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RESUMO 

ANÍZIO, Brígida Karla Fonseca. Construção de instrumento de coleta de dados 

para pessoas com feridas embasado na teoria de Horta. 111f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2015.  

 

Introdução: no Brasil, as feridas acometem a população de forma geral, independente 

de sexo, idade ou etnia, constituem um sério problema de saúde pública, devido ao 

grande número de doentes com alterações na integridade da pele, embora sejam 

escassos os registros desses atendimentos. O elevado número de pessoas com úlceras 

contribui para vincular o gasto público, além de interferir na qualidade de vida da 

população. É importante que o cuidado de enfermagem esteja embasado em um 

modelo teórico e na metodologia científica do processo de enfermagem, bem como 

documentado, sendo fonte de informação. Neste estudo, optou-se pela utilização do 

modelo conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta, o qual, além de ser 

um dos mais difundidos em todo o país, ajusta-se ao atendimento da clientela 

escolhida. Objetivo: construir instrumento de coleta de dados para pessoas com feridas 

embasado no modelo conceitual das necessidades humanas básicas de Wanda de 

Aguiar Horta. Metodologia: trata-se de uma pesquisa metodológica, realizada para 

comtemplar os pacientes do ambulatório de tratamento de feridas da Fundação Otacílio 

Gama da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, na cidade de João Pessoa - PB. 

Desenvolvida em três etapas: identificação dos indicadores empíricos das Necessidades 

Humanas Básicas; validação dos indicadores empíricos por juízes e construção do 

instrumento de coleta de dados. Resultados: os indicadores empíricos das 

Necessidades Humanas Básicas foram identificados a partir da literatura, organizados 

em 350 indicadores, subdivididos em 279 necessidades psicobiológicas, 5 necessidades 

psicoespirituais e 66 necessidades psicossociais, a validação dos indicadores empíricos 

aconteceu com juízes da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e Universidade 

Federal da Paraíba. Após os indicadores validados, permaneceram 116 necessidades 

psicobiológicas, 1 necessidade psicoespiritual e 10 necessidades psicossociais, sendo 

construído um instrumento de coleta de dados, organizado de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas de Horta. Considerações Finais: Esta pesquisa trará 

grandes contribuições para o ambulatório da Fundação Otacílio Gama da Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba, uma vez que na mesma inexistiam instrumentos que 

documentassem uma metodologia de assistência da enfermagem. A construção destes 

instrumentos fornecerá dados relacionados ao cuidado de enfermagem no ambulatório 

de tratamento de feridas, pensando na operacionalização do processo de enfermagem, 

facilitando a comunicação e o registro da assistência. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Feridas. Processo de enfermagem.   
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ABSTRACT 
 

ANÍZIO, Brígida Karla Fonseca. Instrument construction for people with wounds 

grounded in theory Wanda de Aguiar Horta. 111f. Dissertation (Master of Nursing). 

Health Sciences Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2015. 

Introduction: In Brazil, the wounds affect the population in general, regardless of sex, 

age or ethnicity, is a serious public health problem due to the large number of patients 

with changes in skin integrity, although few records of such calls . The high number of 

people with ulcers contributes to link public spending, in addition to interfering in their 

quality of life. It is important that nursing care is grounded in a theoretical model and 

the scientific methodology of the nursing process and documented, and a source of 

information. In this study, we chose to use the conceptual model of Basic Human Needs 

of Horta, who besides being one of the most widespread throughout the country, sets 

service of the chosen clientele. Objective: To build data collection tool for people with 

wounds grounded in the conceptual model of the basic human needs of Wanda de 

Aguiar Horta. Methodology: This is a methodological research, which was carried out 

in the wound care clinic Otacílio Gama Foundation of the Faculty of Medical Sciences 

of Paraíba, in João Pessoa – PB, developed in three stages: identification of empirical 

indicators Basic Human Needs; validation of empirical indicators for judges and 

construction of the data collection instrument. Results: Empirical indicators of Basic 

Human Needs were identified from the literature, organized into 350 indicators, divided 

into 279 physiological needs, 5 psychospiritual needs and 66 psychosocial needs, the 

validation of empirical indicators happened to nursing professors of the Facult of 

Medical Sciences of Paraiba and the Federal University of Paraíba. After the validated 

indicators remained 116 physiological needs, one need psychospiritual and 10 

psychosocial needs, and built a data collection tool, organized according to the Basic 

Human Needs of Horta. Conclusions: This research will bring great contributions to the 

outpatient clinic of the Otacílio Gama Foudation of the Faculty of Medical Sciences of 

Paraíba, since the same instruments did not exist documenting a nursing care 

methodology. The construction of these instruments provide data related to nursing care 

in the wound care clinic, thinking about the operation of the nursing process, facilitating 

communication and registration assistance. 

 

Keywords: Nursing. Wounds. Nursing process. 
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RESUMEN 

 Anízio, Brígida Karla Fonseca. Construcción de un instrumento para las personas 

con heridas basadas en la teoría de Wanda de Aguiar Horta. 111f. Tesis (Maestría 

en Enfermería). Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad Federal de Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 Introducción: En Brasil, las heridas afectan a la población en general, sin distinción de 

sexo, edad o etnia. Es un grave problema de salud pública debido a la gran cantidad de 

pacientes con cambios en la integridad de la piel, aunque los registros de tales visitas 

sean precarios. El elevado número de personas con úlceras contribuye a vincular el 

gasto público, además de interferir en la calidad de vida de las personas. Es importante 

que la atención de enfermería se base en un modelo teórico y la metodología científica 

del proceso de enfermeira, bien documentado y fuente de información. En este estudio, 

se optó por utilizar el modelo conceptual de necesidades humanas básicas de Horta, que, 

además de ser uno de los más difundidos en todo el país, satisfacen la clientela que se 

ha elegido. Objetivo: construir herramienta de recolección de datos para las personas 

con heridas basadas en el modelo conceptual de las necesidades humanas básicas de 

Wanda de Aguiar Horta. Metodología: Se trata de una investigación metodológica, que 

se llevó a cabo en la clínica de cuidado de heridas Fundación Otacílio Gama de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Paraíba, en João Pessoa - PB. Desarrollado en tres 

etapas: identificación de indicadores empíricos necesidades humanas básicas; validación 

de indicadores empíricos para jueces y construcción del instrumento de recolección de 

datos. Resultados: Indicadores empíricos de las necesidades humanas básicas fueron 

identificados a partir de la literatura, organizados en 350 indicadores, divididos en 279 

necesidades psicobiológicas, necesidades psicoespirituales 5 y 66 necesidades 

psicosociales, la validación de indicadores empíricos que sucedió a los jueces de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Paraíba y la Universidad Federal da Paraíba. Después 

de que los indicadores validados permanecieron 116 necesidades psicobiológicas, uno 

necesita psicoespiritual y 10 necesidades psicosociales, y construyeron una herramienta 

de recolección de datos, organizados de acuerdo a las necesidades humanas básicas de 

Horta.Consideraciones finales: Esta investigación traerá grandes contribuciones a la 

consulta externa de la Fundación Otacílio Gama de la Facultad de Ciencias Médicas, 

Paraíba, ya que no existían instrumentos para documentar una metodología de atención 

de enfermería. La construcción de estos instrumentos proporcionan datos relacionados 

con los cuidados de enfermería en la clínica de cuidado de heridas, pensando en el 

funcionamiento del proceso de enfermería, lo que facilita la asistencia de comunicación 

y registro. 

Palabras-clave: Enfermería. Heridas. Proceso de enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Prestar assistência a pacientes com feridas é atualmente um grande desafio 

multiprofissional na área da saúde, mas certamente atinge um maior impacto na prática 

da enfermagem, que por sua vez realiza-o de forma integralizada, considerando o 

paciente como um ser biopsicossocial e ultrapassando a simples técnica de realizar o 

curativo (ALMEIDA, 2012). 

O profissional de enfermagem desempenha um trabalho de relevância no 

tratamento de feridas, uma vez que tem maior contato com o mesmo, acompanha a 

evolução da lesão, orienta e executa o curativo, bem como, tem maior domínio desta 

técnica, em virtude de ter na sua formação componentes curriculares voltados para esta 

prática (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

Segundo os autores supracitados, no Brasil, as feridas acometem a população de 

forma geral, independente de sexo, idade ou etnia, constituem um sério problema de 

saúde pública, devido ao grande número de doentes com alterações na integridade da 

pele, embora sejam escassos os registros desses atendimentos.  

As concepções e práticas voltadas ao cuidado de pessoas com feridas não 

comportam mais um olhar fragmentado que visa somente tratar à doença. Busca-se uma 

prática assistencial de acolhimento e respeito, para um ser com sentimentos e valores   

embasados na dignidade humana (WAIDMAN et al., 2011). A compreensão da prática 

do cuidar, a partir do desenvolvimento técnico científico atual, somente se faz a partir 

de uma visão holística do outro (SARQUIS, 2011).  

Ferreira, Bogamil e Tormena (2008) afirmam que o enfermeiro deve ainda ter 

uma visão ampla no que se refere ao tratamento de ferida crônica e atentar não apenas 

para a lesão em si, mas ter o conhecimento de realizar uma abordagem holística de 

modo a contemplar o ser humano em sua plenitude, uma vez que temos à nossa frente 

um ser humano especificamente fragilizado, impactado na autoestima e no autoconceito, 

com odores e secreções. 

Segundo o pensamento de Souza, Soares e Nóbrega (2009) a enfermagem nos 

últimos tempos deixou de ser empírica e passou a se preocupar com uma prática pautada 

em bases científicas, possibilitando o cuidado qualificado voltado para o atendimento 

das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 
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No intuito de atender à necessidade de descrever, explicar, predizer e controlar 

os fenômenos de interesse para a enfermagem, modelos conceituais e teorias foram 

desenvolvidos como meio de aplicar sua base de conhecimento na prática (GARCIA, 

NÓBREGA, 2010).  

Os modelos conceituais e teorias de enfermagem retratam a visão de mundo e as 

experiências profissionais do enfermeiro na construção dos mesmos. Desse modo, o 

conhecimento teórico influencia a realidade, assim como a realidade também influencia 

o desenvolvimento teórico da enfermagem. A escolha de uma teoria deve ser orientada 

por um propósito explícito ou assunto de interesse (MATOS et al., 2011).  

Neste estudo, optou-se pela utilização do modelo conceitual proposto pela 

enfermeira brasileira Dra. Wanda de Aguiar Horta, por sua importância no contexto 

brasileiro, bem como, por ser o modelo adotado pelo ambulatório de tratamento de 

feridas que será beneficiado pelo estudo. Este modelo conceitual é amplamente utilizado 

no país, o qual conduz o enfermeiro não apenas na prestação de cuidados biológicos, 

mas também em prestar cuidado ao cliente, baseando-se em entender suas necessidades 

emocionais, sociais e espirituais. 

No Brasil, com os estudos da teórica Horta, foi introduzido o processo de 

enfermagem. A partir de então, vários estudiosos têm demonstrado sua importância na 

prática assistencial, favorecendo tanto a comunicação entre profissionais, como o 

reconhecimento das ações de enfermagem e proporcionando a documentação do mesmo 

de forma legal (BREDAN, 2009). 

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) foi desenvolvida com 

preocupação com a prática da enfermagem bem como uma tentativa de unificar o 

conhecimento científico da enfermagem para proporcionar uma autonomia e 

independência. Nos trabalhos de Horta, enfatizou-se o planejamento da assistência, na 

tentativa de tornar autônoma a profissão e de caracterizá-la como ciência, por meio de 

implementação do Processo de Enfermagem em todo o Brasil (HORTA, 2011). 

Segundo Barros et al. (2011) no momento da aplicação do processo de 

enfermagem, são registrados os dados do indivíduo, família ou comunidade. Nesse 

instrumento, serão anotadas as informações específicas do paciente e, para que isso 

aconteça, é importante dispor de um instrumento apropriado que forneça uma base 

sólida para dar continuidade às demais etapas. 
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Destarte, o processo de enfermagem (PE) objetiva organizar o cuidado 

profissional de enfermagem na perspectiva de um processo complexo, sendo definido 

como o trabalho da equipe de enfermagem visando à satisfação das necessidades de 

saúde da pessoa, família ou comunidade, implicando o reconhecimento de uma situação 

e consequentemente na geração de um planejamento, intervenção e avaliação de 

resultados (NÓBREGA; SILVA, 2009)  

O PE se constitui de cinco etapas inter-relacionadas: coleta de dados, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Para que se 

possa desenvolver o PE na prática, é necessário empreender a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), a qual é definida como a organização do cuidado 

profissional da enfermagem, quanto ao método, pessoal e instrumentos, de modo a 

viabilizar a realização deste, buscando pôr em prática as etapas inter-relacionadas do PE 

pautado num método científico, direcionado ao sujeito desse cuidado a pessoa, família 

ou comunidade, visando melhorar sua qualidade de vida ou lhes proporcionar uma 

morte com dignidade quando a cura ou a recuperação não for mais possível e a vida 

estabelecer os seus limites (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

Depreende-se que a SAE é uma ferramenta de trabalho que pode contribuir 

significativamente para a qualidade dos cuidados prestados ao paciente, além de ser 

uma exigência ética e legal, conforme trata a Resolução COFEN 358/20097 (COFEN, 

2009). 

Toda as etapas do PE devem ser documentadas no prontuário do paciente, 

considerando-se que os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis no 

processo de cuidar, e possibilitar a comunicação permanente entre os membros da 

equipe interdisciplinar em saúde (PIMPÃO et al., 2010). 

