

cicatrização resulta da combinação de compressão externa, proteção do ambiente e contato com 

a pasta bandagem úmida. (LORENZATO et al., 2003; KRISTNER, 2005). 

Apesar da discordância dos profissionais na indicação de produtos reconhecidamente 

benéficos para o tratamento de UV, os estudos de Deodato (2007), Macedo (2009) e Nóbrega 
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(2009) realizados no mesmo local desta pesquisa indicam a inexistência desses produtos, 

ressaltando que o hospital dispõe apenas do AGE e soro fisiológico. A bota de Unna (método 

compressivo) e a papaína gel (desbridante) quando necessários para o curativo, devem ser 

adquirido pelo próprio paciente ao custo de R$ 80,00 e R$ 10,00 a unidade, respectivamente. 

Dessa forma, o custo com o tratamento torna-se oneroso para o usuário, visto que são necessárias 

várias unidades para a cicatrização da lesão. 

No que diz respeito ao uso de antibiótico e tratamento da dor, o Quadro 11 expressa as 

variáveis administração de antibiótico de rotina sem infecção e sistêmico com infecção e 

medidas de alívio da dor e após resultado. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

E) Uso de antibiótico e tratamento da dor (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005; LÓPEZ et al., 2006; 

EDWARDS et al., 2009) 

E1.1 

Não utilizar antibiótico de rotina (na 

ausência de infecção) no tratamento de 

úlceras de perna. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

E1.2 

Reservar o uso de antibiótico sistêmico 

somente quando houver evidência de 

infecção.  

0,97 1,00 1,00 0,97 

E1.3 

Iniciar o tratamento apropriado, modificando 

a prescrição caso seja necessário, conforme o 

resultado da cultura ou biópsia. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

E2 
Não usar o mupirocin (Bactroban®) no 

tratamento de úlcera venosa. 
0,93 0,57 1,00 0,87 

E3 Para alívio da dor: 

E3.1 Usar compressão. 0,97 0,71 1,00 0,92 

E3.2 Exercícios (fisioterapia). 0,97 0,71 1,00 0,92 

E3.3 
Elevação do membro durante período de 

repouso. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

E4 

Fazer uso de medidas fisioterápicas que 

aliviem a dor, permitam realização dos 

curativos e da terapia de compressão e 

apressem a cicatrização devem ser 

estimulados, pois a utilização continuada de 

analgésicos (Antiinflamatórios não hormo-

nais-AINH e opióides) pode ser prejudicial. 

1,00 0,71 1,00 0,95 

Quadro 11 – E) Uso de antibiótico nos aspectos administração de antibiótico de rotina sem 

infecção e sistêmico com infecção e medidas de alívio da dor. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
 

Acerca do uso de antibiótico e tratamento da dor (Quadro 11), na análise geral dos 

profissionais pesquisados, nenhum item obteve escore inferior a ótimo (0,81). No entanto, os 

aspectos não usar o mupirocin (Bactroban®) no tratamento de úlcera venosa ( =0,57) e, no 

tratamento da dor, as variáveis usar compressão ( =0,71), exercícios (fisioterapia) ( =0,71) e 
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fazer uso de medidas fisioterápicas que aliviem a dor, permitam a realização dos curativos e da 

terapia de compressão e apressem a cicatrização devem ser estimulados, pois a utilização 

continuada de analgésicos (AINH e opióides) pode ser prejudicial ( =0,71), foram julgadas 

pelos médicos com índices menores que 0,81. 

A mupirocina é um antibiótico tópico que elimina germes contaminantes da pele. 

Bactroban® é indicado para o tratamento tópico de infecções na pele (como impetigo, foliculite 

e furunculose) causadas por microorganismos sensíveis à mupirocina. (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010).  

França e Tavares (2003) enfatizam que os antibióticos tópicos continuam sendo utilizados 

no cuidado com feridas, apesar de não serem recomendados devido à falta de comprovação 

segura da sua eficácia nos planos profundos do tecido, uma vez que agem somente em camadas 

superficiais. Além disso, conforme destacam Abbade e Lastória (2006), podem desencadear 

eczema devido à sensibilização que os pacientes desenvolvem ao longo do tempo, com o uso 

desses antibióticos. 

Diversos autores, inclusive enfermeiros e fisioterapeutas desse estudo, concordam que o 

uso de antibióticos tópicos está contra-indicado no tratamento de feridas colonizadas, além de 

terem uso controverso devido à potencialidade de desenvolver resistência aos microorganismos. 

No tocante às feridas infectadas, sabe-se que a sua absorção é insuficiente, pois não atingem 

níveis séricos adequados para combater a infecção, além disso pode retardar o processo de 

cicatrização tecidual, o que acarreta cronicidade das lesões. (ABEJÓN-ARROYO, 2003; 

VALENCIA et al., 2001). 

Apesar da contra-indicação, nos estudos de Deodato (2007), Macedo (2009) e Nóbrega 

(2009), o uso de antibióticos tópicos foi evidenciado em 5,0%, 10,0% e 16,7% dos pacientes 

com UV, respectivamente. Martins e Souza (2007) encontraram um percentual mais elevado de 

pacientes utilizando antibiótico tópico (30%).  

No que diz respeito a terapia compressiva, também questionada pelos médicos deste 

estudo, Carmo et al (2007) relatam que um dos principais motivos das recidivas é a não 

colaboração do paciente em relação às medidas preventivas, tal como o uso de meias de 

compressão e o repouso.  

Em consonância, Parra (2003) aponta taxas de recidivas de 33,0% ao ano e de 100,0% em 

três anos sem o uso de terapia compressiva. Macedo (2009) destaca que 100,0% dos pacientes 

com UV que fizeram uso da bota de Unna, no seu estudo, tiveram evolução positiva de suas 

lesões, sendo 61,1% apresentando cicatrização completa e 31,9% com redução da área da lesão. 
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De acordo com Moffatt (2004), através da aplicação de um nível adequado de 

compressão, as veias podem ter seu diâmetro reduzido, tanto no sistema superficial como no 

profundo, embora isso não ocorra em todos os pacientes. Com essa redução do diâmetro das 

veias, o sangue em estase tende a diminuir no membro inferior, proporcionando melhoras da 

IVC e UV. 

Diversos ensaios clínicos e revisões sistemáticas atestam a efetividade das terapêuticas 

compressivas no tratamento de UV, denotando um consenso entre os estudiosos de que a 

compressão aumenta as taxas de cicatrização dessas lesões (CULLUM et al., 2007; GARCÍA, 

2001; NELSON; BELL-SYER; WILUM, et al., 2001; REIS et al., 2003; AGUIAR et al., 2005; 

HARRISON et al., 2005; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; BORGES; 

CALIRI; HAAS, 2007; FIGUEIREDO, 2009; RAMOS; PAREYÓN, 2009). 

Além disso, Aguiar et al. (2005) e Moffatt (2005) reforçam que a terapia compressiva 

diminui a dor, apesar de provocar um ligeiro aumento da queixa álgica nas primeiras semanas de 

tratamento.  

Nesse sentido, a terapia de compressão tem sido amplamente aceita como a pedra angular 

do tratamento da UV por, na maioria das vezes, demonstrar excelentes resultados, com pacientes 

que relatam redução da dor e a melhoria da mobilidade e qualidade de vida geral, como resultado 

da redução e fechamento de suas úlceras (ÁGREDA; BOU, 2003; MOFFATT, 2004). 

A dor em pacientes com úlcera venosa vem sendo uma característica frequente, 

apresentando-se pior à noite, causando limitação na mobilidade dos membros inferiores afetados, 

perturbando o sono e sendo descrita por muitos pacientes como o fator de maior impacto em sua 

qualidade de vida. (PERSOON et al., 2004; CABRERA; REDONDO, 2007; HEINEN et al., 

2007; FERNANDEZ et al., 2008; VAS et al., 2008). Nunes (2006) evidenciou em seu estudo que 

86,5% sentiam dor no membro ou na lesão venosa. 

Aliada a terapia compressiva, os exercícios de contração e distensão dos músculos da 

panturrilha, como caminhadas e atividades localizadas, favorecem a melhoria do retorno venoso 

(STACEY et al., 2002; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; RAMOS; PAREYÓN, 2009). 

Dessa forma, o uso de medidas compressivas, exercícios e repouso podem minimizar a 

queixa álgica desses pacientes, sem necessariamente a utilização de analgésicos, apesar da 

discordância da categoria médica deste estudo (BORGES, 2005; CASTRO E SILVA et al., 

2005). 

Aspectos referentes ao tratamento cirúrgico da IVC e medicamentoso (Quadro 12) 

também foram questionados aos especialistas que responderam sobre a realização de diagnóstico 
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completo de infecção, etiologia, localização, insuficiência valvar e obstrução de veia, tipos de 

cirurgias e associação com terapia de compressão. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

F) Tratamento Cirúrgico da IVC (AGUIAR et al., 2005) 

F1 
Não deve haver sinais de infecção para que 
se faça a indicação cirúrgica. 

0,97 0,71 1,00 0,92 

F2 O diagnóstico deve ser completo em relação a: 

F2.1 Etiologia. 1,00 1,00 1,00 1,00 

F2.2 Localização da(s) lesão(ões) venosa(s). 1,00 1,0 1,00 1,00 

F2.3 
Se há insuficiência valvar ou obstrução de 

segmento venoso. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

F3 
A ligadura das perfurantes insuficientes 
pode ser realizada por método aberto ou 

endoscópico. 

0,77 1,00 1,00 0,80 

F4 

A cirurgia endoscópica de perfurantes 

associada à safenectomia tem sua 
indicação principal na IVC primária e 

quando o sistema venoso profundo esteja 

pérvio. Essa técnica permite que a 
correção da IVC seja feita mesmo com a 

úlcera aberta. 

0,77 0,71 1,00 0,77 

F5 

Valvuloplastias, transposições venosas e 

cirurgia endovascular venosa são 
empregadas na IVC secundária e quando 

não se consegue manter a úlcera 

cicatrizada mesmo com terapia de 
compressão adequada (os casos rebeldes). 

0,83 0,57 1,00 0,79 

F6 

O tratamento cirúrgico da IVC associado à 

terapia de compressão diminui a taxa de 

recidivas 

0,93 1,00 1,00 0,95 

G) Tratamento medicamentoso (REIS et al., 2003; BECKERT et al., 2006) 

G1 

Os medicamentos flebotrópicos apressam a 

cicatrização das úlceras e devem ser 

ministrados em conjunto com as outras 
medidas terapêuticas (AGUIAR et al., 

2005). 