Para que a qualidade da assistência seja avaliada, é imprescindível que o 

enfermeiro registre e documente o processo de enfermagem. A documentação gera 

dados que possibilitam a mensuração do quanto a assistência prestada contribuiu para a 

estabilização do quadro dos pacientes sob os cuidados de enfermagem, bem como sobre 

a pesquisa e o ensino (TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

Para que a assistência de enfermagem seja documentada, se faz necessário a 

existência de instrumentos próprios. A construção de um instrumento de coleta de dados 

em enfermagem, visa documentar as informações de forma objetiva, científica e 

compreensiva, permitindo a identificação de diagnósticos de enfermagem e, 
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consequentemente, a determinação de ações de enfermagem gerando uma assistência de 

melhor qualidade. 

Atualmente no nosso país, tanto a nível hospitalar quanto a nível ambulatorial 

encontramos inúmeras dificuldades em documentar a assistência de enfermagem no que 

se refere ao tratamento de pessoas com feridas, pelo fato da inexistência de instrumentos 

específicos que comtemplem a assistência do paciente como um todo, abordando todas 

as suas necessidades, e não apenas a avalição da lesão. 

Para avaliação de lesões temos inúmeros instrumentos validados como, a escala 

de Push, que é uma escala relacionada a cicatrização de ulcera por pressão, como 

também outro instrumento bastante utilizado em nosso meio, que é a escala de Bárbara 

Bates-Jensen, que se refere a um instrumento de avaliação do estado da ulcera por 

pressão. Mesmo com esses instrumentos, que são fundamentais para avaliação de um 

cliente com lesão, ainda se faz necessário a construção de instrumentos que aborde além 

da lesão, que apresentem uma abordagem mais holística e individualizada. 

De acordo com Setz e D’innocenso (2009) e COREN (2010) o registro no 

prontuário do cliente da assistência a ele prestada, abrange diversos aspectos, 

respaldando ética e legalmente o profissional responsável pelo cuidado, sabendo que o 

registro é uma obrigação legal, definida e normatizada pelo Conselho Regional de 

Enfermagem. 

Diante desta problemática este estudo justifica-se pelo fato da pesquisadora 

desenvolver atividade assistencial e docente na área de enfermagem. No ano de 2006, 

sendo contratada pela Escola de Enfermagem Nova Esperança para ministrar a 

disciplina de Técnicas Básicas de Enfermagem, onde teve oportunidade de acompanhar 

os alunos do curso técnico de enfermagem na teoria e prática da disciplina, a qual, 

dentro outras temáticas abordava o tratamento de feridas. 

Em 2011, foi contratada pela Universidade Federal de Pernambuco como 

professora substituta nas áreas de Enfermagem Fundamental e Enfermagem Cirúrgica, 

onde esse contrato me possibilitou aprender mais sobre o cuidar de pessoas com feridas, 

no decorrer das aulas teóricas e os estágios práticos nos hospitais públicos de Recife, 

onde foi possível constatar que a enfermagem presta uma assistência de qualidade, mas 

no entanto, deixa de fazer os registros necessários sobre o indivíduo com feridas, por 

inexistência de instrumentos que contemplem o indivíduo em sua dimensão 

biopsicossocial e cultural. 
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Ainda nesse mesmo ano de 2011, iniciou ministração de cursos para técnicos de 

enfermagem e enfermeiros sobre tratamento de feridas pela Escola de Enfermagem 

Nova Esperança, o qual ministro até hoje. Neste curso é abordado a teoria em sala de 

aula, e a prática em instituições hospitalares. Durante as aulas práticas realizadas em 

instituições hospitalares de João Pessoa, foi possível perceber que na maioria destas não 

há registro da evolução e acompanhamento da lesão, bem como não há registros de uma 

avaliação do paciente como todo, tendo enfoque na cicatrização da lesão. Nesse mesmo 

ano a pesquisadora foi contratada pela Faculdade Maurício de Nassau para ministrar a 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, a qual também em sua ementa 

aborda a temática, feridas.  

 Em 2013 assumiu a coordenação do ambulatório de tratamento de feridas da 

Fundação Otacílio Gama da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba e também 

ministro o módulo “o cuidado do indivíduo portador de feridas” para os alunos do 4º 

período. Nesta instituição contamos com instrumentos de avaliação de feridas, mas não 

temos um instrumento completo que estabeleça uma relação entre a lesão com uma 

assistência voltada para o atendimento das necessidades humanas básicas dos clientes 

atendidos. Tais experiências possibilitaram uma maior aproximação da teoria com a 

prática e foi despertado a necessidade de construir instrumentos que contribua para uma 

avaliação sistemática, individualizada do cliente, calcada no processo de enfermagem 

tendo como base o modelo teórico de Horta. 

Temos inúmeros enfermeiros assistenciais e docentes pesquisando sobre 

construção de instrumentos em diversas áreas, mas na área de feridas não se encontra 

nenhum estudo específico com essa temática, encontrando na literatura apenas 

instrumentos para avaliação da qualidade de vida de pessoas com feridas dos autores 

Yamada e Santos, 2009. Torna-se necessário um estudo que traga como enfoque a 

construção de instrumentos para a pessoas com feridas, que aborde o cliente como um 

todo. 

Tendo como base a importância da construção de instrumentos para avaliação de 

feridas, que compreenda o cliente em seu contexto holístico, questiono quais são os 

indicadores clínicos relevantes para a construção do instrumento de coleta de dados para 

pessoas com feridas atendidas em uma unidade ambulatorial? 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Construir instrumento de coleta de dados para pessoas com feridas com base no 

modelo conceitual das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar 

Horta. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar indicadores empíricos das necessidades humanas básicas para pessoas 

com feridas atendidos em um ambulatório especializado; 

 Validar os indicadores empíricos identificados com base na avaliação de expert; 

 Propor um instrumento de coleta de dados para pessoas com feridas, com base 

nos indicadores empíricos validados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teoria das Necessidades Humanas Básicas: Aspectos históricos e conceituais 

 

Wanda de Aguiar Horta era paraense, nascida em 11 de agosto de 1926. Em 1948, 

recebeu o diploma de enfermeira pela Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo (USP). Em 1968, recebeu o título de doutora e livre-docente em Fundamentos e 

Enfermagem na Escola Ana Néri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(LEOPARDI, 2006). 

Em 1970, foi professora livre-docente, na Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo. Trabalhou em diversas instituições no período de 1948 a 

1958 entre as quais se destacam Chefe de Enfermagem do Serviço de Enfermagem do 

Hospital Central Sorocabano e professora do Curso de Auxiliares de Enfermagem do 

Hospital Samaritano. Em 1981, ano do seu falecimento, foi proclamada Professora 

Emérita pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (FLORÊNCIO, 

2009).  

Dessa forma, atuando em todos esses serviços e tendo em vista o avanço no 

desenvolvimento do conhecimento da enfermagem em nível mundial, inquietou-se ao 

perceber que o conhecimento da profissão era oriundo de experiências práticas, não 

existindo uma organização do mesmo (MARQUES; MOREIRA; NÓBREGA, 2008).   

Horta também se indagava sobre a enfermagem ser tida como uma ciência, pois, 

nos conceitos conhecidos como ciência pela mesma, ela observava que a enfermagem 

não apresentava um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados, mesmo 

sendo representada por um conjunto crescente de atividades, através do conhecimento 

técnico e empírico. A partir de então, formulou preceitos para a construção do modelo 

conceitual das Necessidades Humanas Básicas, explicando a natureza da enfermagem, 

definindo seu campo de ação específico e sua metodologia científica (HORTA, 2011).  

Como em toda teoria ou modelo conceitual de enfermagem, Horta construiu 

conceitos metaparadigmáticos, os quais identificam os fenômenos de interesse para uma 

disciplina e as proposições que estabelecem as relações entre estes fenômenos, sendo 

estes os componentes mais abstratos na hierarquia estrutural do conhecimento 

contemporâneo da enfermagem (FAWCETT, 2005). Os fenômenos de interesse para a 
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enfermagem são representados por quatro conceitos centrais: enfermagem, pessoa, 

ambiente e saúde.   

Para Horta (2011) a partir do desenvolvimento de seus pressupostos, a 

enfermagem foi definida como a arte ou ciência de assistir o ser humano no atendimento 

de suas necessidades básicas, tornando-o independente desta assistência, quando 

possível, pelo ensino do autocuidado.  

Acredita-se que, no contexto deste trabalho, a enfermagem é visualizada 

enquanto ciência e arte, devido às novas características estabelecidas pelo processo de 

enfermagem, organizando e definindo um corpo de conhecimento próprio, como 

também por apresentar como principal ferramenta de trabalho, a observação, 

enxergando o ser humano além dos seus aspectos apresentados exteriormente, 

desvelando os comportamentos que estão ocultos aos olhos de outras pessoas.  

A enfermagem é definida como uma ciência aplicada e é uma profissão que 

integra a equipe de saúde buscando a prestação de serviços ao ser humano através de 

suas funções nas áreas específicas, da interdependência e na social. A autora considera 

que a enfermagem visa o reconhecimento do ser humano, que tem necessidades 

humanas básicas (HORTA, 2011). 

O ser humano foi definido como sendo parte integrante do universo dinâmico e, 

como tal, sujeito a todas as leis que o regem, no tempo e no espaço (HORTA, 2011). 

O ser humano, para a teórica, pode ser entendido como o indivíduo, a família e a 

comunidade. Esse ser integra o universo, interage com ele e, como consequência, está 

sujeito a influências do mesmo, o que acaba por levar o sujeito a estados de equilíbrio e 

desequilíbrio no tempo e espaço. Distingue-se dos demais seres por possuir 

características próprias, permitindo sua unicidade, sua autenticidade e sua 

individualidade. Também é agente de mudança no universo, o que resulta em equilíbrio 

e desequilíbrio em seu dinamismo. Esses desequilíbrios geram as necessidades do ser 

humano para satisfazê-las e, quando essas não são atendidas, ou atendidas 

inadequadamente, geram o desconforto e, caso continuem por certo período de tempo, 

acarretarão a doença. Neste trabalho, o ser humano foi a pessoa com ferida atendida em 

um ambulatório, em busca de cuidado, e esse cuidado será prestado por outro ser 

humano – a enfermeira que, com sua carga de vivências, história, pré-conceitos, 

abertura a uma vida comprometida com o cuidado e com seus conhecimentos e 

habilidades, assiste outros seres humanos (LOPES, 2006). 
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A concepção de Horta sobre ambiente não está definida claramente. Ela 

considera ambiente como o “universo dinâmico” do qual o ser humano é parte 

integrante (HORTA, 2011).   

O universo é compreendido como o ambiente a que o indivíduo está exposto, ou 

seja, mesmo que o universo apresentado pelo indivíduo que realiza o tratamento de suas 

lesões seja um ambulatório. Compreende-se também este como ser inserido em uma 

comunidade, podendo o universo ser representado pelo seu ambiente de moradia ou seu 

ambiente de trabalho, dentre outros.  

O conceito de saúde é definido como estado de equilíbrio dinâmico no tempo e 

espaço (HORTA, 2011). Assim, pode-se considerar que saúde não é apenas a ausência 

da doença, mas sim um conceito bem mais amplo, estando diretamente relacionado com 

a forma de interação do ser humano com o ambiente e com os vários contextos (social, 

econômico, político, interpessoal e outros) nos quais está inserido. 

O modelo de Horta foi influenciado pela Lei do Equilíbrio (homeostase e 

hemodinâmica), em que se pressupõe que todo universo se mantém por equilíbrio em 

movimento entre os seus seres; pela Lei da Adaptação, que preconiza que todos os seres 

do universo agem em conjunto com seu meio exterior, buscando formas de ajustamento 

para manter o equilíbrio; pela Lei do Holismo, que tem o universo como um todo, o ser 

humano como um todo e a célula como um todo, sendo que este todo não deverá ser 

comparado à soma das partes, mas compreendido como a unicidade de cada ser 

(HORTA, 2011). 

As Necessidades Humanas Básicas são hierarquizadas em níveis de prioridades, 

adotando como referência a teoria da Motivação de Maslow, segundo a qual o primeiro 

nível inclui as necessidades fisiológicas; o segundo, as necessidades de segurança e 

proteção; o terceiro, as necessidades de amor e de gregária; o quarto, as necessidades de 

estima e autoestima e, por último, as necessidades de autorrealização (POTTER; 

PERRY; STOCKER, 2013). 

As Necessidades Humanas Básicas são classificadas e subdivididas em 

psicobiológicas: oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono e repouso, exercício 

e atividades físicas, sexualidade, abrigo, mecânica corporal, motilidade, cuidado 

corporal, integridade cutâneo mucosa, integridade física, regulação (térmica, eletrolítica, 

imunológica, vascular), locomoção, percepção (dolorosa, auditiva, visual), ambiente, 

terapêutica; psicossociais: segurança, amor, liberdade, comunicação, criatividade, 
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aprendizagem, gregária, recreação, lazer, espaço, orientação, aceitação, autorrealização, 

autoestima, participação, autoimagem, atenção; psicoespirituais: religião ou filosofia de 

vida (HORTA, 2011). 

As Necessidades Psicobiológicas são consideradas forças, instintos ou 

energias inconscientes que surgem sem planejamento, do nível psicobiológico do 

homem, e se manifestam, por exemplo, na vontade de se banhar, de repousar, e 

assim por diante.  

 

Quadro 1 - Subgrupos das Necessidades Psicobiológias 

SUBGRUPO CONCEITO 

Regulação 

neurológica 

É a necessidade do indivíduo de preservar e/ou restabelecer o 

funcionamento do sistema nervoso com o objetivo de controlar e 

coordenar as funções e atividades do corpo e alguns aspectos do 

comportamento. 

Percepção dos órgãos 

dos sentidos 

 

É a necessidade do  organismo  perceber  o  meio  através  de 

estímulos nervosos com o objetivo de interagir com os outros e 

perceber o ambiente. 

 
Oxigenação É a necessidade do  organismo  de obter o  oxigênio  através da 

ventilação, da difusão do oxigênio e do dióxido de carbono entre 

os alvéolos e o sangue, do transporte do oxigênio para os tecidos 

periféricos e da remoção do dióxido de carbono; e da regulação da 

respiração com o objetivo de produzir energia (ATP) e manter a 

vida. 

Regulação 

vascular 

É a necessidade do organismo de transportar e distribuir nutrientes 

vitais através do sangue para os tecidos e remover substâncias 

desnecessárias, com o objetivo de manter a homeostase dos líquidos 

corporais e a sobrevivência do organismo. 

Regulação 

térmica 

É a necessidade do organismo em manter a temperatura central 

(temperatura interna) entre 36º a 37,3ºC, com o objetivo de obter 

um  equilíbrio  da  temperatura  corporal  (produção  e  perda  da 

energia térmica). 

Hidratação É a necessidade de manter em nível ótimo os líquidos corporais, 

compostos essencialmente pela água, com o objetivo de favorecer o 

metabolismo corporal. 
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Alimentação É a necessidade dos indivíduos em obter os alimentos necessários 

com o objetivo de nutrir o corpo o manter a vida. 

Eliminação É a necessidade do organismo em eliminar substâncias indesejáveis 

ou presentes em quantidades excessivas com o objetivo de manter a 

homeostase corporal. 

Integridade física É  a  necessidade  do  organismo  manter  as  características  de 

elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e coloração 

do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso com o objetivo de proteger 

o corpo. 

Atividade física É a necessidade de mover-se intencionalmente sob determinada 

circunstâncias através do uso da capacidade de controle e 

relaxamento  dos  grupos  musculares  com  o  objetivo  de  evitar 

lesões tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar-

se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, sentir-

se bem, etc. 

Cuidado corporal É  a  necessidade  do  indivíduo  para,  deliberada,  responsável  e 

eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu 

asseio corporal. 

Segurança 

física/meio 

ambiente 

É a necessidade de manter um meio ambiente livre de agentes 

agressores à vida  com  o  objetivo  de  preservar  a  integridade 

psicobiológica. 

Sexualidade É a  necessidade de  integrar  aspectos  somáticos,  emocionais, 

intelectuais e sociais do ser, com o objetivo de obter prazer e 

consumar o relacionamento sexual com um parceiro ou parceira e 

procriar. 

Regulação: 

crescimento celular 

É a necessidade do organismo em manter a multiplicação celular e o 

crescimento tecidual dentro dos padrões da normalidade com o 

objetivo de crescer e desenvolver-se. 

Terapêutica É a necessidade do indivíduo de buscar ajuda profissional para 

auxiliar no cuidado à saúde com o objetivo de promover, manter e 

recuperar a saúde. 

Fonte: Benedet AS, Bub MBC. Manual de Diagnósticos de enfermagem: uma abordagem 

baseada na teoria das necessidades humanas básicas e na classificação da NANDA. 2.ed. 

Florianópolis: Bernúncia Editora; 2001. 
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As Necessidades Psicossociais são manifestações que ocorrem no 

indivíduo por meio de instintos do nível psicossocial, como a necessidade de 

comunicar-se, de viver em grupo e realizar trocas sociais.   

 

Quadro 2 - Subgrupos das Necessidades Psicossociais 

SUBGRUPO CONCEITO 

Comunicação É  a  necessidade  de  enviar  e  receber  mensagens  utilizando 

linguagem verbal (palavra falada ou escrita) e não verbal 

(símbolos, sinais, gestos, expressões faciais) com o objetivo de 

interagir com os outros. 

Gregária e lazer É a necessidade de viver em grupo com o objetivo de interagir 

com os outros e realizar trocas sociais. 

Recreação e lazer É  a  necessidade  de  utilizar  a  criatividade  para  produzir  e 

reproduzir idéias e coisas com o objetivo de entreter-se, distrair-se 

e divertir-se. 

Segurança emocional É a necessidade de confiar nos sentimentos e emoções dos outros 

em relação a si com o objetivo de sentir-se seguro 

emocionalmente. 

Amor e aceitação É  a  necessidade  de  ter  sentimentos  e  emoções  em relação  às 

pessoas em geral com o objetivo de ser aceito e integração aos 

grupos, de ter amigos e família. 

Auto-estima, 

autoconfiança, auto- 

respeito 

É a necessidade de sentir-se adequado para enfrentar os desafios 

da vida, de ter confiança em suas próprias idéias, de ter respeito 

por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer merecedor de 

amor e felicidade, de não ter medo de expor controle sobre a 

própria vida, de sentir bem-estar psicobiológico e de perceber-se 

como o centro vital da própria existência. 

Liberdade e 

participação 

É a necessidade que cada um tem de agir conforme a sua própria 

determinação dentro de uma sociedade organizada, respeitando os 

limites impostos por normas definidas (sociais, culturais, legais). 

Em resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou 

discordar, informar e ser informado, delimitar e ser delimitado 

com o objetivo de ser livre e preservar sua autonomia. 
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Segurança 

emocional 

É a necessidade de confiar nos sentimentos e emoções dos outros 

em relação a si com o objetivo de sentir-se 

seguro emocionalmente. 
Educação para a 

saúde/aprendizagem 

É a necessidade de adquirir conhecimentos e/ou habilidade para 

responder a uma situação nova ou já conhecida com o objetivo de 

adquirir comportamentos saudáveis e manter a saúde. 
Auto-realização É  a  necessidade  de  realizar  o  máximo  com  suas  capacidades 

físicas, mentais, emocionais e sociais com o objetivo de ser o tipo 

de pessoa que deseja ser. 
Espaço É  a  necessidade  de  delimitar-se  no  ambiente  físico,  ou  seja, 

expandir-se ou retrair-se com   o objetivo de 

preservar a individualidade e a privacidade. 
Criatividade É  a  necessidade  de  ter  idéias  e  produzir  novas  coisas  com o 

objetivo de realizar-se (vir a ser). 

Fonte: Benedet AS, Bub MBC. Manual de Diagnósticos de enfermagem: uma abordagem 
baseada na teoria das necessidades humanas básicas e na classificação da NANDA. 2.ed. 

Florianópolis: Bernúncia Editora; 2001. 
 

Em relação às Necessidades Psicoespirituais o homem procura buscar e 

compreender o que vivencia de inexplicável cientificamente, transcendendo e 

ultrapassando os limites de sua experiência. O quadro a seguir, apresenta o 

conceito do subgrupo que constitui esta necessidade. 

 

Quadro 3 - Subgrupo das Necessidades Psicoespirituais 

SUBGRUPO CONCEITO 

Religiosidade/espiritualidade É a necessidade inerente aos seres humanos e está vinculada 

fatores necessários para o estabelecimento de um 

relacionamento  dinâmico  entre  a  pessoa  e  um  ser  ou 

entidade superior com o objetivo de sentir bem-estar 

espiritual. Como, por exemplo: ter crenças relativas ao 

significado da vida. Cabe ressaltar que espiritualidade não é 

o mesmo que religião. 

Fonte: Benedet AS, Bub MBC. Manual de Diagnósticos de enfermagem: uma abordagem 

baseada na teoria das necessidades humanas básicas e na classificação da NANDA. 2.ed. 
Florianópolis: Bernúncia Editora; 2001. 
 

De acordo com Maslow, não se consegue satisfação completa ou permanente de 

uma determinada necessidade, pois, caso contrário, não haveria mais motivação 
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individual. Esta   teoria pode ser utilizada pelos enfermeiros no planejamento do cuidado 

para compreender as relações entre as diferentes necessidades dos pacientes. 

(BENEDET; BUB, 2001). 

  

2.2 O processo de Enfermagem de acordo com Horta 

 

A partir da década de 1970, várias pesquisas foram realizadas tendo por objeto a 

elaboração de conceitos, os quais fundamentam as fases do processo de enfermagem, 

sendo expressas de diferentes maneiras, segundo os modelos conceituais utilizados. 

(SALOMÃO; AZEVEDO, 2009). 

Desde então, os enfermeiros têm utilizado o processo de enfermagem como 

método de trabalho no âmbito individual/coletivo, ambulatorial/hospitalar, no ensino e 

na pesquisa (SALOMÃO; AZEVEDO, 2009). 

O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que a enfermagem 

utiliza tanto para aprimorar o cuidado como para organizar condições para que o 

cuidado seja prestado de maneira a entender, identificar, descrever e explicar como o 

cliente responde aos problemas de saúde (GARCIA; NÓBREGA; CARVALHO, 2004). 

Horta (2011) divide o processo de enfermagem em seis etapas inter-relacionadas 

entre si. Isto é evidenciado a partir do plano hexagonal traçado pela autora, em que as 

setas tomam várias orientações, ou seja, o processo de enfermagem não deve 

necessariamente tomar um ponto de início nem seguir cada etapa uma por uma. Tais 

etapas sempre poderão ser retomadas e entrelaçadas às outras; o importante é que as 

intervenções de enfermagem estejam focadas no indivíduo, na família ou na 

comunidade. 
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Figura 1 - Etapas do processo de enfermagem 

 

Fonte: Horta, 2011 

 

A primeira destas etapas corresponde ao histórico de enfermagem, o qual utiliza, 

como instrumentos mínimos necessários, o exame físico, a complementação dos dados 

de identificação, a identificação de problemas ou padrões de comunicação, o 

conhecimento de percepções e expectativas, tudo isso para tornar possível a 

identificação de problemas de saúde do ser humano, ou seja, necessidades insatisfeitas 

ou parcialmente satisfeitas (HORTA, 2011). 

Após a adequada coleta de dados através do histórico de enfermagem, segue-se a 

etapa do diagnóstico de enfermagem, em que são identificados problemas de 

enfermagem, estando relacionados a condições apresentadas que determinam as 

necessidades básicas afetadas e o grau de dependência do indivíduo, família e 

comunidade que necessita da assistência de Enfermagem (HORTA, 2011). Para isso, é 

necessário que o enfermeiro utilize o raciocínio clínico para que os dados encontrados 

sejam julgados, levando em consideração suas experiências e seu conhecimento clínico 

prévio.  

A terceira etapa compreende o plano assistencial, resultante da análise criteriosa 

do diagnóstico de enfermagem, para então estabelecer as necessidades afetadas, seu 

grau de importância e o grau de dependência apresentado pelo paciente (HORTA, 

2011). Doenges, Moorhouse e Geissler (2003) referenciam, como plano assistencial ou 

planejamento, a etapa em que o enfermeiro estabelece prioridades e resultados 

esperados, descrevendo a capacidade de agir da Enfermagem na resolução dos 

problemas elencados desenvolvendo ações específicas para cada diagnóstico. 
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Logo após, vem a etapa de execução do plano de cuidados ou prescrição de 

enfermagem, consistindo em um roteiro diário que orienta as ações e intervenções da 

equipe de enfermagem nos cuidados ao atendimento das Necessidades Humanas 

Básicas (HORTA, 2011). 

A quinta etapa do processo é a evolução de enfermagem, caracterizada pelo 

relato diário das mudanças que ocorreram com o indivíduo. Nesta etapa, poderá ser 

realizada uma avaliação dos cuidados executados através das prescrições de 

enfermagem, devendo aquela ser registrada de maneira clara e sucinta, a fim de evitar 

uma mera repetição de observações anotadas anteriormente (HORTA, 2011). 

A última etapa do processo corresponde ao prognóstico de enfermagem, que é 

representado pela estimativa da capacidade em que o paciente consegue atender suas 

necessidades de acordo com o cuidado que foi implementado. Esses dados são 

fornecidos pela evolução de enfermagem; assim, nesta etapa também poderá ser 

realizada uma avaliação de todo o processo anteriormente desenvolvido (HORTA, 

2011). 

 

2.3 Uso da Teoria das Necessidades Humanas Básicas na construção de 

instrumentos para a sistematização da assistência de enfermagem 

 

O modelo das Necessidades Humanas Básicas, proposto por Horta, está sendo 

adotado em muitos estudos, é o exemplo dos autores Bordinhão e Almeida (2012) no 

seu estudo sobre instrumento de coleta de dados para pacientes críticos fundamentado 

no modelo das necessidades humanas básicas. Tratou-se de um estudo exploratório 

descritivo, com abordagem qualitativa, que teve como objetivo construir coletivamente 

um instrumento de coleta de dados para pacientes de Unidade de Terapia Intensiva, 

fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas. A coleta de dados ocorreu 

por meio de Grupo Focal, com quatro enfermeiras de UTI e quatro residentes de 

Enfermagem da Residência Integrada em Saúde (RIS), em sete encontros, em 2009. As 

discussões produzidas em cada sessão foram analisadas conforme o preconizado por 

Horta. O instrumento ficou estruturado em sete grupos e 17 subgrupos de necessidades. 

Após testagem e sugestões das participantes, elaborou-se a versão final do instrumento e 

um manual de orientação para o seu preenchimento, conforme necessidade manifestada 
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pelo grupo. Sugere-se a validação do instrumento e do manual e a inclusão do ensino do 

Processo de Enfermagem no programa de atividades da RIS. 

O estudo de Tannure et al. (2008) teve como título validação de instrumentos de 

coleta de dados de enfermagem em unidade de tratamento intensivo de adultos. Tratou-

se de um trabalho que consistiu na elaboração e validação de instrumentos de coleta de 

dados (anamnese e exame físico) estruturados em três etapas distintas: confecção dos 

instrumentos fundamentados da teoria das necessidades humanas básicas (NHB), de 

Wanda de Aguiar Horta, validação desses instrumentos por um grupo de 27 enfermeiros 

de UTIs de Belo Horizonte e da Região Metropolitana e refinamento dos itens do 

instrumento de coleta de dados utilizando o programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 11.5. Os dados foram analisados por meio da estatística 

descritiva (frequência, média, mediana e desvio-padrão) e pelo cálculo do Alpha 

Cronbach. Foi considerado aceitável um índice total de concordância de 80%. Na 

análise individual, itens que na matriz do Alpha Cronbach obtiveram um valor maior 

que 0,9 foram analisados pelo grupo de pesquisadoras a fim de avaliar a correlação 

deles com itens já descritos nos impressos. A validação foi realizada por enfermeiros 

que possuíam pós-graduação em UTI, mestrado e/ou doutorado na área de enfermagem 

ou correlatas, ou experiência profissional de, no mínimo, dois anos de prática em UTI. 