0,90 1,00 1,00 0,92 

Quadro 12 – E) Tratamento cirúrgico da IVC e G) Tratamento medicamentoso nos aspectos 

realização de diagnóstico completo de infecção, etiologia, localização, insuficiência valvar e 

obstrução de veia, tipos de cirurgias e associação com terapia de compressão. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Nos aspectos relacionados aos tratamentos cirúrgico da IVC e medicamentoso (Quadro 

12), os itens ligadura das perfurantes insuficientes pode ser realizada por método aberto ou 

endoscópico ( =0,77); a cirurgia endoscópica de perfurantes associada à safenectomia tem sua 

indicação principal na IVC primária e quando o sistema venoso profundo esteja pérvio 



83 

 

( =0,77); valvuloplastias, transposições venosas e cirurgia endovascular venosa são 

empregadas na IVC secundária e quando não se consegue manter a úlcera cicatrizada mesmo 

com terapia de compressão adequada (os casos rebeldes) ( =0,79), foram julgados pelos 

profissionais com escore bom. 

Na avaliação médica para o tratamento cirúrgico da IVC, o item não deve haver sinais de 

infecção para que se faça a indicação cirúrgica obteve nível de concordância bom ( =0,71), 

indicando que os médicos não consideram a infecção fator importante para impedir a cirurgia de 

correção de IVC. 

Apesar da discordância dos médicos deste estudo, Fossum (2007) ressalta que os 

procedimentos cirúrgicos devem ser feitos após controle da infecção. No entanto, em diabéticos, 

a infecção comumente é associada à gangrena, neste caso exige-se o procedimento cirúrgico, 

pois o tratamento clínico pode não ser efetivo e o resultado de uma maior protelação poderá ser 

desastroso. 

Aguiar et al (2005) recomendam o tratamento cirúrgico associado a terapia compressiva 

para diminuir a taxa de recidivas. Macedo (2009) ressalta que o tratamento cirúrgico da 

anormalidade venosa e medicamentos sistêmicos são eficazes na prevenção de recidivas. 

O tratamento cirúrgico da anormalidade venosa, com finalidade de cicatrização da úlcera, 

visa eliminar ou diminuir a transmissão da alta pressão venosa para as áreas ulceradas. De um 

lado, em indivíduos com significante insuficiência do sistema venoso superficial, isolada ou 

combinada com insuficiência de perfurantes, pode ocorrer importante evolução após cirurgia das 

veias varicosas, além de melhora do prognóstico ao longo do tempo. (ZAMBONI et al., 2003).  

Por outro lado, estudos de França e Tavares (2003) apontaram a não existência, ainda, de 

evidências suficientes que demonstrem o valor do tratamento cirúrgico. De forma semelhante, 

Abbade e Lastória (2006) relataram falhas na cicatrização da úlcera ou sua recorrência após 

procedimentos cirúrgicos. 

Os aspectos julgados discordantes pelos profissionais deste estudo como: a ligadura das 

perfurantes insuficientes pode ser realizada por método aberto ou endoscópico; a cirurgia 

endoscópica de perfurantes associada à safenectomia tem sua indicação principal na IVC 

primária e quando o sistema venoso profundo esteja pérvio; valvuloplastias, transposições 

venosas e cirurgia endovascular venosa são empregadas na IVC secundária e quando não se 

consegue manter a úlcera cicatrizada mesmo com terapia de compressão adequada (os casos 

rebeldes) são aceitos pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. (Aguiar et al., 

2005). 
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A melhoria do retorno venoso e a prevenção de recidiva dispostas no Quadro 13 abrange 

os aspectos relacionados aplicação da terapia de compressão (meias e bandagens elásticas), 

elevação dos membros inferiores e realização de exercícios regulares. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva (MACEDO, 2009; FLORIANÓPOLIS, 

2008; BORGES, 2005) 

H1 

O tratamento para a melhoria do retorno 

venoso deve ser prestado por médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde 

com a cooperação do paciente. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

H2 

Aplicar a terapia de compressão, de modo 

consistente, para melhorar a efetividade do 

cuidado e reduzir os custos globais do 
tratamento. 

1,00 0,57 1,00 0,92 

H3 

Sistemas de alta compressão graduada 

capazes de manter a compressão por 1 

semana devem ser a primeira linha de 
tratamento de úlceras não-complicadas. 

Em casos de úlceras muito exsudativas, os 

sistemas devem ser trocados com maior 
freqüência. O ITB deve ser igual ou maior 

que 0,8 (AGUIAR et al., 2005). 

0,90 0,65 0,50 0,80 

H4 

Usar compressão graduada para cicatrizar 

úlceras venosas em pacientes com ~ ITB 
0,8. Uma compressão que emprega a 

pressão mais alta no tornozelo e na área 

distal e medial da perna e 
progressivamente diminui quando ascende 

o membro. 

0,97 0,57 1,00 0,90 

H5 

Não usar compressão nos casos de 

insuficiência arterial moderada ou grave, 
carcinoma e em trombose venosa 

profunda. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

H6 

Utilizar o sistema de alta compressão 

graduado, de multicamadas, capaz de 
sustentar a compressão por pelo menos 

uma semana, como primeira linha de 

tratamento para úlceras venosas com ITB 
< 0,8. 

0,87 0,43 0,50 0,77 

H7 

Utilizar compressão graduada-elástica, 

obtida por bandagens ou meias de 

compressão, como outra opção de 
tratamento para úlceras venosas não 

complicadas. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

H8 Aplicar a compressão adequadamente. 1,00 1,00 1,00 1,00 

H9 

Utilizar bandagem de alta compressão ao 

invés de bandagem de baixa compressão 

para melhorar o retorno venoso. 

0,87 0,60 1,00 0,80 
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H10 

Usar a bandagem elástica de alta 

compressão para melhorar o retorno 
venoso porque ela é mais efetiva do que a 

bandagem de compressão inelástica para a 

cicatrização de úlcera venosa. 

0,90 0,43 0,50 0,79 

H11 

Orientar o uso de meias de alta ou média 

compressão para reduzir as taxas de 

recorrência de úlcera. 

0,97 1,00 0,50 0,95 

H12 
Prescrever meias com o máximo de 
compressão de que os pacientes sejam 

capazes de usar. 

0,63 0,57 0,50 0,62 

H13 

Indicar, mais freqüentemente, o uso de 

meias de compressão elásticas classe 111 
(35-45 mmHg). 

0,77 0,71 1,00 0,77 

H14 

A compressão intermitente seqüencial 

pode aumentar a taxa de cicatrização de 
úlceras venosas, em decorrência de uma 

resposta microcirculatória. 

0,93 1,00 1,00 0,95 

H15 

A terapia de compressão não deve ser 

abandonada nos seguintes casos: 
dermatofibrose intensa e lesão venosa 

secundária à TVP. 

0,80 0,71 0,50 0,77 

H16 

Elevar as pernas durante o dia (ao menos 

de duas a quatro horas) e à noite elevar os 
pés inferiores da cama de 10 a 15 cm. 

Elevar os membros inferiores com edema 

durante meia hora antes de aplicar a 
compressão graduada. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

H17 

Prescrever para o paciente exercícios 

regulares como caminhadas controladas e 

exercícios para melhorar a função da 
articulação superior do tornozelo e da 

bomba do músculo da panturrilha. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

Quadro 13 – H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva nos aspectos aplicação 

terapia de compressão (meias e bandagens elásticas), elevação dos membros inferiores e 

realização de exercícios regulares. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa.  
 

No Quadro 13, algumas variáveis referentes à melhoria do retorno venoso e prevenção de 

recidiva tiveram escores bons: sistemas de alta compressão graduada capazes de manter a 

compressão por 1 semana devem ser a primeira linha de tratamento de úlceras não-complicadas 

( =0,80) ; utilizar o sistema de alta compressão graduado, de multicamadas, capaz de sustentar 

a compressão por pelo menos uma semana, como primeira linha de tratamento para úlceras 

venosas com ITB < 0,8 ( =0,77); utilizar bandagem de alta compressão ao invés de bandagem 

de baixa compressão para melhorar o retorno venoso ( =0,80); usar a bandagem elástica de alta 

compressão para melhorar o retorno venoso porque ela é mais efetiva do que a bandagem de 

compressão inelástica para a cicatrização de úlcera venosa ( =0,79); prescrever meias com o 

máximo de compressão de que os pacientes sejam capazes de usar ( =0,62);  indicar, mais 
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freqüentemente, o uso de meias de compressão elásticas classe 111 (35-45 mmHg) ( =0,77); a 

terapia de compressão não deve ser abandonada nos seguintes casos: dermatofibrose intensa e 

lesão venosa secundária à TVP ( =0,77). 

Os aspectos aplicar a terapia de compressão, de modo consistente, para melhorar a 

efetividade do cuidado e reduzir os custos globais do tratamento e usar compressão graduada 

para cicatrizar UV em pacientes com ~ITB 0,8 foram julgados pelos médicos com índice regular 

( =0,57). Além disso, os fisioterapeutas julgaram orientar o uso de meias de alta ou média 

compressão para reduzir as taxas de recorrência de úlcera ( =0,50), abaixo do nível ótimo. 

No entanto, apesar do consenso sobre o uso da terapia compressiva para a cicatrização de 

UV (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005), Graham et al (2003) realizaram um estudo com 

todos os médicos membros do Colégio de Médicos de Família do Canadá e detectaram que mais 

de 50% não sabiam que a compressão é um tratamento eficaz para UV, sendo essencial a 

discussão, reorientação e divulgação das terapêuticas efetivas no tratamento dessas lesões entre 

os profissionais de saúde. 

Dentre outras formas, a terapêutica compressiva pode ser obtida com o uso de meias ou 

bandagens, classificadas em elásticas e inelásticas, como a bota de Unna, a meia e a atadura 

elásticas, que promovem a melhora do retorno venoso, favorecendo a cicatrização. (BLECKEN; 

VILLAVICENCIO; KAO, 2005). 

As ataduras compressivas elásticas e inelásticas e as meias de compressão são métodos 

contra-indicados em pacientes que apresentam doença arterial periférica grave, com pulsos 

distais não palpáveis ou ITB < 0,5. (GOLDMAN, 2003; BROWSE et al., 2001). 

Convém lembrar que não só o comprometimento arterial (ITB < 0,8) contra-indica o uso 

de meias elásticas, como, também, a pele vulnerável, friável e alergias, muito embora poucas 

fibras usadas nas meias modernas tenham causado irritação de pele. (JOHNSON, 2002). 

Dentre as elásticas, tem-se a bandagem ou atadura, que causa alta pressão na contração 

muscular e no repouso. Durante os exercícios, quando os músculos da panturrilha se contraem, a 

bandagem expande, dissipando a força exercida pela contração e favorecendo o retorno venoso. 

(RAMOS; PAREYÓN, 2009; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; STACEY et al., 2002).  

As meias de compressão, outra opção de terapia elástica, representam um conveniente 

método para aplicação de compressão externa em pernas de formato normal, para prevenção e 

recorrência de UV. Entretanto, possuem valor limitado no tratamento de úlceras ativas, devido à 

dificuldade do paciente em vesti-las sobre a cobertura, sendo mais indicadas no período de pós-

ulceração para a prevenção de recidivas. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; BORGES, 2005). 
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No entanto, apesar do consenso na indicação da compressão, o que se percebe nos 

serviços de saúde é que tal estratégia não vem sendo utilizada. Estudos realizados no Município 

de Natal/RN, em nível primário (NUNES, 2006) e terciário de assistência (NÓBREGA, 2009; 

DEODATO, 2007), verificaram que o uso da terapia compressiva não é rotina desses serviços, 

tendo visto que quase a totalidade dos pacientes pesquisados não fazia uso de nenhuma forma de 

compressão no momento da pesquisa. (NUNES et al., 2008; DEODATO, 2007; NUNES, 2006). 

Macedo (2009), em seu estudo sobre custo-efetividade de terapia compressiva em UV 

realizado em um hospital de referência, identificou redução das lesões de 32,5% a 100%, com 

cicatrização total em 27,8% dos casos e média de redução de área de 73,5%. 

Continuando as análises sobre melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva, o 

Quadro 14 refere-se à utilização de estratégias clínicas e educativas para prevenção de UV. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva (MACEDO, 2009; FLORIANÓPOLIS, 

2008; BORGES, 2005) 

H18 
Usar estratégias clínicas e educativas para a prevenção de recorrência, dependendo das 

necessidades do paciente. 

Clínica: 

H18.1 Investigação venosa e cirúrgica. 1,00 0,71 1,00 0,95 

H18.2 
Terapia de compressão no decorrer da 

vida. 
0,97 0,57 1,00 0,90 

H18.3 
Seguimento regular para monitorar as 

condições da pele para recorrência. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Educativas: 

H18.4 
Importância da adesão ao uso das meias 
de compressão. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

H18.5 Cuidados com a pele. 1,00 1,00 1,00 1,00 

H18.6 Desencorajar o auto-tratamento. 0,73 1,00 0,50 0,77 

H18.7 
Prevenção de acidentes ou traumas para 

as pernas. 
0,97 1,00 1,00 0,97 

H18.8 

Orientação para procura precoce de 

assistência especializada a sinais de 
possível solução de continuidade da pele. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

H18.9 Encorajamento a mobilidade e exercícios. 0,97 1,00 1,00 0,97 

H18.10 
Elevação do membro afetado quando 

imóvel. 
0,97 1,00 1,00 0,97 

Quadro 14 – H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva nos aspectos da utilização 

de estratégias clínicas e educativas para prevenção de recorrência das úlceras venosas. Natal/RN, 

2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Referente às variáveis de melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva (Quadro 

14), os profissionais discordaram do aspecto desencorajar o auto-tratamento, atribuindo nota 

=0,77.  

Na opinião da classe médica, as estratégias clínicas de investigação venosa e cirúrgica 

( =0,71) e a terapia de compressão no decorrer da vida ( =0,57) não alcançaram índice ótimo 

de concordância. 

O auto-tratamento é desencorajado por RCN Institute (1998), uma vez que produtos e 

técnicas incorretas interferem negativamente no processo cicatricial e cronificam as lesões. No 

entanto, os profissionais pesquisados entenderam que esse desencorajamento pode prejudicar a 

assistência ao paciente.    

Poletti (2000), Borges, Saár e Lima (2001) e Daldati-Granja et al. (2005) afirmam que, 

para o sucesso no tratamento das lesões, o estímulo ao autocuidado por meio de orientações e 

treinamentos é fundamental. A participação e adesão do tratamento são ressaltadas por 

Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum (2003) como essencial na evolução do paciente. 

Entretanto, autocuidado não significa necessariamente auto-tratamento. 

Além do tratamento clinico, Borges (2005) e Castro e Silva et al. (2005) recomendam o 

uso de estratégias educativas, tais como desencorajar o autotratamento, estimular a mobilidade e 

a realização de exercícios e elevação do membro afetado para repouso. 

O baixo grau de instrução dos pacientes é um dado preocupante, segundo Longo Junior et 

al (2001),  Yamada (2003),  Abbade et al. (2005), Dias e Silva (2006), Deodato (2007), Heinen 

et al (2007) e Nóbrega (2009), podendo interferir diretamente na compreensão e assimilação dos 

cuidados relevantes à saúde dos pacientes, em especial no tratamento de lesões, que requer 

cuidados específicos. O não entendimento acerca desses cuidados pode resultar na não adesão ao 

tratamento indicado. 

Apesar de questionadas pela classe médica desta pesquisa, a investigação venosa e 

cirúrgica e a terapia de compressão no decorrer da vida são fatores importantes na visão de 

Aguiar et al. (2005), Borges (2005), Nunes (2006) e Deodato (2007). Lóndon e Donelly (2000), 

Casey (2004) e Abbade e Lastória (2006). Segundo os autores, a investigação da história da 

doença venosa e os tratamentos já realizados fazem-se necessários para compreender a patologia 

e sistematizar a assistência. 

Para avaliar os aspectos relacionados ao encaminhamento do paciente com UV foi 

construído o Quadro 15, associando os itens realização de encaminhamento para especialistas 

quando ocorrer dermatite de contato, úlceras de outras etiologias, diagnóstico incerto, suspeita de 
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malignidade, ITB anormal, demora na cicatrização (acima de 3 meses), indicação de cirurgia 

venosa, dor e para realização de biópsia. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

I) Encaminhamento dos pacientes (NUNES, 2006; DEODATO, 2007) 

I1 

Encaminhar pacientes com úlcera de 

perna associada com dermatite de contato 
ou com suspeita de reações de 

sensibilidade para um dermatologista. 

0,97 1,00 1,00 0,97 

I2 Encaminhar para médico especialista quando: 

I2.1 
Diabetes mellitus diagnosticado 

recentemente. 
1,00 0,71 1,00 0,95 

I2.2 Úlcera de etiologia não venosa. 0,87 1,00 1,00 0,90 

I2.3 Diagnóstico incerto. 0,93 1,00 1,00 0,95 

I2.4 Suspeitar de malignidade. 0,97 1,00 1,00 0,97 

I2.5 
ITB < 0.8 encaminhamento vascular de 

rotina. 
0,97 0,71 1,00 0,92 

I2.6 
ITB <0.5 encaminhamento vascular de 
urgência. 

0,97 0,71 1,00 0,92 

I2.7 ITB >1.0 deterioração rápida de úlceras. 0,87 1,00 1,00 0,90 

I2.8 
Úlcera que recebeu tratamento adequado 
e não melhorou após três meses. 

0,90 1,00 1,00 0,92 

I2.9 
Distribuição atípica de úlceras ocorrendo 

periodicamente. 
1,00 1,00 1,00 1,00 

I2.10 Ulceração. 0,90 1,00 0,50 0,90 

I2.11 
Pacientes com úlcera cicatrizada que 

podem beneficiar-se da cirurgia venosa. 
0,97 1,00 1,00 0,97 

I2.12 Para controle da dor. 0,93 0,71 1,00 0,90 

I3 Os pacientes devem ser encaminhados, de acordo com a necessidade, para (NATAL, 2008): 

I3.1 Angiologista. 1,00 1,00 1,00 1,00 

I3.2 Endocrinologista. 0,87 1,00 1,00 0,90 

I3.3 Cardiologista. 0,97 1,00 1,00 0,97 

I3.4 Nutricionista. 1,00 1,00 1,00 1,00 

I3.5 Fisioterapeuta. 1,00 1,00 1,00 1,00 

I3.6 Assistente Social. 0,93 1,00 1,00 0,95 

I3.7 Psicólogo. 1,00 1,00 1,00 1,00 

I4 

Encaminhar o paciente para submeter-se 

ao exame de biópsia se a aparência da 

úlcera for atípica ou se há deterioração 
ou fracasso para a cicatrização progredir 

após 12 semanas de tratamento ativo. 

0,93 1,00 1,00 0,95 

Quadro 15 – I) Encaminhamento dos pacientes nos aspectos realização de encaminhamento para 

especialistas quando ocorrer dermatite de contato, úlceras de outras etiologias, diagnóstico 

incerto, suspeita de malignidade, ITB anormal, demora na cicatrização (acima de 3 meses), 

indicação de cirurgia venosa, dor e para realização de biópsia. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 
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Em relação ao encaminhamento dos pacientes (Quadro 15), os profissionais em geral 

atribuíram concordância superior a 0,81, variando de ótima ( =0,90) a perfeita ( =1,00). 

Na análise isolada da categoria médica, os itens referentes a encaminhamento ao 

especialista quando: diabetes mellitus diagnosticado recentemente; ITB < 0.8 encaminhamento 

vascular de rotina; ITB <0.5 encaminhamento vascular de urgência e para controle da dor 

obtiveram índice bom ( =0,71). 

Apesar da discordância, por parte dos médicos, de alguns encaminhamentos, Bernardes 

(2003) afirma que o tratamento da úlcera venosa necessita da intervenção de diversas 

especialidades médicas (cirurgia vascular, cirurgia plástica, dermatologista, infectologista, 

endocrinologia) e da atuação da equipe multidisciplinar de saúde (enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, dentistas, nutricionistas e técnico de óstese e prótese) para se conseguir resultado 

terapêutico efetivo. 

Abbade e Lastória (2006) corroboram o argumento anteriormente citado e reforçam a 

idéia de uma assistência conjunta e integrada para melhorar a abordagem junto ao portador e 

seus familiares e favorecer a relação custo/efetividade. 

No caso das obstruções arteriais identificadas no ITB, menor que 0,8 e 0,5, o profissional 

angiologista deve ser consultado, principalmente no último caso, que caracteriza doença 

obstrutiva grave e risco de amputação e morte. (BORGES, 2005). 