Embora não tenham descrito que tinham conhecimento sobre a teoria, os enfermeiros 

julgaram os itens dos impressos pertinentes à realidade em UTI adulto, o que evidencia 

que fundamentos da teoria das NHB são incorporados à prática profissional, e isso pode 

facilitar a sistematização da assistência de enfermagem fundamentada nesse referencial 

teórico. 

Já os autores Souza, Soares e Nóbrega (2009), realizaram um estudo sobre os 

indicadores empíricos para a estruturação de um instrumento e coleta de dados em 

unidade cirúrgica. Este estudo teve como propósito descrever o desenvolvimento das 

primeiras fases da construção de um instrumento de coleta de dados para o cliente 

cirúrgico, com os objetivos de listar os indicadores empíricos encontrados na literatura a 

partir das necessidades humanas básicas de Horta, e identificar a frequência desses 

indicadores empíricos em clientes internos na clínica cirúrgica. Para listar os 

indicadores empíricos utilizou-se como referencial teórico a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas, de Horta, e a partir de uma revisão na literatura foi possível definir 

cada necessidade e identificar para cada uma delas os indicadores empíricos. Após essa 
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busca, foi elaborado um instrumento contendo 367 indicadores empíricos, o qual foi 

utilizado com 61 clientes internos na clínica cirúrgica do HULW. Obteve-se como 

resultado 84 indicadores empíricos que compuseram a primeira versão do instrumento 

de coleta de dados para cliente adulto cirúrgico. Espera-se que o instrumento que será 

elaborado a partir desses resultados venha contribuir com a implantação da 

sistematização da assistência de enfermagem na clínica cirúrgica e uniformizar a forma 

de coleta de dados na referida clínica no momento da admissão dos clientes, voltada 

para a identificação das necessidades desses clientes. 

Segundo Lima et al. (2006) que fizeram uma proposta de instrumento para coleta 

de dados de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva fundamentado por Horta. 

Neste estudo, objetivou-se elaborar e validar um instrumento de coleta de dados para 

paciente internado na unidade tratamento intensivo (UTI). O estudo foi dividido em três 

etapas - construção do instrumento fundamentado na Teoria de Necessidades Humanas 

Básicas (NHB) de Wanda A. Horta, validação de aparência e conteúdo, e refinamento 

do instrumento. A validação de aparência e conteúdo foi realizada por 10 enfermeiros 

especialistas.  Os avaliadores sugeriram algumas modificações, tanto no conteúdo 

quanto na aparência, e julgaram que o instrumento poderá facilitar a coleta de dados, a 

análise, o julgamento e uma proposta de intervenções de enfermagem específicas aos 

problemas levantados.  

Os autores Soares, Pinelli e Abrão (2005), fizeram um estudo sobre a construção 

de um instrumento de coleta de dados de enfermagem em ginecologia. Teve como 

objetivo a construção de um instrumento de coleta de dados, visando a implantação da 

sistematização da assistência de enfermagem em uma clínica de cirurgias ginecológicas. 

O instrumento foi elaborado com base no Modelo Bifocal da Prática Clínica de 

Carpenito, construído segundo os Padrões Funcionais de Saúde descritos por Gordon. 

 Buscou-se na elaboração do instrumento uma forma de organizar e registrar um 

maior número de informações sobre as condições gerais e especiais de saúde das 

pacientes. Foi aplicado em 100 mulheres internadas em uma clínica ginecológica de um 

Hospital Público Estadual de Ensino do Município de São Paulo, no período de maio a 

setembro de 2002. Os resultados mostraram que o instrumento construído foi adequado, 

pois, possibilitou a identificação de 48 diagnósticos de enfermagem. Destaca-se que 

foram identificados oito diagnósticos numa frequência de 70,0% a 100% (SOARES; 

PINELLI; ABRÃO, 2005). 
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Na dissertação da autora Lopes (2006) foi realizado a construção e testagem 

clínica de instrumento de coleta de dados para o idoso internado em um hospital 

universitário. Este estudo foi metodológico que teve como objetivos: construir um 

instrumento para coleta de dados a ser utilizado no atendimento ao idoso internado no 

HU/FURG; realizar, com enfermeiras assistenciais e docentes, da gerontologia e áreas 

afins, a validação do conteúdo do instrumento construído; testar, junto aos idosos 

internados na Unidade de Clínica Média do HU/FURG, o instrumento desenvolvido 

para verificação de sua operacionalidade. Ancorado na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta e desenvolveu-se em três fases: 1) construção do 

instrumento; 2) validação do conteúdo do instrumento; 3) testagem clínica com idosos. 

Na primeira fase foi realizada a revisão de literatura, visando à definição das 36 

Necessidades Humanas Básicas e à identificação dos sinais e sintomas dessas 

necessidades quando se encontram afetadas no idoso. 

No artigo do jornal brasileiro de enfermagem dos autores Silva e Nóbrega 

(2006) fizeram um estudo sobre a construção e validação de um instrumento de coleta 

de dados para crianças de 0 – 5 anos. Estudo do tipo metodológico que teve como 

objetivos construir e validar de um instrumento de coleta de dados para crianças de 0 a 5 

anos atendidas na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley e testar 

a operacionalização do instrumento com crianças da Clínica Pediátrica. O mesmo foi 

embaso na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta. Para a construção do 

instrumento, utilizou-se a literatura especializada da área de enfermagem pediátrica e 

pediatria, para a identificação das manifestações das necessidades humanas básicas mais 

frequentes nas crianças dessa faixa etária, estas foram submetidas à validação de 

conteúdo, por enfermeiras da área, sendo utilizadas na construção do instrumento só as 

manifestações que apresentaram média ponderada 0.80.  

Na escolha do formato e estrutura do instrumento, optou-se por mantê-lo no 

formato padronizada pelo Hospital, identificação, internações anteriores/queixa 

principal e necessidades/exame físico e impressões da enfermeira, mantendo seguinte 

sequência das necessidades validadas: necessidade de oxigenação, de nutrição, 

hidratação e regulação hídrica e eletrolítica, necessidade de eliminação, sono e repouso, 

exercício e atividade física, mecânica corporal, motilidade, cuidado corporal, 

integridade física e cutâneo mucosa, necessidade de regulação térmica, hormonal, 

neurologia, imunológica, crescimento celular e necessidade de locomoção, necessidade 
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de regulação vascular e necessidade de percepção, segurança, amor e aceitação e 

gregária, necessidade de comunicação, lazer e recreação (SILVA; NÓBREGA, 2006). 

Os autores Neto, Fontes e Nóbrega (2013) pesquisaram sobre instrumento de 

coleta de dados de enfermagem em unidade de terapia intensiva geral. O estudo 

objetivou construir um instrumento de coleta de dados de enfermagem para clientes de 

uma UTI Geral, fundamentado em Horta. Pesquisa-ação desenvolvida em três fases: 

identificação dos indicadores empíricos em adultos hospitalizados em unidades de 

cuidados críticos; validação dos indicadores e formatação da versão preliminar do 

instrumento; validação aparente e de conteúdo com posterior formatação da versão final 

do instrumento de coleta de dados de enfermagem. Foram identificados 545 indicadores 

empíricos, permanecendo 179 com IC > 0,80, ficando a versão final do instrumento 

estruturada em quatro grandes domínios: Identificação; Entrevista; Exame Físico; 

Impressões do Enfermeiro e Intercorrências. Acredita-se que este instrumento permitirá 

a identificação das situações de saúde-doença e necessidades de cuidados de 

enfermagem; promoverá um relacionamento interpessoal mais efetivo entre 

enfermeiros, clientes e familiares; divulgará a imperatividade da sistematização da 

assistência de enfermagem na qualidade do cuidado; bem como suscitará novas 

pesquisas que trabalhem com ferramentas próprias da Enfermagem. 

Vale salientar que, independente do modelo teórico adotado na construção de 

um instrumento de coleta de dados, o registro padronizado contribui para que o mesmo 

torne-se um hábito frequente do profissional que presta a assistência. Sendo de grande 

importância estudos realizados nessa temática, pois contribui para uma melhor 

assistência de enfermagem.  
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3 TRAJATÓRIA METODOLÓGICA E RESULTADOS 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, com abordagem quanti-qualitativa. Esta 

modalidade de estudo foi escolhida por se tratar do desenvolvimento de novos 

instrumentos, da validação dos métodos de pesquisa (POLIT; BECK, 2011).  

Para o desenvolvimento de instrumentos, é indicado o uso de modelos com 

métodos mistos, atentando que os dados qualitativos e quantitativos irão fornecer uma 

contribuição no tocante à obtenção de diferentes tipos de informações (POLIT; BECK, 

2011).  

Esta pesquisa se desenvolveu após a apreciação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CCS/UFPB, em observância aos aspectos éticos preconizados na Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece diretrizes e normas que 

regulamentam as pesquisas que envolvem seres humanos e Resolução 311/2007 

(COFEN, 2007), que reformula o código de ética dos profissionais de enfermagem. 

Recebendo parecer favorável a sua execução, segundo o Protocolo CEP/CCS nº 

0615/14 (Anexo A). 

Este estudo metodológico com enfoque na construção de um instrumento para 

atender pessoas com feridas, tem como objetivo, comtemplar um ambulatório de 

feridas, que é referência para tratamento de feridas crônicas, da cidade de João Pessoa. 

A equipe de saúde do referido ambulatório é composta por uma enfermeira, uma 

fisioterapeuta, dois técnicos de enfermagem, seis alunos de enfermagem e quatro alunos 

de fisioterapia do projeto de extensão. A enfermeira e a fisioterapeuta são docentes de 

uma instituição privada de ensino superior de João Pessoa - PB, a enfermeira ministra o 

módulo “O cuidar do Indivíduo Portador de Feridas”, e a fisioterapeuta o módulo de 

“Fisioterapia Dermato-funcional”, para os alunos da graduação. O trabalho em equipe é 

realizado para atender os pacientes portadores de ulceras crônicas, a enfermeira realiza 

avaliação, limpeza e cobertura da lesão e a fisioterapeuta aplica microcorrente, laser, 

ultrassom, drenagem linfática, corroborando para a cicatrização dessas lesões. 
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3.2 Etapas do estudo 

 

Visando a atender aos objetivos, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas, 

demonstradas esquematicamente na Figura 2.  

Figura 2 - Mapa conceitual do percurso metodológico da pesquisa. 

 

Fonte: pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2015. 

 

3.2.1 Primeira etapa: identificação dos indicadores empíricos para a construção do 

instrumento de coleta de dados  

 

As fases da primeira etapa são demonstradas esquematicamente na Figura 3.  
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Figura 3 - Mapa conceitual com as fases da primeira etapa. 

 

Fonte: pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2015. 

 

Os indicadores empíricos foram identificados a partir de livros, artigos e 

dissertações, de modo que caracterizassem necessidades humanas básicas comuns na 

realidade do ambulatório. 

Para a identificação dos indicadores empíricos, foram selecionados termos que 

representassem foco do cuidado de enfermagem, apresentados de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas. 

As psicobiológicas englobam as necessidades de oxigenação, hidratação, 

nutrição, eliminação, sono e repouso; atividade física, mecânica corporal, motilidade e 

locomoção; sexualidade, cuidado corporal, integridade cutaneomucosa; regulação: 

térmica, neurológica, imunológica, vascular; percepção dolorosa e terapêutica. As 

psicossociais englobam as necessidades de comunicação e educação para a saúde e as 

psicoespirituais englobam a necessidade de religiosidade/espiritualidade (ANDRADE; 

NÓBREGA, 2011). 
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Quadro 4 - Relação dos indicadores empíricos das necessidades humanas básicas 

levantados na literatura, relacionados com a primeira fase do estudo. 

Necessidades Humanas Básicas  Indicadores Empíricos  

Necessidades Psicobiológicas  

Oxigenação (n 

= 26)  

Apneia, bradipneia, taquipneia, platipneia, 

trepopnéia, respiração de cheyne-stokes, 

respiração de kussmal, respiração de biot, 

dispneia, dispneia paroxística, dispneia 

paroxística noturna, ortopneia, eupneia, 

cianose, tipos patológicos de tórax, dor 

torácica, expansibilidade torácica (unilateral, 

bilateral), expectoração, tosse, frêmito 

toracovocal, palpação da traqueia, murmúrios 

vesiculares, respiração laboriosa, respiração 

superficial/profunda, ruídos adventícios, som 

claro pulmonar. 

Hidratação e regulação eletrolítica  

(n = 13)  

Volume de líquido diário, frequência da 

ingesta hídrica, tipos de ingesta de líquido, 

alterações urinárias, ascite, diarreia, 

diminuição da reserva salivar, edema, 

elasticidade da pele diminuída, pele 

ressecada, perda sanguínea, sede vômitos.  

Nutrição (n 

= 29)  

Tipo de alimentação, frequência da 

alimentação, quantidade da alimentação, 

preferencias alimentares, idiossincrasias, 

líquidos preferidos, hipoglicemia, 

hiperglicemia, uso de tabaco, consumo de 

álcool, Polifagia, tipos de abdome, RHA, 

peso, circunferência abdominal, disfagia, 

dispepsia, distensão abdominal, dor 

abdominal, esplenomegalia, falhas dentárias, 

hábitos alimentares, hepatomegalia, 

intolerância alimentares, lesão na cavidade 

oral, náuseas, pirose, RHA, vômitos. 