No que diz respeito ao encaminhamento para controle da dor, conforme indicação da 

Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública, da Sociedade Americana de Dor 

e da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, é essencial que os serviços e profissionais passem a 

considerar a dor como o quinto sinal vital, assim como freqüência cardíaca, pressão arterial, 

freqüência respiratória e temperatura, visando à melhoria e humanização da assistência. 

(BRAUN, 2000; ANDRADE, 2000). 

Dessa forma, entende-se que o grau e a duração da dor não dependem apenas da extensão 

e localização da lesão, mas do estado emocional, do nível de ansiedade e tolerância à dor, 

experiências anteriores, aspectos culturais e faixa etária. Os vários aspectos da cultura 

relacionados com o significado da dor são gênero, religião e classe social. Os aspectos 

psicológicos referem-se aos sentimentos de culpa, medo, raiva, luto e depressão. A dor pode 

então ser classificada em física e psicológica, estando ambas estreitamente relacionadas com as 

úlceras venosas. (ROSSI et al., 2000; PESSINI, 2006). 

Essa descrição da dor como física e emocional pode ser conveniente para os profissionais 

de saúde que, ao medicarem o paciente, pensam que o transtorno da dor foi resolvido, podendo 

esse comportamento criar mais sofrimento que alívio. (ROSSI et al., 2000). 
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Não há dúvidas de que a preocupação com a cura da lesão deva existir, contudo, esta ação 

não deve ser separada do controle da dor. Muitas vezes é essencial controlar o sofrimento, uma 

vez que seqüelas decorrentes das lesões podem não desaparecer. O controle revela-se uma 

prioridade mesmo sem saber a causa. (SEREZA; DELLAROZA, 2003). 

Deodato (2007) e Macedo (2009) relatam que os pacientes com úlcera venosa 

apresentavam dor, em percentual de 67,5% e 66,6%, respectivamente. 

Os especialistas foram questionados sobre a importância da capacitação profissional no 

cuidado a pessoa com UV e as repostas foram categorizadas no Quadro 16. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

J) Capacitação profissional (ESCUDERO, 2004; BORGES, 2005) 

J1 

O exame clínico e a avaliação da úlcera 

devem ser realizados por um profissionais 
de saúde, médico e enfermeiro, treinados e 

com experiência no tratamento da úlcera 

venosa. 

1,00 1,00 1,00 1,00 

J2 

Capacitar adequadamente o profissional 

que realiza a medida do ITB com 

treinamento por profissional médico ou 

enfermeiro. 

1,00 1,00 0,50 0,97 

J3 

Capacitar adequadamente o profissional 

que aplica o sistema de compressão com 

treinamento por profissional médico ou 
enfermeiro. 

1,00 1,00 0,50 0,97 

Quadro 16 – J) Capacitação profissional nos aspectos capacitação adequada para realização de 

exame clínico, avaliação da úlcera, ITB e sistema de compressão. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Quanto à necessidade de capacitação profissional (Quadro 16), apenas os profissionais 

fisioterapeutas discordaram de dois itens apresentados: capacitar adequadamente o profissional 

que realiza a medida do ITB com treinamento por profissional médico ou enfermeiro e capacitar 

adequadamente o profissional que aplica o sistema de compressão com treinamento por 

profissional médico ou enfermeiro atribuído escore regular ( =0,50).  

Isso se justifica pela proximidade da fisioterapia no tratamento de UV, com profissionais 

engajados em projetos de pesquisa e extensão na área de lesões, como é o exemplo de 

Jequié/BA.  

Nesta cidade, existe um grupo multidisciplinar coordenado por fisioterapeutas com 

experiência na assistência ao paciente com lesões venosas. Esses profissionais tem atuado junto 

aos pacientes através do projeto de extensão “Cuidados fisioterapêuticos nas ulcerações dos 
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membros inferiores”, vinculado a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que 

atende a demanda do município de Jequié e cidades circunvizinhas na Clínica Escola de 

Fisioterapia (CEF). (AZOUBEL, 2010). 

Vale destacar, na UFRN, que existem alguns fisioterapeutas especializados na área 

vascular, atuando junto a pessoas com úlceras venosas. Os profissionais fisioterapeutas dos 

projetos da UESB e da UFRN colaboraram com este estudo. 

Por fim, foram julgados os aspectos relacionados à referência e contra-referência na 

assistência a pessoa com úlcera venosa (Quadro 17). 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

K) Referência e contra-referência (NUNES, 2006; DEODATO, 2007) 

K1 A ficha de referência deve conter: 

K1.1 Resumo clinico. 1,00 1,00 1,00 1,00 

K1.2 Resultados de exames solicitados. 0,97 1,00 1,00 0,97 

K1.3 Tratamento já realizado. 0,97 1,00 1,00 0,97 

K1.4 Impressão diagnóstica. 1,00 1,00 1,00 1,00 

K1.5 Observações. 0,93 1,00 1,00 0,95 

K2 A ficha de contra-referência deve conter: 

K2.1 Resumo clínico. 0,97 1,00 1,00 0,97 

K2.2 Resultados de exames solicitados. 0,97 1,00 1,00 0,97 

K2.3 Diagnóstico. 1,00 1,00 1,00 1,00 

K2.4 Conduta. 0,97 1,00 1,00 0,97 

K2.5 Observações. 0,93 1,00 1,00 0,95 

Quadro 17 – K) Referência e contra-referência nos aspectos inclusão de resumo clínico, exames, 

tratamento, diagnóstico e observações nas fichas de referência e contra-referência dos pacientes. 

Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

 

Acerca da referência e contra-referência (Quadro 17) na assistência as pessoas com UV, 

os profissionais atribuíram nível de concordância ótimo ( =0,95) a perfeito ( =1,00).  

O acesso à referência e contra-referência foi estudado por Deodato (2007), constatando 

que 25,0% dos pesquisados foram referenciados a consulta com algum especialista. Para 

Deodato (2007), o acesso dos portadores de UV aos especialistas deve acontecer somente através 

da referência e contra-referência (instrumento de acessibilidade utilizado no SUS para viabilizar 

o usuário em seus níveis de assistência), pois, dessa forma, é garantido o registro e a 

continuidade da assistência prestada. 
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Entende-se que, não basta o acesso referenciado aos profissionais, faz-se necessário o 

registro nas fichas contendo resumo clínico, exames realizados, diagnóstico, conduta e 

observações pertinentes a cada caso. (DEODATO, 2007). 

Finalizada a caracterização dos aspectos de composição do protocolo ao cuidado com 

pessoa portadora de lesões venosas, será demonstrado o grau de importância que esses aspectos 

representam aos juízes do estudo (Quadro 18). 

 

5.4 GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROTOTOLO 

 

 Complementando a análise das variáveis dos itens de composição do protocolo, foi 

avaliado o grau de importância de cada aspecto, conforme Quadro 18. 

 

ASPECTOS DE COMPOSIÇÃO  

DO PROTOCOLO (GRAU DE 

CONCORDÂNCIA) 

Enfermeiro Médico Fisioterapeuta Total 

    

A Avaliação do paciente e da lesão. 4,9 4,6 5,0 4,9 

B Registro e documentação. 4,8 4,6 4,5 4,7 

C Cuidado com a ferida e a pele perilesional. 4,9 5,0 5,0 4,9 

D Indicação de cobertura. 4,6 4,1 5,0 4,6 

E Uso de antibiótico e tratamento da dor. 4,3 4,4 4,5 4,4 

F Tratamento Cirúrgico da IVC. 4,3 3,7 4,5 4,2 

G Tratamento medicamentoso. 4,1 4,0 4,0 4,1 

H 
Melhoria do retorno venoso e prevenção de 

recidiva. 
4,8 4,9 4,5 4,8 

I Encaminhamento dos pacientes. 4,4 4,1 4,0 4,3 

J Capacitação profissional. 4,9 4,7 5,0 4,9 

K Referência e contra-referência. 4,6 4,0 4,5 4,5 

Quadro 18 – Grau de concordância dos especialistas com os aspectos de composição do 

protocolo. Natal/RN, 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa. 

  

 Para análise do grau de importância foi utilizada a Escala de Likert, conforme citado na 

metodologia deste estudo. Os escores entre 1,0 e 2,0 representam pouca ou nenhuma 

importância, 3,0 importância média e 4,0 e 5,0 muito importante ou totalmente importante, 

respectivamente. 

 Na avaliação do Quadro 18, todos os itens obtiveram índices muito importante, variando 

de 4,1 (tratamento medicamentoso) a 4,9 (avaliação do paciente e da lesão e cuidado com a 



94 

 

ferida e a pele perilesional). Dessa forma, a avaliação do grau de importância obteve avaliação 

bastante positiva. 

A partir das diretrizes instituídas pelos protocolos para cuidado de pessoas com feridas, 

pretende-se ampliar o leque dos aspectos protocolares rumo a uma assistência mais efetiva, 

integral e equânime. Para tal reconhece-se necessidade de desenvolver intensificar direta e 

indiretamente a atividade de investigação, essencialmente, no desenvolvimento das várias 

modalidades terapêuticas aplicadas nas úlceras venosas. Neste sentido, compreende-se o 

complexo processo de cicatrização como os aspectos bio-psico-sociais que envolvem a pessoa 

com úlceras e a família na qual ela está inserida (LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008).  

No item adiante, está disposta a proposta de protocolo de úlcera venosa, após apreciação 

dos especialistas do estudo. 

 

5.5 PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ÚLCERAS VENOSAS APÓS OPINIÃO DOS 

ESPECIALISTAS 

 

Após a apresentação da caracterização sociodemográfica dos profissionais e dos aspectos 

de composição do protocolo, bem como o grau de importância desses aspectos atribuído pelos 

juízes, finaliza-se esse capítulo de resultados e discussões com a nova proposta de protocolo de 

úlceras venosas, excetuando-se os itens que não alcançaram índice Kappa (K) igual ou superior a 

0,81 (ótimo).  

Dessa forma, a proposição do protocolo (Apêndice C), objeto desse estudo, está disposta 

em onze itens: A) Avaliação do paciente e da lesão, B) Registro e documentação, C) Cuidado 

com a ferida e a pele perilesional, D) Indicação de cobertura, E) Uso de antibiótico e tratamento 

da dor, F) Tratamento cirúrgico da IVC, G) Tratamento medicamentoso, H) Melhoria do retorno 

venoso e prevenção de recidiva, I) Encaminhamento dos pacientes, J) Capacitação profissional e 

K) Referência e contra-referência. 

O item A) Avaliação do paciente e da lesão contempla informações sobre anamnese e 

exame físico, fatores de risco, presença de dor, edema e pulsos, solicitação de exames 

laboratoriais, avaliação da infecção, sinais vitais, índice de massa corpórea, localização da lesão, 

índice tornozelo-braço com doppler manual, características da úlcera, mensuração da úlcera ao 

longo do tratamento, realização de biópsia e exames de imagem. O aspecto B) Registro e 

documentação reúne anotações acerca da anamnese na 1ª consulta, mensuração da área e 

anotações sobre exames ao longo do tratamento.  
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No terceiro item C) Cuidado com a ferida e a pele perilesional descreve-se a técnica de 

curativo, uso de produtos tópicos de limpeza, antibióticos, cicatrizantes e desbridantes, técnica 

de desbridamento e relato de alergias. A indicação da cobertura (item D) abrange o uso de 

produtos de acordo com a característica do exsudato. 

O aspecto E) Uso de antibiótico e tratamento da dor descreve a utilização de 

antibioticoterapia antes e após biópsia e medidas para minimização das queixas álgicas. No 

tratamento cirúrgico da IVC (item F) são avaliadas as condições para realização da intervenção 

cirúrgica e no tratamento medicamentoso (item G), o uso de medicamentos flebotrópicos. 

No que diz respeito ao item H) Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva 

engloba-se as informações sobre a técnica e o profissional que aplica a terapia compressiva e 

estratégias clínicas e educativas para prevenção da UV. O item I) Encaminhamento dos pacientes 

destaca a avaliação de angiologista, dermatologista e outros profissionais da equipe 

multidisciplinar. 

O item J) Capacitação profissional engloba fatores correspondentes ao treinamento dos 

profissionais na realização do exame físico, da úlcera, do ITB e da terapia compressiva. Por fim, 

o item K) Referência e contra-referência destaca o resumo clínico, resultados de exames, 

diagnóstico, tratamento, conduta e outras observações relevantes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Quanto aos aspectos relevantes da literatura científica contemplados em protocolo para 

assistência aos portadores de úlceras venosas. 

  

Após levantamento da literatura sobre protocolos de úlceras venosas, identificou-se uma 

variedade de publicações sobre assistência a pessoas com úlceras venosas, destacando-se artigos 

científicos nacionais e internacionais, dissertações, tese e protocolos institucionais. 

No que diz respeito aos aspectos de composição do protocolo alguns pontos destacaram-

se no consenso entre os autores tais como: avaliação do paciente e da lesão, registro e 

documentação, cuidado com a ferida e a pele perilesional, uso de antibiótico e tratamento da dor 

e capacitação profissional.  

Os outros itens de composição, indicação de cobertura, tratamento cirúrgico da IVC, 

tratamento medicamentoso, encaminhamento dos pacientes e referência e contra-referência, 

apesar de não ser consenso entre os autores, aparecem em trabalhos importantes na área de 

lesões venosas.  

Os aspectos de composição do protocolo encontrados na literatura são essenciais para 

embasar a assistência a pessoa com úlcera venosa. Dessa forma, é de fundamental importância 

que os profissionais, que cuidam de portadores de UV, nos diversos níveis – atenção básica, 

média e alta complexidade – apropriem-se desses conhecimentos, para que possam fundamentar 

suas ações cientificamente, provocar modificações junto aos gestores no sentido de organizar e 

garantir um cuidado com qualidade, contribuindo sobremaneira para melhorar a qualidade de 

vida dos portadores de UV e de seus familiares. 

 

 Quanto aos aspectos propostos pelos juízes do estudo para compor o protocolo de 

assistência aos portadores de úlceras venosas  

 

Após apreciação dos juízos desse estudo (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) para 

compor o protocolo de assistência aos portadores de úlceras venosas construiu-se uma nova 

proposta para o cuidado com pessoas com UV, permanecendo aspectos referentes a diagnóstico, 

tratamento e prevenção das UV. 

Em relação aos aspectos de diagnóstico de UV, os juízes mantiveram itens relacionados a 

avaliação do paciente e da lesão, incluindo anamnese, exame físico, identificação de fatores de 
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risco, descrição de dor, pulsos presentes e edema, solicitação de exames laboratoriais e de 

imagem, avaliação de infecção, verificação de sinais vitais, IMC e ITB, além de características 

da lesão; registro e documentação com anotações sobre anamnese na primeira consulta, exames e 

mensuração da área ao longo do tratamento. 

No que diz respeito aos aspectos de tratamento clínico de UV, contemplaram-se o 

cuidado com a ferida e a pele perilesional, abordando a técnica de limpeza, aplicação de produtos 

adequados e avaliação de possíveis alergias; a indicação de cobertura, priorizando-se as de baixo 

custo e aceitável pelo paciente, além de indicação de alguns produtos para tratamento das lesões; 

o uso de antibiótico e tratamento da dor, estabelecendo-se padrões para uso de medicamentos e 

estratégias de alívio das queixas álgicas dos pacientes. 

Ainda sobre o tratamento cirúrgico das lesões venosas e o uso de medicamentos reuniram 

itens sobre avaliação inicial para realização da intervenção cirúrgica, associação com terapia 

compressiva e uso de fármacos flebotrópicos. 

No tocante aos aspectos de prevenção de úlceras venosas, a melhoria do retorno venoso e 

a prevenção de recidiva trataram de condições para aplicação da terapia compressiva, os tipos de 

compressão e repouso com elevação dos membros inferiores. Além de incluíram itens sobre 

estratégias clínicas e educativas de prevenção de novas lesões. 

Mantiveram-se itens relacionados ao encaminhamento dos pacientes, ressaltando-se as 

condições e as especialidades envolvidas no transcurso da assistência, ressaltando pontos 

importantes para o tratamento tais como: capacitação profissional, com priorização de 

treinamento da equipe para realização de exame clínico, avaliação da úlcera, medição de ITB e 

terapia compressiva. 

No que diz respeito elaboração aos critérios da referência e contra-referência, segundo os 

especialistas, o protocolo não prescindir do resumo clínico, dos resultados de exames, do 

diagnóstico, do tratamento e da conduta realizados durante o cuidado dos pacientes. 

Destarte, para compor o protocolo de assistência aos portadores de UV no HUOL, 

mantiveram-se os aspectos relacionados a avaliação do paciente e da lesão, registro e 

documentação em prontuários, cuidados com a ferida e pele perilesional, indicação de cobertura 

de baixo custo e adequadas as fases da úlcera, critério para utilização de de antibióticos e 

medicamentos flebotrópicos, avaliação para realização de intervenções cirúrgicas, medidas de 

prevenção de recidiva e melhoria do retorno venoso, encaminhamento dos pacientes quando 

necessário, investimento em capacitação profissional e critérios de preenchimento das fichas de 

referências contra-referências. 

 



98 

 

 Quanto a estrutura de protocolo proposta pelos juízes do estudo para assistência aos 

portadores de úlceras venosas  

 

Após consulta aos juízes do estudo, foi elaborado um instrumento para nova consulta aos 

profissionais, desta vez, estruturado para aplicação na assistência as pessoas com úlceras 

venosas, no hospital de referência em estudo.  

Os itens que permaneceram no protocolo alcançaram índice Kappa (K) igual ou superior 

a 0,81 (ótimo). A nova proposta contém onze itens identificados sequencialmente com letras 

maiúsculas e números arábicos que dizem respeito a: avaliação do paciente e da lesão; registro e 

documentação; cuidado com a ferida e pele perilesional; indicação de cobertura; uso de 

antibiótico e tratamento da dor; tratamento cirúrgico da IVC; tratamento medicamentoso; 

melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva; encaminhamento dos pacientes; capacitação 

profissional e referência e contra-referência. 

Em pesquisa em nível de doutorado, propõe-se uma nova submissão do protocolo aos 

mesmos juízes, visando à adequação, ampliação e sugestões de aspectos para operacionalizar a 

elaboração e proposição do protocolo. Estando previsto o julgamento do conteúdo, da 

formatação e da aplicabilidade na prática ambulatorial do protocolo proposto.  

Uma vez aprovada, a nova proposta implementar-se-á na assistência as pessoas com 

úlceras venosas no Hospital Universitário Onofre Lopes, no período de um ano. Decorrido esse 

período, o protocolo será avaliado baseando-se na evolução dos pacientes que realizaram o 

tratamento com o novo modelo. Essa avaliação busca investigar a efetividade da proposta, dessa 

vez, na aplicação com os pacientes. 

A importância da construção do protocolo traz implicações teórica, para a academia, e 

prática para os serviços de saúde, pois trata da adoção de diretrizes construídas associando a 

literatura e a realidade das instituições, com validação e avaliação de efetividade dos resultados. 

Além disso, reforça-se a necessidade construir, validar e aprimorar protocolos de 

assistência que sejam operacionais e que possam contribuir para mudança da prática do cuidar 

em saúde, em especial as pessoas com úlceras venosas. 

Reconhece-se as limitações deste estudo, quanto ao número de especialistas na área, 

especificamente que atuam com portador de UV, fator este que motivou a busca de profissionais 

fora do Estado, sem a pretensão de um estudo comparativo entre distintas realidades; a demora 

no retorno dos questionários e, em alguns casos, a não devolução dos instrumentos, após 

sucessivos contatos e a inexistência de protocolos nos serviços de saúde locais que poderiam 

subsidiar a construção dessa proposta. 
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Conclui-se que este estudo trouxe uma contribuição científica para os profissionais de 

saúde, através da publicação de artigos e capítulo de livro sobre a temática, além de subsidiar 

melhorias na qualidade da assistência as pessoas com úlceras venosa, uma vez que a criação 

desse protocolo possibilita orientar a prática da sistematização da assistência multiprofissional 

aos pacientes com UV no âmbito do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Finalizando este estudo, destacam-se os agradecimentos aos profissionais juízes que 

colaboraram na coleta de dados, ao Hospital Universitário Onofre Lopes e em especial as 

pessoas com úlceras venosas e seus familiares, motivo maior desse trabalho. 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA 

ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS: proposta de protocolo 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

CÓDIGO: ____________   DATA: ____ / ____ / ______ 

 

1 IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 
Campo do 

Pesquisador 

1.1 Idade ______ anos   

1.2 Sexo 1(  ) Masculino 2(  ) Feminino  

1.3 Estado conjugal 1(  ) Casado/União 

consensual 

4(  ) Divorciado   

2(  ) Solteiro 5(  ) Viúvo  
  3(  ) Separado   

1.4 Formação profissional 1(  ) Enfermeiro 2(  ) Médico   

1.5 Formação complementar 1(  ) Atualização/capacitação  3(  ) Mestrado   

  2(  ) Especialização 4(  ) Doutorado  

1.6 Setor de trabalho 1(  ) Ambulatório 3(  ) UTI  

  2(  ) Clínica médica 4(  ) Outro: _______  

1.7 Tempo no cuidado ao portador 

de úlcera venosa 

1(  ) < 1 ano 4(  ) De 5 a 10 anos  

 2(  ) De 1 a 5 anos 5(  ) > 10 anos  

1.8 Motivo que levou a assistir 

portadores de úlcera venosa 

1(  ) Afinidade 3(  ) Especialização  

 2(  ) Imposição 4(  ) Outro: _______  

1.9 Considera importante os 

profissionais de saúde serem 

capacitados para assistir os 

portadores de úlcera venosa? 