43 
 
 

Eliminação (n 

= 27)  

Frequência de eliminação de fezes, 

frequência de eliminação de urina, aspecto 

das fezes, aspecto da urina, acolia fecal, 

anúria, colúria, constipação, diarreia, 

distenção abdominal, disúria, enterorragia, 

flatulência, hematúria, hipocolia fecal, 

incontinência fecal, incontinência urinária, 

melena, micção espontânea, nictúria, oligúria, 

polaciúria, poliúria, presença de muco, 

prurido, retenção urinária, vômito.  

Exercícios e 

atividade física (n 

= 6) 

Sedentarismo, realiza caminhadas, realiza 

exercícios intensos, não deambula, deambula 

com ajuda, amputação de membro inferior. 

Sono e repouso (n 

= 11)  

Uso de travesseiro, uso de cobertores, tipo de 

colchão, cansaço, fadiga, hábitos alimentares, 

insônia, mudanças no ambiente que interfere 

o sono, sono satisfatório ou prejudicado, 

sonolência, utilização de medicamentos 

auxiliares do sono. 

 

Necessidades Humanas Básicas  Indicadores Empíricos  

 

Sexualidade (n = 9) 

Alteração na libido, anorgasmia, ejaculação 

precoce, impotência, relacionamento 

heterossexual, relacionamento homossexual, 

utilização de medicamentos indutores do 

apetite sexual, utilização de métodos 

contraceptivos, visa sexual ativa. 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade  

(n = 18) 

Alteração do nível de consciência, atrofia 

muscular, não deambula, uso de muletas, 

cadeira de rodas, deambula, deambula com 

ajuda, deambula com dificuldade, amputação 

de membro inferior, deformidade de membro 

inferior, estímulos a crises convulsivas, 

fadiga, força motora preservada, movimento 

corporal: reduzido, aumentado, normal, com 

auxílio, paralisia, paresia, parestesia, restrição 

de movimentos. 

Cuidado corporal (n 

= 6)  

  

Couro cabeludo, dependência do 

autocuidado, higiene corporal, higiene íntima, 

higiene oral, quantidades de banhos diários. 
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Integridade cutaneomucosa  

(n = 45)  

Áreas que sofrem pressão, área da lesão em 

cm², bordas da feridas, quantidade de 

exsudato, aspecto do exsudato, tipo de tecido, 

sinais de infecção, dor, profundidade, pele 

circunvizinha, cicatrização das feridas, 

complicação da cicatrização, equimoses, 

cianose, hematomas, queloide, hidratação e 

turgor da pele, icterícia, manchas, parestesias, 

presença de lesões, prurido, sensibilidade das 

lesões, classificação da ferida, tipo de ferida, 

sensibilidade/linfedema, telangiectasias, 

cicatriz, eczema, ausência de pelos, calos, 

rubor postural, pulsos ausentes, edema, 

lipodermatoesclerose, hiperpigmentação, 

atrofia branca, pele fina e brilhante, fissura, 

palidez, hiperemia, deformidade ungueal, 

tempo de lesão, história da lesão. 

Regulação térmica (n 

= 8)  

Calafrios, hipertermia, hipotermia, pele fria, 

pele quente, estado febril, sudorese, 

temperatura axilar. 

Regulação neurológica (n 

= 15) 

Alterações nos reflexos, ansiedade, confusão 

mental, história de convulsão, crises 

convulsivas, decorticação, delírio, 

descerebração, desorientação, força motora 

normal, memória, nível de consciência, 

paresia, parestesia, pupilas. 

 

Necessidades Humanas Básicas  Indicadores Empíricos  

 

Regulação imunológica (n = 7) 

 Vacinas, cartão de vacina, efeitos colaterais 

decorrentes da vacinação, imunidade 

deficiente, presença de doenças crônicas, 

alergia tópica, histórico familiar de doença. 

Regulação vascular (n 

= 26)  

Bulhas cardíacas, ritmo cardíaco, arritmia 

cardíaca, presença de sopros, cianose, 

epistaxe, equimoses, gengivorragias, 

hematêmese, hematomas, hematúria, 

hemorragia, pele fria, perfusão periférica, 

petéquias, edema de MMII, veias varicosas, 

Telangiectasias, câimbras, dor em MMII, 

pressão arterial, pulso, pulsos periféricos 

palpáveis, sangramento, saturação de 

oxigênio. 
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Percepção dolorosa (n 

= 9)  

Artralgia, aumento da sensibilidade da dor, 

decréscimo na sensibilidade da dor, 

expressões corporais relacionadas a dor, 

expressões faciais relacionadas a dor, fatores 

que aliviam a dor, medidas não 

farmacológicas para alívio da dor, mialgia. 

Segurança física e ambiente  

(n = 15)  

Água tratada, condições de moradia, coleta de 

lixo, saneamento básico, condições de higiene 

do lar, destino do lixo, etilismo, banhos de 

rio, mar, cachoeira, hábitos de higienização 

dos alimentos, hábitos de higienizar as mãos, 

presença de animais domésticos, quantas 

pessoas vivem na casa, renda familiar, tipo de 

casa, utilização de fumo. 

Terapêutica (n 

= 9)  

Utilização de coberturas primárias sem 

conhecimento da composição do produto, 

realiza curativo sozinho, automedicação, 

conhecimento sobre ação do medicamento, 

efeitos colaterais, medicamentos que são mais 

utilizados, reações alérgicas, restrições 

financeiras, utilização de medicamentos sem 

prescrição médica. 

 

Necessidades Humanas Básicas  Indicadores Empíricos  

Necessidades Psicossociais  

Comunicação  

(n = 13)  

Afasia, disartria, expressão corporal, 

expressão facial, gagueira, habilidade para 

escrever, habilidade para ler, interação com 

as pessoas, nível de compreensão, respostas 

desconexas, traqueostomia, uso de linguagem 

não verbal, uso de linguagem verbal. 

Aprendizagem (educação à saúde)  

(n = 8)  

Conhecimento sobre o problema de saúde, 

conhecimento sobre o tratamento, habilidade 

para escrever, habilidade para ler, nível de 

compreensão, nível de escolaridade, o que a 

família sabe sobre o problema de saúde, 

fatores que interferem no tratamento. 
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Sociabilidade (n 

= 18)  

Agitação, agressividade, angústia, ansiedade, 

apatia, choro, depressão, fobias, frustações, 

inconstâncias no equilíbrio do humor, 

irritabilidade, isolamento social, 

manifestações da carência afetiva, medo, 

participação de atividades na comunidade, 

quem mais auxilia no seu tratamento, solidão, 

vive sozinho, familiares, amigos. 

Recreação e lazer (n 

= 6)  

Desejo de participar de atividades, ocupação 

do tempo livre, sonolência, utiliza de meios 

eletrônicos, sabe ler e escrever, prefere ficar 

sozinho.  

Autorrealização e autoestima  

(n = 12)  

Realização pessoal, realização profissional, 

apresenta desejo de morte, desejo de 

conquista e vitória, desejo de isolar-se, falta 

de autoconfiança, reconhece que é merecedor 

de amor e felicidade, tem confiança nas suas 

próprias ideias, tem medo de expor ideias, 

valoriza-se. 

Autoimagem  

(n = 9)  

Choro, depressão, fontes de motivação, 

identificação dos outros atributos positivos 

em si mesmo, percepção sobre o seu corpo, 

raiva, razão para melhora, sentimento de 

culpa, valores que contribuem para 

autoimagem. 

  Necessidades Psicoespirituais  

Religiosidade/espiritualidade  

(n = 5)  

Angústia, crenças, necessidade de praticar 

atividades religiosas, necessidade da presença 

de um líder espiritual, religião. 
Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2015.  

 

Os indicadores empíricos acima apresentados, são indicadores das necessidades 

humanas básicas que passaram por um julgamento de um grupo de juízes que fizeram 

parte do estudo, e esses indicadores foram refinados, de forma que o instrumento 

construído a partir dos indicadores validados, estivesse mais próximo da realidade do 

ambulatório de tratamento de feridas. Pois os indicadores empíricos foram levantados a 

partir da literatura, artigos e dissertações, como está demonstrado na figura 2, de uma 

forma que comtemplasse o indivíduo nas especificações do exame físico geral e 

específicos dos sistemas e não apenas focado na avaliação da ferida. Dessa forma 

podemos ter um instrumento final que aborde a pessoa com ferida de maneira holística. 
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3.2.2 Segunda etapa: validação dos indicadores empíricos para a construção do 

instrumento de coleta de dados. 

 

As fases da segunda etapa são demonstradas esquematicamente na Figura 4.  

 

Figura 4 - Mapa conceitual com as fases da segunda e terceira etapas. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2015. 

 

Para o processo de validação dos dados empíricos foram disponibilizados aos 

juízes, em forma de questionário contendo indicadores relacionados necessidades 

humanas básicas para portadores de feridas, frente as quais julgaram sua pertinência 

como “relevante” ou “não relevante” para constar no instrumento de coleta de dados. 

Foi, ainda, disponibilizado no referido questionário um espaço livre, designado para 

sugestões, com o intuito de permitir a inclusão/exclusão de algum indicador ou 

comentário que achar oportuno frente à temática em estudo cujos resultados comporão a 

primeira versão do instrumento de coleta de dados para portadores de feridas. 

Após o levantamento dos indicadores empíricos validados, construiu-se um 

instrumento final de coleta de dados, organizando-os de acordo com as Necessidades 

Humanas Básicas, distribuídos de maneira a apresentar as definições das Necessidades 

Humanas Básicas mais frequentemente no ambulatório de tratamento de feridas.   

Em respeito aos princípios éticos, os juízes foram convidados a participar da 

pesquisa, sendo garantido ainda o sigilo que assegura a privacidade quanto aos dados 
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confidenciais envolvidos, bem como em devolver-lhes os resultados de maneira a 

transformar os dados em um instrumento utilizável na assistência de enfermagem 

durante a coleta de dados. Assim, foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) pelos participantes, ressaltando que, 

se durante o desenvolvimento, por algum motivo, houvesse impossibilidade de 

continuar participando, seria garantida a todos a possibilidade de sair a qualquer 

momento.  Ainda, para facilitar e tornar compreensível as formas de preenchimento do 

instrumento, foi anexada a ele uma Carta de Esclarecimento (Apêndice B). 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Após a construção do instrumento, o mesmo foi validado com os docentes de 

duas instituições de ensino superior da cidade de João Pessoa - PB enfermagem, onde 

nove (9) docentes participaram do estudo. A validação consiste em avaliar se o 

instrumento mede aquilo que se propõe a medir. Para a validação dos instrumentos de 

coleta de dados, foi elaborado um instrumento preliminar pela pesquisadora contendo os 

indicadores empíricos e as necessidades humanas básicas de acordo com Horta, que foi 

entregue a cada docente convidado para realizar a validação. Foi convidado enfermeiros 

(quatro docentes mestres e duas docentes especialistas de uma instituição privada de 

ensino superior curso de enfermagem, da cidade de João Pessoa - PB) e (três docentes 

doutoras de uma instituição pública de ensino superior, da cidade de João Pessoa - PB) 

com experiência em feridas e conhecimento em diagnóstico de enfermagem, no intuito 

de identificar se os itens dos instrumentos representariam o universo do conteúdo e se 

permitiriam alcançar o objetivo traçados. A coleta de dados foi realizada em outubro e 

novembro de 2014. 

Nesta pesquisa, o questionário (APÊNDICE C) abordou a caracterização dos 

juízes e a estrutura do instrumento com informações relativas aos indicadores empíricos 

das necessidades humanas básicas. Esses itens foram analisados pelos juízes quanto a 

sua pertinência. 

O anonimato das respostas e o fato de não haver reunião física reduzem efeitos 

como: capacidade de persuasão, relutância em abandonar posições assumidas e a 

dominância de grupos majoritários (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000). Em nosso estudo 

consideramos válidos os itens com pelo menos 70% de concordância.  
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Em muitos estudos realizados com esta mesma metodologia o índice de 

concordância é de 80%, mas, nesse estudo se tivesse sido considerado esse índice, 

vários indicadores empíricos relevantes, não seriam comtemplados no instrumento final.  

Os estudos de (POMPEO; ROSSI, 2014; ALMEIDA; SEGANFREDO; 

UNICOVSKY, 2010) utilizaram concordância de 70%, evidenciando que esse índice é 

viável para realização de estudos com construção e validação de instrumentos. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

Foi realizado o percentual de todos os indicadores. Para saber se as proporções 

diferem significativamente, foi aplicado o Teste Q de Cochran para 350 indicadores 

relacionada fornece um método para testar se três ou mais conjuntos combinados de 

frequências ou proporções diferem significativamente entre eles. Para este trabalho, foi 

aplicado o teste para o grupo de indicadores inseridos em cada dimensão considerando o 

ponto de vista de cada entrevistado (CASTELLAN JR, 2006). 

Segue a análise e discussão dos resultados em face da pesquisa realizada. Serão 

apresentados e discutidos os resultados obtidos na pesquisa, visando atender aos 

objetivos propostos.  

 

Tabela 1 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Oxigenação. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

OXIGENAÇÃO NÃO RELEVANTE  RELEVANTE  

      nº % nº % 

Apnéia 6 66,7 3 33,3 

Bradipnéia 3 33,3 6 66,7 

Taquipnéia 3 33,3 6 66,7 

Platipnéia 7 77,8 2 22,2 

Trepopnéia 8 88,9 1 11,1 

Cheyne-stokes 6 66,7 3 33,3 

Kussmal 6 66,7 3 33,3 

Biot 6 66,7 3 33,3 

Dispnéia 2 22,2 7 77,8* 

Dispinéia paroxítica 6 66,7  3 33,3 

Dispinéia Paroxística noturna 7 77,8 2 22,2 

Ortopnéia          3 33,3 6 66,7 

Eupnéia          2 22,2 7 77,8* 
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Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 1, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de oxigenação, dos 26 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 7. 