1(  ) Sim 2(  ) Não  

1.10 Sente-se preparado para        

assistir os portadores de úlcera 

venosa? 

1(  ) Sim 2(  ) Não  

1.11 Como adquiriu esse preparo?  1(  ) Atualização/capacitação  3(  ) Na prática   

2(  ) Especialização   

2 ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PROTOCOLO 

As alternativas abaixo são sugestões para composição de um protocolo de assistência ao portador de úlcera 

venosa e devem ser preenchidas com C (Concordo) e D (Discordo) 

A Avaliação do paciente e da lesão C/D 
Campo do 

Pesquisador 

A1 Realizar anamnese contemplando (NATAL, 2008):   

A1.1 Identificação (nome, idade, sexo, endereço).   

A1.2 História clínica.   

A1.3 Condição socio-econômica e psicológica.   

A1.4 Higiene pessoal.   

A1.5 Estado nutricional e hematológico.   

A1.6 Uso de medicamentos e drogas.   

A1.7 Valores culturais.   

A1.8 Atividades da vida diária e de trabalho.   

A1.9 E exame físico através de palpação, percussão e ausculta, no sentido céfalo-

caudal (NATAL, 2008). 
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A2 Identificar os fatores de risco (BORGES, 2005):   

A2.1 História familiar de doença venosa.   

A2.2 Veias varicosas.   

A2.3 História comprovada ou suspeita de trombose venosa profunda (TVP).   

A2.4 Flebite.   

A2.5 Cirurgia venosa prévia.   

A2.6 Cirurgia ou fratura da perna.   

A2.7 Episódios de dor torácica.   

A2.8 Hemoptise ou história de uma embolia pulmonar.   

A2.9 Obesidade.   

A2.10 Atividades de trabalho que requerem longos períodos de permanência de pé ou 

sentado. 

  

A2.11 Investigar sobre duração, recorrência e idade.   

A3 Excluir doença venosa ou de outras origens.   

A4 Descrever presença de (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005):    

A4.1 Dor.    

A4.2 Pulsos pedial, dorsal e tibial.   

A4.3 Edema [medir o edema na circunferência da perna 10 cm acima) do tornozelo 

(maléolo medial)]. 

  

A5 Solicitar (AGUIAR et al., 2005):    

A5.1 Hemograma completo, especificamente hemoglobina, hematócrito, contagem de 

leucócitos. 

  

A5.2 Glicemia em jejum.   

A5.3 Albumina sérica.   

A5.4 Urina tipo I.   

A6 Avaliar infecção (AGUIAR et al., 2005).   

A7 Verificar sinais vitais (pulso, freqüência respiratória, pressão arterial e 
temperatura) (NATAL, 2008) 

  

A8 Calcular índice de massa corpórea (IMC) (AGUIAR et al., 2005).   

A9 Definir a localização da ferida (BORGES, 2005).    

A10 Realizar, pelo Doppler manual, a medida do índice de pressão tornozelo/braço - 

ITB de ambos os membros inferiores (BORGES, 2005).  

  

A11 Realizar a medida do ITB quando (AGUIAR et al., 2005):   

A11.1 Uma úlcera estiver deteriorando.   

A11.2 Uma úlcera não cicatriza completamente, em 12 meses de tratamento.   

A11.3 Os pacientes apresentam úlcera recorrente; antes de começar a terapia de 

compressão. 

  

A11.4 O paciente está usando meias de compressão como medida preventiva.   

A11.5 Há um repentino aumento no tamanho da úlcera.   

A11.6 Há um repentino aumento na dor, mudança na cor e/ou temperatura do pé.   

A12 Descrever características da úlcera: profundidade, forma, borda, tecido do leito, 

exsudato (tipo, cor, odor, volume) (BORGES, 2005). 

  

A13 Realizar mensuração da área ao longo do tratamento (BORGES, 2005).   

A14 Realizar cultura de exsudato após limpeza com soro fisiológico na suspeita de 

infecção (AGUIAR et al., 2005). 

  

A15 Realizar biópsia de tecido na suspeita de infecção (NATAL, 2008).   

A16 Realizar eco-doppler colorido para (AGUIAR et al., 2005):   

A16.1 Identificar insuficiência valvar e obstrução nos sistemas venosos superficial, 

profundo e perfurante. 

  

A16.2 Determinar o calibre das veias.   

A16.3 Diferenciar a lesão venosa primária da secundária.   

A17 Realizar flebografia quando há suspeita de lesões venosas pélvicas ou das veias 

ilíacas ou cava (AGUIAR et al., 2005). 

  

A18 Realizar plestimografia para complementação do diagnóstico e avaliação da 

conduta terapêutica (AGUIAR et al., 2005). 

  

B Registro e documentação (BORGES, 2005;  SELMER, 2008) C/D 
Campo do 

Pesquisador 

B1 Fazer registro da anamnese na primeira consulta.   
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B2 Realizar anotações de resultados de exames ao longo do tratamento.   

B3 Realizar mensuração da área ao longo do tratamento.   

C 
Cuidado com a ferida e a pele perilesional (LORIMER, 2004; BORGES, 

2005, NATAL, 2008). 
C/D 

Campo do 

Pesquisador 

C1 Realizar limpeza da úlcera com solução salina e para curativo usar técnica limpa.   

C2 Não usar, para a limpeza da ferida, solução de Dakin, peróxido de hidrogênio, 

ácido acético e povidine-iodo, pois são citotóxicos para os fibroblastos. 

  

C3 Remover o tecido necrótico e desvitalizado por meio de desbridamento 

mecânico, autolítico, químico ou enzimático. 

  

C4 Tratar os casos de dermatite aguda ou exsudativa com creme de esteróide de 

potência leve a moderada. 

  

C5 Utilizar o esteróide tópico de potência mais alta, no máximo, durante uma ou até 

duas semanas. 

  

C6 Não usar esteróides tópicos em presença de celulite.   

C7 Usar ungüento, com baixo potencial de sensibilização, quando a pele estiver seca 

e escamosa. 

  

C8 Atentar para o surgimento de reações alérgicas, a qualquer momento, decorrentes 

do tratamento tópico implementado. 

  

C9 Não usar produtos que comumente causam reações de sensibilidade de pele, tais 
como aqueles que contêm lanolina ou antibiótico tópico, em pacientes com 

história de alergia. 

  

D 
Indicação de cobertura (BELO HORIZONTE, 2003; RIBEIRÃO PRETO, 

2004) 
C/D 

Campo do 

Pesquisador 

D1 Utilizar a cobertura simples, não aderente, de baixo custo e aceitável pelo 

paciente. 

  

D2 Usar cobertura de hidrofibra ou alginato de cálcio no tratamento de úlceras 
venosas intensamente exsudativas. 

  

D3 Usar cobertura de espuma de poliuretano ou cobertura de hidrocolóide para 

tratamento de úlceras venosas que apresentem volume de exsudato de pouco a 

moderado. 

  

D4 Usar os curativos de hidrocolóide ou de espuma de poliuretano em úlceras 

dolorosas. 

  

D5 Usar cobertura de hidrocolóide associado à bandagem de pasta de óxido de zinco 

(bota de Unna) e uma bandagem de compressão gradiente. 

  

E 
Uso de antibiótico e tratamento da dor (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 

2005; LÓPEZ et al., 2006; EDWARDS et al., 2009) 
C/D 

Campo do 

Pesquisador 

E1 Não utilizar antibiótico de rotina (na ausência de infecção) no tratamento de 

úlceras de perna. 

  

E1.1 Reservar o uso de antibiótico sistêmico somente quando houver evidência de 

infecção. 

  

E1.2 Iniciar o tratamento apropriado, modificando a prescrição caso seja necessário, 

conforme o resultado da cultura ou biópsia. 

  

E2 Não usar o mupirocin (Bactroban) no tratamento de úlcera venosa.   

E3 Para alívio da dor (AGUIAR et al., BORGES, 2005):    

E3.1 Usar compressão.   

E3.2 Exercícios (fisioterapia).   

E3.3 Elevação do membro durante período de repouso.   

E4 Fazer uso de medidas fisioterápicas que aliviem a dor, permitam a realização dos 

curativos e da terapia de compressão e apressem a cicatrização devem ser 

estimulados, pois a utilização continuada de analgésicos (Antiinflamatórios não 

hormonais-AINH e opióides) pode ser prejudicial (AGUIAR et al., 2005).  

  

F Tratamento Cirúrgico da IVC (AGUIAR et al., 2005) C/D 
Campo do 

Pesquisador 

F1 Não deve haver sinais de infecção para que se faça a indicação cirúrgica.   

F2 O diagnóstico deve ser completo em relação a:     

F2.1 Etiologia.   

F2.2 Localização da(s) lesão(ões) venosa(s).   

F2.3 Se há insuficiência valvar ou obstrução de segmento venoso.   
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F3 A ligadura das perfurantes insuficientes pode ser realizada por método aberto ou 

endoscópico. 

  

F4 A cirurgia endoscópica de perfurantes associada à safenectomia tem sua 

indicação principal na IVC primária e quando o sistema venoso profundo esteja 

pérvio. Essa técnica permite que a correção da IVC seja feita mesmo com a 

úlcera aberta. 

  

F5 Valvuloplastias, transposições venosas e cirurgia endovascular venosa são 
empregadas na IVC secundária e quando não se consegue manter a úlcera 

cicatrizada mesmo com terapia de compressão adequada (os casos rebeldes). 

  

F6 O tratamento cirúrgico da IVC associado à terapia de compressão diminui a taxa 

de recidivas. 