A oxigenação, por meio da troca de gases, é uma necessidade psicobiológica 

fundamental para a sobrevivência humana, sendo definida por Horta como “[...] o 

processo de utilização de oxigênio nos fenômenos de oxirredução das atividades vitais” 

(HORTA, 2011, p.40). A carência de oxigênio, mesmo que durante breves períodos, 

leva as células a sofrerem lesões irreversíveis e morrerem dentro de pouco tempo 

(ATKINSON; MURRAY, 2008).  

Apenas dois juízes apontaram a necessidade de ser colocado no instrumento 

final de coleta de dados, um indicador sobre oxigenoterapia hiperbárica (OTH) e outro, 

sobre ozônio, para ter conhecimento se o cliente teria realizado tratamento na lesão com 

uma dessas duas terapias. 

No contexto do paciente portador de feridas, é bem utilizada a oxigenoterapia 

hiperbárica, em tratamento de queimaduras e feridas crônicas, como também o uso do 

ozônio, nos aparelhos de alta frequência que em contato com o oxigênio liberam ozônio 

que contribui de forma significativa para a cicatrização, pois é bactericida e fungicida. 

Para Melo, Rosa e Sousa (2012) a utilização da oxigenoterapia hiperbárica em 

algumas feridas é sustentada por evidência científica e consistente. Toda medida de 

tratamento, com a OTH, que promova uma cicatrização controlada e favorável da 

Cianose     2 22,2 7 77,8* 

Tipos patológicos de tórax     8 88,9 1 11,1 

Dor torácica     6 66,7 3 33,3 

Expansibilidade torácica     2 22,2 7 77,8* 

Expectoração    5 55,6 4 44,4 

Tosse    4 44,4 5 55,6 

Frêmito tóraco vocal    3 33,3 6 66,7 

Palpação traquéia    8 88,9 1 11,1 

Murmúrios vesiculares    2 22,2 7 77,8* 

Respiração laboriosa    8 88,9 1 11,1 

Resp. superficial/profunda    2 22,2 7 77,8* 

Ruídos adventícios    2 22,2 7 77,8* 

Som claro pulmonar  4 44,4 5 55,6 
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queimadura, reduzindo a profundidade e superfície da mesma, irão diminuir a 

ocorrência de complicações sistémicas e locais. 

A OTH tem um efeito benéfico sobre a ferida por queimadura térmica, 

reduzindo a perda de fluidos e crostas, promovendo uma cicatrização mais precoce, 

diminuindo a hiperemia e o edema, promovendo um efeito anti-infecioso, anti-

isquêmico e contribuindo, de modo direto e indireto, na redução de custos associados 

aos tratamentos (MELO; ROSA; SOUSA, 2012). 

Em relação a alta frequência, Oliveira e Perez (2008) descreve como técnica que 

utiliza correntes alternadas de alta frequência, em que o gás neon em contato com o 

oxigênio do ar, transforma-se em ozônio, sendo seus principais efeitos fisiológicos, 

aumento da oxigenação celular, ação bactericida e antisséptica. 

No ambulatório de tratamento de feridas que será contemplado com este estudo, 

é realizado uso da alta frequência na cicatrização de feridas pela fisioterapeuta e 

enfermeira, mas oxigenoterapia hiperbárica não é utilizada até o momento. Não foi 

acrescentado no instrumento esses dois itens, pois não obtiveram uma concordância de 

70%, mas é necessário discutir sobre os mesmos, visto que, tanto a OHB, quanto a alta 

frequência estão em muitos estudos sobre cicatrização de lesões, e efetivamente 

comprovado o seu uso. 

 

Tabela 2 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Hidratação e Regulação Eletrolítica. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

HIDRATAÇÃO E 

REGULAÇÃO 

ELETROLÍTICA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

Volume líquido diário 2 22 7 78* 

Frequência da ingesta hídrica  3 33 6 67 

Tipos de ingesta de líquido 7 78 2 22 

Alterações urinárias 4 44 5 56 

Ascite 6 67 3 33 

Diarréia 3 33 6 67 

Diminuição da reserva salivar 8 89 1 11 

Edema 3 33 6 67 

Elasticidade da pele diminuída 3 33 6 67 

Pele ressecada 2 22 7 78* 

Perda sanguínea 5 56 4 44 

                   nº            %            nº  % 
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Sede 5 56 4 44 

Vômitos 3 33 6 67 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 

De acordo com a Tabela 2, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de hidratação e regulação eletrolítica, dos 13 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 2. 

A necessidade hídrica é indispensável para manter em nível ótimo os líquidos 

corporais que são compostos principalmente por água e eletrólitos (ATKISON; 

MURRAY, 2008). A água é importante na formação de todos os líquidos corporais, e os 

eletrólitos são minerais ou outras moléculas que ganham carga elétrica quando 

misturados ou dissolvidos em água ou outro solvente (POTTER; PERRY; STOCKER, 

2013).  

Para as pessoas com feridas crônicas, em especial a ulcera venosa, tem que 

manter uma hidratação adequada da pele, pois a pele ressecada, principalmente a pele 

perilesional pode comprometer a ferida, pois a pele fica muito susceptível a apresentar 

eczema, o que pode levar a uma maior inflação do tecido, acarretando em uma piora 

para a ferida. Alguns pacientes que fazem tratamento com ataduras compressivas e 

espumas para absorver o exsudato, ficam em média de 8 dias sem trocar o curativo, 

nesse caso sem uma hidratação adequada, o paciente pode apresentar dermatites.  

É comum a região ao redor da úlcera venosa apresentar eczema caracterizado 

por eritema, descamação e prurido conhecido como eczema. Abreu, Oliveira e Manarte 

(2013) descreve que podemos promover hidratação para que se evite esse problema.  

Nos pacientes acometidos por queimaduras extensas a hidratação é fundamental 

para se manter um equilíbrio hídrico. Sendo necessário uma hidratação por via oral, 

como também, hidratação na lesão para evitar ressecamento e piora da cicatrização.  

Em relação aos indicadores (diarréia e edema), que não alcançaram 70%, devem 

ser discutidos sua importância. De acordo com Abreu, Oliveira e Manarte (2013) o fator 

mais importante na prevenção e no tratamento de feridas de etiologia venosa é o 

controle do edema, através de medidas compressivas. Pacientes submetidos à terapia 

compressiva apresentam um aumento significativo na taxa de cicatrização e uma queda 

na recorrência da ulceração, pois diminui o edema progressivamente. 

A diarréia deve ser um indicador levado em consideração, pois pode provocar 

ulceras por umidade em pacientes cadeirantes, e é um fator prejudicial quando o 
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paciente apresenta uma lesão na região sacral, pois tem um grande risco de 

contaminação do curativo, da ferida, como também da pele perilesional, podendo levar 

a uma contaminação da ferida, e um retardo na cicatrização.  

A diarréia também está relacionada com as dermatites associadas a incontinência 

(DAI). Sabe-se que a DAI é definida como área de eritema e edema da superfície da 

pele, por vezes acompanhada de lesões bolhosas com exsudato, erosão ou infecção 

cutânea secundária; a qual se relaciona a uma variedade de distúrbios clínicos devido à 

exposição excessiva aos efluentes, como urina, exsudato de feridas e fezes, 

principalmente fezes líquidas (MALAQUIAS; BACHION; NAKATANI, 2008). 

 

Tabela 3 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Nutrição. 

 NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

NUTRIÇÃO NÃO 

RELEVANTES 

 REVELANTES  

 nº  % nº % 

Tipo de alimentação 3 33,3 6 66,7 

Frequência da alimentação 2 22,2 7 77,8* 

Quantidade da alimentação 5 55,6 4 44,4 

Preferencias alimentares 2 22,2 7 77,8* 

Idiossincrasias 6 66,7 3 33,3 

Líquidos preferidos 7 77,8 2 22,2 

Hipoglicemia 3 33,3 6 66,7 

Hiperglicemia 2 22,2 7 77,8* 

Uso de tabaco 4 44,4 5 55,6 

Consumo de álcool 3 33,3 6 66,7 

Polifagia 6 66,7 3 33,3 

Tipos de abdome 6 66,7 3 33,3 

RHA 8 44,4 1 11,1 

Altura 2 22,2 7 77,8* 

Circunferência abdominal 5 55,6 4 44,4 

Disfagia 4 44,4 5 55,6 

Dispepsia 7 77,8 2 22,2 

Distensão abdominal 6 66,7 3 33,3 

Dor abdominal 4 44,4 5 55,6 

Esplenomegalia 8 44,4 1 11,1 

Falhas dentárias 4 44,4 5 55,6 

Hábitos alimentares 3 33,3 6 66,7 

Hepatomegalia 6 66,7 3 33,3 

Intolerância alimentares 3 33,3 6 66,7 

Lesão na cavidade oral 4 44,4 5 55,6 

Náuseas 3 33,3 6 66,7 
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Pirose 4 44,4 5 55,6 

RHA 4 44,4 5 55,6 

Vômitos 3 33,3 6 66,7 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 3, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de nutrição, dos 29 indicadores empíricos identificados, permaneceram 

apenas 4. 

A nutrição é essencial para contribuir no processo de cicatrização de feridas. O 

indivíduo pode apresentar carência em algum nutriente essencial, o organismo poderá 

apresentar dificuldade para, regenerar-se e manter-se. Cada nutriente proporciona uma 

energia diferente ao corpo. As vitaminas e sais minerais não fornecem energia, mas são 

essenciais no equilíbrio ácido-básico (POTTER; PERRY; STOCKER, 2013). 

O indicador empírico (tipo de alimentação) não atingiu 70% de concordância, 

não entrará no instrumento, mas deve ser discutido, pela relevância no tratamento de 

feridas. No que se refere à cicatrização, o paciente pode fazer ingesta de alimentos 

saudáveis, que não prejudiquem a cicatrização, devendo evitar alimentos que favoreçam 

a inflamação. O portador de feridas deve fazer uma complementação alimentar com 

produtos que favoreçam o processo de cicatrização, como a utilização de colágeno e 

vitamina C. 

A vitamina C é um co-fator na formação de hidroxiprolina em procolágeno e 

serve como fator facilitador da migração de leucócitos para a ferida. Para tratar a 

deficiência de vitamina C deve-se realizar uma suplementação com 100 a 1000 g/dia 

(OHURA et al., 2011). 

De acordo com o pensamento do autor citado acima, a vitamina A também está 

envolvida na resposta imune, contribui para estabilização de membranas lisossomais e 

fagocitose na ferida, e têm um papel na produção de citocinas, resposta de anticorpos e 

de reepitalização. 

A vitamina K é importante na cascata de coagulação, atuando nos momentos 

iniciais da fase inflamatória da cicatrização. A vitamina E é um antioxidante com 

propriedades anti-inflamatórias, diminuindo a inflamação da ferida (PAGGIARO; 

NETO; FERREIRA, 2010) 

Sobre o indicador empírico (hiperglicemia), podemos afirmar que o paciente 

diabético com lesões de pele deve ser bem orientado quanto a nutrição, quanto a 
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importância de manter os níveis glicêmicos normais, de verificar com frequência a 

glicemia capilar para evitar complicações como amputações de membros, ou mesmo 

tempo de cicatrização muito prolongado. 

Segundo Paggiaro, Neto e Ferreira (2010) a hiperglicemia crônica é responsável 

por alterações no mecanismo cicatricial. O tecido de granulação de diabéticos é pobre 

em macrófagos, tem menor crescimento de fibroblastos, menor deposição de matriz e 

alterações da angiogênese. O colágeno é menos estável devido a glicosilação das fibras 

colágenas, com decréscimo da contração da ferida. Na ferida os macrófagos produzem 

menos KGH (fator de crescimento de queratinócitos), assim a epitelização é mais lenta. 

Deve-se manter vigilância em relação ao peso, pois pessoas obesas com lesões 

em membros inferiores, tem uma maior dificuldade na cicatrização, tem maior 

facilidade de apresentar edema, e o peso em uma lesão de MMII prejudica a 

cicatrização. 

Devido ao grande número de fatores envolvidos, muitas doenças dermatológicas 

são observadas em pacientes obesos, entre elas estão: pseudoacantose nigricante, 

acrocórdons, ceratose pilar, hirsutismo, acne, alopecia androgênica, estrias, linfedema, 

insuficiência venosa crônica, hiperceratose plantar, infecções fúngicas e bacterianas e 

hidrosadenite supurativa. A obesidade também é considerada um fator de risco 

importante para psoríase e o IMC tem correlação com a gravidade da doença. Além 

disso, o excesso de peso está relacionado não apenas a um aumento de morbidade, mas 

também de mortalidade nesses pacientes (GULLIVER; 2008). 

Para Boza, Rech e Sachett (2010) a obesidade é reconhecidamente um fator de 

risco para a insuficiência venosa crônica (IVC), tanto em homens, quanto em mulheres. 

O aumento da pressão intra-abdominal causa maior resistência ao retorno venoso. Uma 

das principais e mais frequentes complicações da IVC é risco do desenvolvimento de 

úlceras de estase. 

 

Tabela 4 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Eliminação. 

 NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

 ELIMINAÇÃO NÃO RELEVANTE  RELEVANTE  

                nº % nº % 

Frequência de eliminação de fezes 0 0 9 100,0* 

Frequência de eliminação de urina 0 0 9 100,0* 
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Aspecto das fezes 3 33,3 6 66,7 

Aspecto da urina 3 33,3 6 66,7 

Acolia fecal 7 77,8 2 22,2 

Anúria 4 44,4 5 55,6 

Colúria 6 66,7 3 33,3 

Constipação 3 33,3 6 66,7 

Diarréia 2 55,6 7 77,8* 

Distensão abdominal 7 77,8 2 22,2 

Disúria 4 44,4 5 55,6 

Enterorragia 6 66,7 3 33,3 

Flatulência 5 55,6 4 44,4 

Hematúria 6 66,7 3 33,3 

Hipocolia 7 77,8 2 22,2 

Incontinência fecal 4 44,4 5 55,6 

Incontinência urinária 4 44,4 5 55,6 

Melena 4 44,4 5 55,6 

Micção espontânea 2 55,6 7 77,8* 

Nictúria 7 77,8 2 22,2 

Oligúria 6 66,7 3 33,3 

Polaciúria 6 66,7 3 33,3 

Poliúria 6 66,7 3 33,3 

Presença de muco 6 66,7 3 33,3 

Prurido 4 44,4 5 55,6 

Retenção urinária 4 44,4 5 55,6 

Vômito 4 44,4 5 55,6 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 

De acordo com a Tabela 4, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de eliminação, dos 27 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 4. 

A eliminação é caracterizada como necessidade do organismo em expelir 

substâncias indesejadas ou presentes em quantidade excessiva. Algumas dessas 

substâncias são ingeridas em quantidades superiores ao que o organismo necessita; 

outras são resultado do metabolismo celular (ATKINSON; MURRAY, 2008).   

Nos pacientes portadores de úlcera por pressão em região sacral é sempre 

preocupante a eliminação de fezes, principalmente se o paciente estiver apresentando 

fezes líquidas, pois existe a possibilidade de contaminação da ferida. Um cuidado que 

deve ser observado é na limpeza da ferida, para que seja realizada sempre no sentido do 

menos contaminado para o mais contaminado, não deixando de forma alguma a 

possibilidade de contaminação da lesão por falha na técnica de limpeza do profissional 
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que realiza o curativo. Preconizam-se coberturas que sejam impermeáveis, para 

realização do curativo, mas nem sempre existe a possibilidade financeira para adquiri-

la. 

Nos pacientes cadeirantes atendidos em ambulatório, portadores de úlcera por 

pressão em região sacral e que fazem uso de fralda, deve-se ter atenção para o risco de 

contaminação do local da lesão com fezes e urina. 

Em relação ao indicador empírico (aspecto das fezes), é de extrema relevância, 

mesmo que não tenha sido validado, pois fezes líquidas em pacientes que apresentam 

ulcera sacral, deve-se ter cuidados específico para que não haja contato com a lesão.  E 

pacientes com estomas, principalmente ileostomia, estão sujeitos a irritação de pele e 

provável lesão. 

 

Tabela 5 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Exercícios e Atividades Físicas. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

EXERCÍCIOS E ATIVIDADES 

FÍSICAS  

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Sedentarismo 0 0 9 100* 

Realiza caminhadas 3 33,3 6 66,7 

Realiza exercícios intensos 4 44,4 5 55,6 

Não deambula 2 22,2 7 77,8* 

Deambula com ajuda 4 44,4 5 55,6 

Amputação de membro inferior 2 22,2 7 77, 8* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 5, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de eliminação, dos 6 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 3. 

O sedentarismo é um fator que pode prolongar o tempo da cicatrização, 

principalmente nas ulceras de etiologia venosa. Sendo de grande importância orientar ao 

paciente para fazer uma avaliação nutricional criteriosa.  

As pessoas que não deambulam e que apresentam feridas em locais de pressão 

tem uma dificuldade maior na cicatrização das lesões, pela diminuição da circulação e 

oxigenação no local. 
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A realização de caminhadas é importante, pois possibilitam a melhoria da 

claudicação intermitente em pacientes não-diabéticos. Porém, caminhadas não devem 

ser realizados quando há, nos pacientes, presença de úlceras infectadas com necrose 

(FAJARDO, 2006). 

 

Tabela 6 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Sono e Repouso. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

SONO E REPOUSO NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº  % 

Uso de travesseiro 7 77,8 2 22,2 

Uso de cobertores 6 66,7 3 33,3 

Tipo de colchão 1 11,1 8 88,9* 

Cansaço 4 44,4 5 55,6 

Fadiga 2 22,2 7 77,8* 

Hábitos alimentares 4 44,4 5 55,6 

Insônia 4 44,4 5 55,6 

Mudanças no ambiente que 

interfere o sono 

5 55,6 4 44,4 

Sono satisfatório ou 

prejudicado 

2 22,2 7 77,8* 

Sonolência 7 77,8 2 22,2 

Utilização de medicamentos 

auxiliares do sono 

2 22,2 7 77,8* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 

De acordo com a Tabela 6, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de sono e repouso, dos 11 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 4. 

O sono e repouso são processos que facilitam o crescimento celular e o reparo 

dos tecidos orgânicos envelhecidos (CARPENITO-MOYET, 2007). Destarte, o sono é 

de grande importância para manter o paciente tranquilo e com suas funções de 

crescimento celular normais. 

O sono e repouso apropriados são tão importantes para manutenção de uma boa 

saúde como a nutrição e a prática adequada de exercícios. Sem a quantidade adequada 

de sono e repouso, a capacidade de concentração, de fazer julgamentos e de participar 

de atividades da vida diária diminui, aumentando a irritabilidade (POTTER; PERRY; 

STOCKER, 2013). Esse fato pode acarretar em estresse e interferir de forma 
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significativa na lesão. Muitos pacientes relatam dor na ferida, em momentos de estresse 

e irritabilidade. 

Em relação ao indicador (uso de colchão), os autores Rogensk e Kurcgant 

(2012), afirmam que, manter colchão pneumático para pacientes com baixa mobilidade, 

evita a incidência de ulceras, e para os pacientes que já apresentam ulceras, o uso de um 

colchão apropriado diminui o risco de aparecimento de novas lesões. 

 

Tabela 7 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Sexualidade. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

SEXULALIDADE NÃO RELEVANTE  RELEVANTE  

 nº % nº % 

Alteração na libido 5 55,6 4 44,4 

Anorgasmia 8 88,9 1 11,1 

Ejaculação precoce 8 88,9 1 11,1 

Impotência 8 88,9 1 11,1 

Relacionamento heterossexual 7 77,8 2 22,2 

Relacionamento homossexual 7 77,8 2 22,2 

Utilização de medicamentos 

indutores de apetite sexual 

6 66,7 3 33,3 

Utilização de métodos 

contraceptivos 

5 55,6 4 44,4 

Vida sexual ativa 1 11,1 8 88,9* 
Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

 

De acordo com a Tabela 7, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de sexualidade, dos 9 indicadores empíricos identificados, permaneceu 

apenas 1. 

A sexualidade envolve não apenas a atividade sexual biológica, mas também o 

conceito de masculinidade e feminilidade da pessoa, afetando a maneira pela qual uma 

pessoa reage e é percebida pelos outros, através da intimidade física, emocional e o 

carinho (SMELTZER et al., 2009). 

Qualquer tipo de mudança ou distúrbio na imagem do corpo pode afetar de 

forma negativa a sexualidade. Portanto, conviver com uma ferida crônica implica várias 

dificuldades e mudanças para a vida do portador, a alteração da imagem corporal afeta 
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de forma direta a vida sexual do indivíduo, já que ambas possuem relação íntima entre 

si (SOUZA; MATOS, 2010). 

No estudo de Souza e Matos (2010), foram entrevistados, oito portadores de 

ferida crônica, usuários de um centro de saúde de Salvador, BA, cujos relatos foram 

submetidos à técnica de análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que os 

sentimentos desenvolvidos diante da condição de portador de lesão crônica são 

negativos e que a sexualidade é entendida por eles como sinônimo de sexo. Eles 

consideraram a dor, o odor, a secreção e o curativo como características responsáveis 

pelas alterações ocorridas na vida sexual e referem encontrar na religião e na fé em 

Deus o amparo necessário para enfrentar as dificuldades vivenciadas. 

A realidade do ambulatório que será beneficiado com o estudo, corrobora com a 

pesquisa dos autores supra citados, pois os pacientes com feridas crônicas atendidos no 

ambulatório, em sua maioria, não têm atividade sexual. E esse fato pode ser explicado 

pela vergonha e medo que eles próprios sentem em relação ao seu cônjuge.  

 

Tabela 8 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Locomoção Mecânica Corporal e Motilidade. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

LOCOMOÇÃO MECÂNICA 

CORPORAL E MOTILIDADE 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Alteração do nível de consciência 3 33,3 6 66,7 

Atrofia muscular 1 11,1 8 88,9* 

Não deambula 2 22,2 7 77,8* 

Uso de moleta 1 11,1 8 88,9* 

Cadeira de rodas  1 11,1 8 88,9* 

Deambula 1 11,1 8 88,9* 

Deambula com ajuda 1 11,1 8 88,9* 

Deambula com dificuldade 1 11,1 8 88,9* 

Amputação de membro inferior 1 11,1 8 88,9* 

Deformidade de membro inferior 1 11,1 8 88,9* 

Estímulos a crises convulsivas 7 77,8 2 22,2 

Fadiga 6 66,7 3 33,3 

Força motora preservada 1 11,1 8 88,9* 

Movimento corporal: reduzido, aumentado, 

normal, com auxílio 

2 22,2 7 77,8* 
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Paralisia 2 22,2 7 77,8* 

Paresia 4 44,4 5 55,6 

Parestesia 4 44,4 5 55,6 

Restrição de movimentos 1 11,1 8 88,9* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

 

De acordo com a Tabela 8, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de locomoção mecânica corporal e motilidade, dos 18 indicadores 

empíricos identificados, permaneceram apenas 13. 

A locomoção é a capacidade de o indivíduo locomover-se no ambiente, 

atendendo às suas necessidades básicas; já a motilidade é a capacidade de o indivíduo 

movimentar os segmentos corporais, visando atender às mesmas necessidades básicas 

(HORTA, 2011). 

A mobilidade funcional afeta os pacientes portadores de lesões crônicas em 

membros inferiores. Atividades rotineiras como o simples subir ou descer uma escada, o 

deslocar-se até o banheiro, ao quintal, ou simplesmente o permanecer de pé sem apoio 

durante um curto período de tempo, o percorrer curtas distâncias, o levantar-se da cama, 

tornam-se tarefas difíceis de concretizar no dia a dia. A interferência na atividade básica 

da locomoção acarreta, desse modo, múltiplas implicações, obrigando as pessoas a 

reestruturarem as atividades do seu cotidiano e, em alguns casos, a sentirem-se 

dependentes de outros para poderem se locomover aos diversos lugares pretendidos e 

assim poderem relacionar-se com os outros (SOUSA, 2009). 

As úlceras são lesões recorrentes e incapacitantes que repercutem de forma 

severa na deambulação dos portadores. Demandam tratamento duradouro e complexo, 

são causa de lesões prolongadas e, muitas vezes, responsáveis por significativos índices 

de morbidade e mortalidade (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

 

Tabela 9 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Cuidado Corporal. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

CUIDADO CORPORAL NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE       

 nº % nº  %      

Couro cabeludo 6 66,7 3 33,3      

Dependência do autocuidado 1 11,1 8 88,9*      

Higiene corporal 0 0 9 100,0*      
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Higiene íntima 1 11,1 8 88,9*      

Higiene oral 2 22,2 7 77,8*      

Quantidade de banhos diários 2 22,2 7 77,8*      
Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 
 

De acordo com a Tabela 9, referente aos indicadores empíricos das necessidades 

psicobiológicas de cuidado corporal, dos 6 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 5. 

 

O cuidado corporal envolve atividades que proporcionam conforto, segurança e 

bem-estar do indivíduo (POTTER; PERRY; STOCKER, 2013). 

Aos problemas relacionados às necessidades corporais, é necessário o 

enfermeiro identificar problemas que podem comprometer a lesão, e orientar para que 

as práticas de higiene sejam realizadas, pois o autocuidado diminui os riscos de 

proliferação de infecções. 

É muito comum o aparecimento de miíase em feridas infectadas de pacientes 

que não tem uma higiene adequada. As miíases caracterizam-se pela infestação por 

larvas de dípteros que acometem seres humanos e animais acarretando principalmente a 

manifestação de lesões em tecido vivo ou necrosado (GEALH et al., 2009). 

O mais comum é o aparecimento de miíase em pacientes com lesões necróticas e 

cavitárias, que ficam expostas sem curativo secundário. Também é comum encontrar 

pacientes com miíase que tenha passado mais de 24 horas sem trocar um curativo 

realizado com gaze simples. Por isso se faz necessário orientações sobre a higiene 

corporal e cuidados com a ferida, para evitar infecções por essas larvas. 