  

G 
Tratamento medicamentoso (REIS et al., 2003; AGUIAR et al., 2005; 

BECKERT et al., 2006) 
C/D 

Campo do 

Pesquisador 

G1 Os medicamentos flebotrópicos apressam a cicatrização das úlceras e devem ser 

ministradas em conjunto com as outras medidas terapêuticas 

  

H 
Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva (MACEDO, 2009; 

FLORIANÓPOLIS, 2008; BORGES, 2005) 
C/D 

Campo do 

Pesquisador 

H1 O tratamento para a melhoria do retorno venoso deve ser prestado por médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde com a cooperação do paciente. 

  

H2 Aplicar a terapia de compressão, de modo consistente, para melhorar a 
efetividade do cuidado e reduzir os custos globais do tratamento. 

  

H3 Sistemas de alta compressão graduada, capazes de manter a compressão por 1 

semana, devem ser a primeira linha de tratamento de úlceras não-complicadas. 

Em casos de úlceras muito exsudativas, os sistemas devem ser trocados com 

maior freqüência. O ITB deve ser igual ou maior que 0,8 (AGUIAR et al., 2005). 

  

H4 Usar compressão graduada para cicatrizar úlceras venosas em pacientes com ~ 

ITB 0,8. Uma compressão que emprega a pressão mais alta no tornozelo e na 

área distal e medial da perna e progressivamente diminui quando ascende o 

membro. 

  

H5 Não usar compressão nos casos de insuficiência arterial moderada ou grave, 

carcinoma e em trombose venosa profunda. 

  

H6 Utilizar o sistema de alta compressão, graduado, de multicamadas, capaz de 

sustentar a compressão por pelo menos uma semana, como primeira linha de 

tratamento para úlceras venosas com ITB < 0,8. 

  

H7 Utilizar compressão graduada-elástica, obtida por bandagens ou meias de 

compressão, como outra opção de tratamento, para úlceras venosas não 
complicadas. 

  

H8 Aplicar a compressão adequadamente.    

H9 Utilizar bandagem de alta compressão ao invés de bandagem de baixa 

compressão para melhorar o retorno venoso. 

  

H10 Usar a bandagem elástica de alta compressão para melhorar o retorno venoso 

porque ela é mais efetiva do que a bandagem de compressão inelástica para a 

cicatrização de úlcera venosa. 

  

H11 Orientar o uso de meias de alta ou média compressão para reduzir as taxas de 

recorrência de úlcera.  

  

H12 Prescrever meias com o máximo de compressão de que os pacientes sejam 

capazes de usar. 

  

H13 Indicar, mais freqüentemente, o uso de meias de compressão elásticas classe 111 

(35-45 mmHg). 

  

H14 A compressão intermitente seqüencial pode aumentar a taxa de cicatrização de 

úlceras venosas, em decorrência de uma resposta microcirculatória. 

  

H15 A terapia de compressão não deve ser abandonada nos seguintes casos: 

dermatofibrose intensa e lesão venosa secundária à TVP. 

  

H16 Elevar as pernas durante o dia (ao menos de duas a quatro horas) e à noite elevar 

os pés inferiores da cama de 10 a 15 cm. Elevar os membros inferiores com 

edema durante meia hora antes de aplicar a compressão graduada. 

  

H17 Prescrever para o paciente exercícios regulares como caminhadas controladas e 
exercícios para melhorar a função da articulação superior do tornozelo e da 

bomba do músculo da panturrilha. 
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H18 Usar estratégias clínicas e educativas para a prevenção de recorrência, 

dependendo das necessidades do paciente: clínica e educativa. 

  

 Clínica:   

H18.1 Investigação venosa e cirúrgica.   

H18.2 Terapia de compressão no decorrer da vida.   

H18.3 Seguimento regular para monitorar as condições da pele para recorrência.   

 Educativas:   

H18.4 Importância da adesão ao uso das meias de compressão.   

H18.5 Cuidados com a pele.   

H18.6 Desencorajar o auto-tratamento.   

H18.7 Prevenção de acidentes ou traumas para as pernas.   

H18.8 Orientação para procura precoce de assistência especializada a sinais de possível 

solução de continuidade da pele. 

  

H18.9 Encorajamento a mobilidade e exercícios.   

H18.10 Elevação do membro afetado quando imóvel.   

I Encaminhamento dos pacientes (NUNES, 2006; DEODATO, 2007) C/D 
Campo do 

Pesquisador 

I1 Encaminhar pacientes com úlcera de perna associada com dermatite de contato 
ou com suspeita de reações de sensibilidade, para um dermatologista. 

  

I2 Encaminhar para médico especialista quando:   

I2.1 Diabetes mellitus diagnosticado recentemente.   

I2.2 Úlcera de etiologia não venosa.   

I2.3 Diagnóstico incerto.    

I2.4 Suspeitar de malignidade.   

I2.5 ITB < 0.8 encaminhamento vascular de rotina.   

I2.6 ITB <0.5 encaminhamento vascular de urgência.   

I2.7 ITB >1.0 deterioração rápida de úlceras.   

I2.8 Úlcera que recebeu tratamento adequado e não melhorou após três meses.   

I2.9 Distribuição atípica de úlceras ocorrendo periodicamente.   

I2.10 Úlceração.   

I2.11 Pacientes com úlcera cicatrizada que podem beneficiar-se da cirurgia venosa.   

I2.12 Para controle da dor.   

I3 Os pacientes devem ser encaminhados, de acordo com a necessidade, para 

(NATAL, 2008): 

  

I3.1 Angiologista.   

I3.2 Endocrinologista.   

I3.3 Cardiologista.   

I3.4 Nutricionista.   

I3.5 Fisioterapeuta.   

I3.6 Assistente Social.   

I3.7 Psicólogo.   

I3 Encaminhar o paciente para submeter-se ao exame de biópsia se a aparência da 

úlcera for atípica ou se há deterioração ou fracasso para a cicatrização progredir 

após 12 semanas de tratamento ativo. 

  

J Capacitação profissional (ESCUDERO, 2004; BORGES, 2005) C/D 
Campo do 

Pesquisador 

J1 O exame clínico e a avaliação da úlcera devem ser realizados por um profissional 

de saúde, médico e enfermeiro, treinados e com experiência no tratamento da 

úlcera venosa. 

  

J2 Capacitar adequadamente o profissional que realiza a medida do ITB com 

treinamento por profissional médico ou enfermeiro. 

  

J3 Capacitar adequadamente o profissional que aplica o sistema de compressão com 

treinamento por profissional médico ou enfermeiro. 

  

K Referência e contra-referência (NUNES, 2006; DEODATO, 2007) C/D 
Campo do 

Pesquisador 

K1 A ficha de referência deve conter:   

K1.1 Resumo clínico.   

K1.2 Resultados de exames solicitados.   

K1.3 Tratamento já realizado.   
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K1.4 Impressão diagnóstica.   

K1.5 Observações.   

K2 A ficha de contra-referência deve conter:   

K2.1 Resumo clínico.   

K2.2 Resultados de exames solicitados.   

K2.3 Diagnóstico.   

K2.4 Conduta.   

K2.5 Observações.   

3 OPINIÃO SOBRE O GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS PARA COMPOSIÇÃO 

DO PROTOCOLO 

Abaixo estão elencados novamente os aspectos a serem contemplados no protocolo de assistência ao portador de 

úlcera venosa. Desta vez, deve ser preenchido o grau de importância de 1 a 5, conforme abaixo:  

1 2 3 4 5 

Nada importante Pouco importante Importância média Muito importante Totalmente importante 

Item Aspectos para composição do protocolo 
Grau de 

importância 

Campo do 

Pesquisador 

A Avaliação do paciente e da lesão.   

B Registro e documentação.   

C Cuidado com a ferida e a pele perilesional.   

D Indicação de cobertura.   

E Uso de antibiótico e tratamento da dor.   

F Tratamento Cirúrgico da IVC.   

G Tratamento medicamentoso.   

H Melhoria do retorno venoso e prevenção de recidiva.   

I Encaminhamento dos pacientes.   

J Capacitação profissional.   

K Referência e contra-referência.   
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                                                     

                                 HHUUOOLL 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: “ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS: 

proposta de um protocolo”  
 

 O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, da pesquisa sobre 

ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS: proposta de um 

protocolo.  

Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa relevante, que tem como 

objetivos identificar os aspectos a serem contemplados no protocolo relativos ao diagnóstico, 

condutas e intervenções terapêuticas propostos pelos juízes do estudo (enfermeiros, médicos e 

fisioterapeutas) e pela revisão da literatura para assistência aos portadores de úlceras venosas 

atendidos em um hospital de referência do Rio Grande do Norte, bem como elaborar e propor um 

protocolo de assistência aos portadores de úlceras venosas da referida instituição.  

Esse estudo poderá promover benefícios aos usuários, com possível cicatrização de suas lesões, 

aos profissionais de enfermagem, com vistas a uma assistência de melhor qualidade, e a 

instituição hospitalar, no tocante a possível diminuição dos custos com o tratamento de lesões 

venosas. Vale ressaltar a possibilitar de favorecer a ampliação da produção científica e a 

conseqüente renovação dos conhecimentos nesta área. 

Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são 

mínimos, uma vez que a participação dos profissionais (enfermeiros, médicos e fisioterapeutas) 

será apenas no preenchimento do instrumento de coleta de dados. Todos os dados que 

obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós assumimos o compromisso de não 

disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras pessoas). Os benefícios em participar deste 

estudo são decorrentes de elaborar e propor um protocolo para melhor assistir os portadores de 

úlceras venosas. As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas 

mediante a autorização prévia da instituição, já concedida, assim como, a assinatura deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador, ficando 

estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas e sua identidade por parte do 

pesquisador. 

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo 

recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o 

andamento do trabalho de pesquisa. 

Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste estudo serão mantidos em 

sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente o pesquisador responsável e 

colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer relatório ou publicação resultar 

deste trabalho, a identificação do profissional não será revelada. Resultados serão relatados de 

forma sumariada e a pessoa não será identificada.  

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda 

assistência e acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar em 

contato com o Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres através do telefone (84) 3215-3839 

no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. 
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Se algum dano ocorrer, decorrente da pesquisa, toda assistência lhe será assegurada pelo 

pesquisador e pela instituição. 

Ressarcimento de despesas: Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes-Natal, RN. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 

CEP-HUOL, 32023719 - ramal 276. 119  

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar 

voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, 

sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo 

garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional que 

eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa 

ou minha família.  

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 

responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os riscos, benefícios e 

obrigações relacionados com este projeto.  

 

________________________________________ 

Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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APÊNDICE C – Proposta de protocolo de úlceras venosas após opinião dos especialistas (juízes) 

do estudo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ÚLCERAS VENOSAS APÓS OPINIÃO DOS 

ESPECIALISTAS (JUÍZES) DO ESTUDO 

 

CÓDIGO: ____________   DATA: ____ / ____ / ______ 
 

A 
AVALIAÇÃO DO PACIENTE E DA LESÃO 

A.1 ANAMNESE E EXAME FÍSICO 

Nome: 

 

Idade: ______ anos Sexo: 1(  ) Masculino 2(  ) Feminino 

Endereço:  

 

História Clínica:  
 

Condição socio-econômica e psicológica: 

 

Higiene pessoal:  

 

Estado nutricional e hematológico:  

 

Uso de medicamentos e drogas:  

 

Valores culturais:  

 

Atividades da vida diária e de trabalho:  

 

Descrição do exame físico: 

 

 

A.2 FATORES DE RISCO 

(   ) História familiar de doença venosa (   ) Veias varicosas 

(   ) História comprovada ou suspeita de trombose 

venosa profunda (TVP) 

(   ) Flebite 

(   ) Cirurgia venosa prévia (   ) Cirurgia ou fratura da perna 

(   ) Episódios de dor torácica (   ) Obesidade 
(   ) Atividades de trabalho que requerem longos 

períodos de permanência de pé ou sentado 

(   ) Investigar sobre duração, recorrência e idade 

A.3 DESCREVER PRESENÇA DE: 

(   ) Dor. Descrever:  (   ) Pulsos pedial, dorsal e tibial. Descrever:  
 

(   ) Edema [medir o edema na circunferência da perna 10 cm acima) do tornozelo (maléolo medial)]. 

Descrever: 

A.4 SOLICITAÇÃO DE EXAMES 

(   ) Hemograma completo, especificamente hemo-

globina, hematócrito, contagem de leucócitos 

Data:                

Resultado: 

Data:                

Resultado: 

(   ) Glicemia em jejum Data:                

Resultado: 

Data:                

Resultado: 
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(   ) Albumina sérica Data:                

Resultado: 

Data:                

Resultado: 

(   ) Urina tipo I. Data:                

Resultado: 

Data:                

Resultado: 

A.5 AVALIAÇÃO DE INFECÇÃO 

(   ) Sinais de infecção. Descrever: 

 

A.6 SINAIS VITAIS 

Pulso:   FR:  PA: T: 

A.7 ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) 

IMC = Pesso/(altura)2 =  

A.8 LOCALIZAÇÃO DA LESÃO 

MID (   )1  (   )2  (   )3  (   )4 MIE (   )1  (   )2  (   )3  (   )4 

  

A.9 ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (ITB) COM DOPPLER MANUAL 

Condições para realização do ITB: 

Uma úlcera estiver deteriorando  

Os pacientes apresentam úlcera recorrente; antes de começar a terapia de compressão.  

O paciente está usando meias de compressão como medida preventiva.  

Há um repentino aumento no tamanho da úlcera.  

Há um repentino aumento na dor, mudança na cor e/ou temperatura do pé. 

ITB MID =  ITB MIE =  

A.10 CARACTERÍSTICAS DA ÚLCERA 

Profundidade: _____ cm Exsudato:  Tipo:  

Cor: 

Odor: 

Quantidade: 

Borda:  (   ) Delimitada        (   ) Não delimitada         (   ) Elevada            (   ) Regular  

(   ) Irregular            (   ) Com crostas             (   ) Macerada          (   ) Hiperemiada  

A.11 MENSURAÇÃO DA ÚLCERA NO DECORRER DO TRATAMENTO 

Data 

Tamanho: 

 Data 

Tamanho: 

 

Data 

Tamanho: 

 Data 

Tamanho: 

 

Data 

Tamanho: 

 Data 

Tamanho: 

 

Data 

Tamanho: 

 Data 

Tamanho: 

 

Data 

Tamanho: 

 Data 

Tamanho: 

 

A.12 BIÓPSIA DE TECIDO (SUSPEITA DE INFECÇÃO) 

Data 

Resultado: 

 Data 

Resultado: 
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A.13 ECO-DOPPLER COLORIDO 

Data 

Resultado: 

 Data 

Resultado: 

 

(   ) Lesão Primária (   ) Lesão secundária 

(   ) Identificar insuficiência valvar e obstrução nos sistemas venosos superficial, profundo e perfurante. 

Determinar o calibre das veias: 

 

A.13 FLEBOGRAFIA (LESÕES VENOSAS PÉLVICAS OU DAS VEIAS ILÍACAS OU CAVA) 

Data 

Resultado: 

 Data 

Resultado: 

 

B REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO 

(   ) Registro da anamnese da 1ª consulta  (   ) Registro dos exames ao longo do tratamento 

(   ) Mensuração da área ao longo do tratamento  

C CUIDADO COM A FERIDA E A PELE PERILESIONAL  

(   ) Curativo com técnica limpa  (   ) Uso de solução salina 

(   ) Uso de antissépticos (   ) Uso de produtos com lanolina 

(   ) Uso de esteróides (   ) Uso de antibiótico tópico 

(   ) Desbridamento de tecido necrótico. Tipo: (   )Mecânico  (   )Autolítico  (   )Químico  (   )Enzimático 

(   ) Alergias. Alérgeno:  Tratamento:  

D INDICAÇÃO DE COBERTURA  

Feridas intensamente exsudativas: 

(   ) Hidrofibra (   ) Alginato de cálcio (   ) Outro. Descrever: 

Feridas pouco exsudativas: 
(   ) Hidrocolóide (   ) Espuma de poliuretano (   ) Outro. Descrever: 

E USO DE ANTIBIÓTICO E TRATAMENTO DA DOR  

Uso de antibiótico: 

(   ) Não (   ) Sim (   ) Qual e Por que? 

Modificado após biópsia: 

(   ) Não (   ) Sim (   ) Qual? 
Tratamento da dor: 

(   ) Compressão (   ) Exercícios (   ) Elevação do membro durante repouso 

(   ) Medidas fisioterápicas. Quais?  

(   ) Analgésicos. Quais? 

F TRATAMENTO CIRÚRGICO DA IVC  

(   ) Sinais de infecção ausentes 

(   ) Determinado etiologia das lesões. Qual? 

(   ) Localizada(s) lesão(ões) venosa(s) 

Insuficiência valvar (   ) Não (   ) Sim. Quais?  

Obstrução venosa (   ) Não (   ) Sim. Quais?  

Método de ligadura das perfurantes insuficientes (   ) Aberto (   ) Endoscópio   

Terapia compressiva após cirurgia (   ) Não (   ) Sim. Qual?   

G TRATAMENTO MEDICAMENTOSO  

(   ) Uso de medicamentos flebotrópicos. Quais? 

H MELHORIA DO RETORNO VENOSO E PREVENÇÃO DE RECIDIVA  

Profissional que aplica tratamento de retorno venoso: 
(   ) Enfermeiro (   ) Médico (   ) Outros. Quais? 
(   ) Terapia compressiva (   ) Não (   ) Sim. Quais? 

Aplicação da terapia compressiva: 
(   ) Aplicação compressão adequada. Qual? 
(   ) Orientado uso de meias de compressão. 
(   ) Orientado repouso com pernas elevadas (2 a 4h/dia) e elevar pés da cama de 10 a 15cm 
(   ) Orientado uso de exercícios de contração e flexão da panturrilha e caminhadas 
(   ) ITB ~ 0,8 = compressão graduada. 
(   ) UV não complicadas = compressão graduada elástica 
(   ) Elevado membros inferiores 30min antes da compressão 
(   ) Descartado insuficiência arterial moderada ou grave, carcinoma e em trombose venosa profunda 

Prevenção de recidiva – estratégias clínicas: 
(   ) Investigação venosa e cirúrgica  
(   ) Terapia de compressão no decorrer da vida  
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(   ) Seguimento regular para monitorar as condições da pele para recorrência 
Prevenção de recidiva – estratégias educativas: 

(   ) Importância da adesão ao uso das meias de compressão  
(   ) Cuidados com a pele  
(   ) Prevenção de acidentes ou traumas para as pernas 
(   ) Orientação para procura precoce de assistência especializada a sinais de possível solução de 

continuidade da pele 
(   ) Encorajamento a mobilidade e exercícios 
(   ) Elevação do membro afetado quando imóvel 

I ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES  

Angiologista: 

(   ) Diabetes mellitus diagnosticado recentemente  (   ) Úlcera de etiologia não venosa 

(   ) Diagnóstico incerto (   ) Suspeitar de malignidade 

(   ) ITB < 0.8 encaminhamento vascular (rotina) (   ) ITB <0.5 encaminhamento vascular (urgência) 

(   ) ITB >1.0 deterioração rápida de úlceras (   ) Para controle da dor 
(   ) Úlceração   

(   ) Úlcera que recebeu tratamento adequado e não melhorou após três meses. 

(   ) Distribuição atípica de úlceras ocorrendo periodicamente. 

(   ) Pacientes com úlcera cicatrizada que podem beneficiar-se da cirurgia venosa. 

Dermatologista: 

(   ) Dermatite de contato  (   ) Suspeita de reações de sensibilidade 

Outros encaminhamentos (se necessário): 

(   ) Endocrinologista (   ) Cardiologista 

(   ) Nutricionista (   ) Fisioterapeuta 

(   ) Assistente Social (   ) Psicólogo 

(   ) Exame de biópsia (se a aparência da úlcera for atípica ou se há deterioração ou fracasso para a 
cicatrização progredir após 12 semanas de tratamento ativo) 

J CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  

Profissional capacitado que realiza exame clínico e da úlcera: 

(   ) Enfermeiro (   ) Médico (   ) Outros. Quais? 

Profissional capacitado que realiza ITB: 

(   ) Enfermeiro (   ) Médico (   ) Outros. Quais? 
Profissional capacitado que realiza sistema de compressão: 

(   ) Enfermeiro (   ) Médico (   ) Outros. Quais? 

K REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA  

Dados para ficha de referência: 

(   ) Resumo clinico  
(   ) Resultados de exames solicitados 

(   ) Tratamento já realizado 

(   ) Impressão diagnóstica 

(   ) Observações. 

Dados para ficha de contra-referência: 

(   ) Resumo clinico  

(   ) Resultados de exames solicitados 

(   ) Diagnostico 

(   ) Conduta 

(   ) Observações. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética do HUOL/UFRN. 

 

 

 