 

Tabela 10 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Integridade Cutaneomucosa. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

INTEGRIDADE 

CUTANEOMUCOSA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Áreas que sofrem pressão 0 0 9 100,0* 

Área da lesão em cm² 0 0 9 100,0* 

Bordas da ferida 0 0 9 100,0* 

Quantidade de exsudato 0 0 9 100,0* 

Odor do exsudato 0 0 9 100,0* 

Aspecto do exsudato 0 0 9 100,0* 
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Tipo de tecido 1 11,1 8 88,9* 

Sinais de infecção 0 0 9 100,0* 

Dor 0 0 9 100,0* 

Profundidade 1 11,1 8 88,9* 

Pele circunvizinha 1 11,1 8 88,9* 

Cicatrização das feridas 2 22,2 7 77,8* 

Complicação da cicatrização 1 11,1 8 88,9* 

Equimoses 2 22,2 7 77,8* 

Cianose 2 22,2 7 77,8* 

Hematomas 2 22,2 7 77,8* 

Quelóide 3 33,3 6 66,7 

Hidratação e turgor da pele 1 11,1 8 88,9* 

Icterícia 4 44,4 5 55,6 

Manchas 4 44,4 5 55,6 

Parestesias 4 44,4 5 55,6 

Presença de lesões 0 0 9 100,0* 

Prurido 0 0 9 100,0* 

Sensibilidade das lesões 1 11,1 8 88,9* 

Classificação da ferida 1 11,1 8 88,9* 

Tipo de ferida 0 0 9 100,0* 

Sensibilidade/linfedema 0 0 9 100,0* 

Telangiectasias 2 22,2 7 77,8* 

Cicatriz 3 33,3 6 66,7 

Eczema 3 33,3 6 66,7 

Ausência de pelos 3 33,3 6 66,7 

Calos 1 11,1 8 88,9* 

Rubor postural 4 44,4 5 55,6 

Pulso ausentes/diminuídos 2 22,2 7 77,8* 

Edema 1 11,1 8 88,9* 

Lipodermatoesclerose 2 22,2 7 77,8* 

Hiperpigmentação 2 22,2 7 77,8* 

Atrofia branca 3 33,3 6 66,7 

Pele fina e brilhante 0 0 9 100,0* 

Fissura 0 0 9 100,0* 

Palidez 1 11,1 8 88,9* 

Hiperemia 1 11,1 8 88,9* 

Deformidade ungueal 3 33,3 6 66,7 

Tempo de lesão 0 0 9 100,0* 

História da lesão 0 0 9 100,0* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 

De acordo com a Tabela 10, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de integridade cutaneomucosa, dos 45 indicadores 

empíricos identificados, permaneceram apenas 35. 
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Esta necessidade cutaneomucosa, está relacionada com a avaliação da ferida, 

que segundo Nascimento e Namba (2009) é uma parte fundamental do processo de 

tratamento, permitindo uma tomada de decisões correta acerca dos recursos a serem 

utilizados. A avaliação realizada pelo enfermeiro constitui um processo indispensável 

para o tratamento de feridas. A tarefa de avaliar um portador de ferida é algo de grande 

complexidade, requerendo do profissional um bom conhecimento, pois a avaliação não 

é feita apenas daquilo que se vê, pois aquilo que está oculto pode levar a diagnósticos 

incorretos, promovendo lentidão no processo de cicatrização. 

Preservar a integridade cutaneomucosa é necessário, uma vez que a pele é a 

principal barreira protetora contra organismos causadores de doenças, protege contra 

efeitos traumáticos, principalmente nas regiões palmares e plantares; é sensitiva, devido 

às terminações nervosas encontradas, permitindo sentir temperatura, dor e pressão 

(SMELTZER et al., 2009). 

A anamnese no tratamento das lesões será de extrema importância, pois através 

do exame físico iremos detectar o tipo de lesão, se ela está pouco ou bastante 

contaminada, qual o procedimento mais adequado àquela lesão, se há odor proveniente 

daquela ferida, se há edemas, irá fazer a análise em relação à temperatura naquela região 

ou do paciente; quando há um aumento na temperatura há indícios de inflamação; a 

coloração, ou seja, se aquele local está pálido, quando há diminuição da cor rósea da 

pele; se há aumento da coloração rósea, no caso de hiperemia, ou cianótico, coloração 

azulada da pele (CUNHA, 2006). 

Em relação a avaliação quanto ao tipo de tecido presente na ferida ou coloração 

da mesma, as vermelhas são feridas crônicas em cicatrização, em que predomina o 

tecido de granulação e novo epitélio; e o tratamento é promover um ambiente úmido, 

proteger os tecidos neoformados e prevenir a infecção. As amarelas apresentam 

exsudato fibroso e seus tecidos são amolecidos, desvitalizados, podem estar 

colonizados, o que favorece a instalação de infecção. Então, deve-se identificar se há 

colonização ou não, e no caso de infecção deve-se promover o desbridamento dos 

tecidos desvitalizando para debelar a infecção, preferencialmente por meio de terapia 

sistêmica. As pretas apresentam necrose tecidual, com desnaturação e aumento de fibras 

colágenas e consequente formação de necrose, cuja coloração pode variar entre 

castanho, marrom e preto. Devido à presença do tecido necrótico, o objetivo é remover 
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o tecido necrosado com a máxima brevidade, por meio do desbridamento (CUNHA, 

2006). 

De uma forma geral na avaliação da ferida deve ser considerado: localização, 

tempo de evolução, medida do tamanho, diâmetro, profundidade, vitalidade, do leito e 

do tecido ao redor, presença de secreção e necrose, cor do leito da ferida, sensibilidade 

da pele e comprometimentos da mesma. A classificação das feridas constitui uma 

importante forma de sistematização para a avaliação das mesmas (NASCIMENTO; 

NAMBA, 2009).  

Em relação aos tipos de feridas, Nascimento e Namba (2009) listam as feridas 

mecânicas, causadas por traumatismos externos, cortantes ou penetrantes; feridas 

laceradas, tem margens irregulares, geralmente produzidas por cacos de vidro ou arame 

farpado; feridas químicas, causadas pela ação de ácidos, sais e gases de base forte; 

feridas térmicas, decorrentes do calor ou frio intenso; feridas elétricas, causadas por 

raios ou contato com objeto energizado; feridas radioativas, causadas por longa 

exposição a raios solares, raios-X ou outro tipo de radiação; feridas incisas, produzidas 

por um instrumento cortante; feridas contusas, produzidas por ação contundente de 

objetos, traumatizando as partes moles; feridas perfurantes: produzidas por arma de 

fogo ou faca; feridas oncológicas: causadas por tumores de pele ou metástases cutâneas; 

úlcera arterial, feridas crônicas, procedentes de lesão das artérias; úlcera por pressão, a 

ferida surge em decorrência da compressão entre uma proeminência óssea e uma 

superfície dura por um longo tempo; úlcera venosa, ferida crônica nas pernas, 

decorrente de insuficiência das veias da perna e da associação do refluxo de sangue para 

as veias superficiais; úlceras vasculogênicas, feridas crônicas de origem vascular, 

proveniente de distúrbios circulatórios; feridas de pé diabético, ferida crônica dos pés, 

decorrente de complicações da diabetes; queimaduras: feridas decorrentes de processos 

de contato com calor, eletricidade e congelamento; fístulas, feridas causadas por 

infecção, traumas. 

Os outros itens validados pelos juízes têm sua importância na avaliação da lesão, 

como, bordas da ferida, que segundo Silva, et al (2011) podem ser distintas, indistintas, 

solapadas, epibolia, maceradas e com presença de necrose. Já a quantidade de exsudato 

na lesão pode ser ausente, baixa, moderada, alta exsudação ou copioso. O odor da ferida 

pode ser fétido, odor característico, sem odor, ou odor pútrido. A dor na ferida pode ser 

leve, moderada ou severa. 
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Em relação a profundidade a ferida pode se apresentar plana ou cativaria, com 

presença de túneis e fístulas. A Pele circunvizinha pode apresentar-se integra, com 

sinais de inflamação, eczema, edema. Em relação a cicatrização, o enfermeiro deve 

avaliar o tipo de cicatrização, se é por primeira, segunda ou terceira intenção, como 

também se após a ferida remodelar, a mesma apresentar complicações como queloide 

(IRION, 2012). 

A lipodermatolesclerose é encontrada em pacientes com ulcera venosa crônica, 

deixa o membro em forma de “garrafa invertida”, uma combinação de edema crônico 

com depósitos de fibrina e mediadores inflamatórios. Já a pele circundante: 

hiperpigmentada, está relacionada com hipertensão capilar, que faz a distensão dos 

capilares sanguíneos, levando a lesões da parede endotelial. Também pode levar a 

ruptura do capilar, permitindo o extravasamento de hemácias e proteínas para o tecido 

subcutâneo. Nesse local as hemácias desintegram e a hemoglobina é degradada à 

hemossiderina que dá a cor castanho-azulada aos tecidos (IRION, 2012). 

Quanto ao hematoma, constitui um excelente meio de cultura para o 

desenvolvimento de microrganismos, ao mesmo tempo em que sua organização e a sua 

reabsorção prolongadas retardam a cicatrização. As cicatrizes que se formam após a 

reabsorção de hematomas são fibróticas e defeituosas (SILVA, et al, 2011). 

O edema é o aumento de fluidos no espaço intersticial. Interfere na oxigenação, 

perfusão e nutrição dos tecidos em formação, impedem a síntese de colágeno, 

diminuindo a proliferação celular e reduzindo a resistência tecidual à infecção. Deve ser 

diminuído por meio de dietas balanceadas, ataduras, meias elásticas e medicações 

(SILVA, et al, 2011). 

 

Tabela 11 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Regulação Térmica. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

REGULAÇÃO TÉRMICA  NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Calafrios 5 55,6 4 44,4 

Hipertemia 1 11,1 8 88,9* 

Hipotermia 1 11,1 8 88,9* 

Pele fria 4 44,4 5 55,6 

Pele quente 4 44,4 5 55,6 

Estado febril 4 44,4 5 55,6 
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Sudorese 6 66,7 3 33,3 

Temperatura axilar 6 66,7 3 33,3 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 11, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de regulação térmica, dos 8 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 2. 

A regulação térmica corresponde ao equilíbrio entre o calor perdido e o calor 

produzido, sendo controlada por mecanismos fisiológicos e comportamentais. Sob 

condições normais, a produção e perda de calor são equilibradas, mantendo uma 

temperatura interna do corpo aproximadamente em 37ºC (SMELTZER et al., 2009). 

Quando relacionado a ferida, o aumento da temperatura é sinal expressivo de 

inflamação ou infecção, qual promove o retardo na cicatrização. É importante a 

verificação da temperatura a cada avaliação da ferida, para que fatores como este, não 

retarde o tempo de tratamento e fechamento da lesão. A temperatura deve ser verificada 

com termômetro próprio, de preferência a laser, que tenha leitura rápida e não necessite 

tocar no leito da ferida. 

 

Tabela 12 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Regulação Neurológica. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

REGULAÇÃO 

NEUROLÓGICA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Alterações nos reflexos 1 11,1 8 88,9* 

Ansiedade 7 77,8 2 22,2 

Confusão mental 5 55,6 4 44,4 

História de convulsão 8 88,9 1 11,1 

Crises convulsivas 8 88,9 1 11,1 

Decorticação 6 66,7 3 33,3 

Delírio 7 77,8 2 22,2 

Desserebração 6 66,7 3 33,3 

Desorientação 4 44,4 5 55,6 

Força motora normal 2 22,2 7 77,8* 

Memória 4 44,4 5 55,6 

Nível de consciência 2 22,2 7 77,8* 

Paresia 5 55,6 4 44,4 

Parestesia 5 55,6 4 44,4 

Pupilas 5 55,6 4 44,4 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 



68 
 
 

 

 

De acordo com a Tabela 12, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de regulação neurológica, dos 15 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 3. 

Em relação ao indicador empírico, alterações nos reflexos, muitos pacientes 

diabéticos, apresentam diminuição dos reflexos, principalmente alterações de 

sensibilidade, quando avaliados com diapasão, ou estesiômetro (IRION, 2012). Essa 

avalição com instrumentos próprios deve ser realizada pelo enfermeiro periodicamente, 

sendo de grande importância para os pacientes com neuropatias. 

 

Tabela 13 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Regulação Imunológica. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

REGULAÇÃO 

IMUNOLÓGICA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Vacinas 4 44,4 5 55,6 

Cartão de vacina 3 33,3 6 66,7 

Efeitos colaterais decorrentes da 

vacinação 

8 88,9 1 11,1 

Imunidade deficiente 3 33,3 6 66,7 

Presença de doenças crônicas 0 0 9 100,0* 

Alergia tópica 0 0 9 100,0* 

Histórico familiar de doença 2 22,2 7 77,8* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 
 

 

De acordo com a Tabela 13, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de regulação imunológica, dos 7 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 3. 

No que concerne a regulação imunológica, esta consiste na proteção do 

indivíduo contra micro-organismos causadores de doenças. O organismo dispõe de 

recursos naturais que propiciam sua defesa. A principal ferramenta utilizada é a 

diferenciação do “próprio” para o “não próprio”, sendo esta uma ferramenta de defesa 

contra substâncias estranhas (ATKINSON; MURRAY, 2008). 
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Por tanto, quando é realizado a limpeza de uma ferida e coleta da secreção, ao 

constatar presença de infecção, há uma deficiência dos mecanismos imunes de defesa e, 

este é um fator que interfere na cicatrização.  

Assim, a equipe de enfermagem deve ter o conhecimento sobre presença de 

doenças crônicas, afim de estabilizar e controlar a doença, obtendo fatores benéficos no 

tratamento da ferida, conhecer o histórico familiar, o qual pode ser subsídio para 

doenças pré-existentes e, identificar algum tipo de alergia apresentada pelo uso de 

curativos ou coberturas específicas para o tratamento, afim de não comprometer a 

cicatrização da pessoa com ferida. 

 

Tabela 14 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Regulação Vascular. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

REGULAÇÃO VASCULAR NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Bulhas cardíacas 3 33,3 6 66,7 

Ritmo cardíaco 2 22,2 7 77,8* 

Arritmia cardíaca 4 44,4 5 55,6 

Presença de sopros 6 66,7 3 33,3 

Cianose 4 44,4 5 55,6 

Epistaxe 6 66,7 3 33,3 

Equimoses 3 33,3 6 66,7 

Gengivorragias 6 66,7 3 33,3 

Hematêmese 7 77,8 2 22,2 

Hematomas 2 22,2 7 77,8* 

Hematúria 6 66,7 3 33,3 

Hemorragia 6 66,7 3 33,3 

Pele fria 5 55,6 4 44,4 

Perfusão periférica 1 11,1 8 88,9* 

Petequias 2 22,2 7 77,8* 

Edema de MMII 0 0 9 100,0* 

Veias varicosas 0 0 9 100,0* 

Telangiectasias 2 22,2 7 77,8* 

Cãimbras 2 22,2 7 77,8* 

Dor em MMII 1 11,1 8 88,9* 

PA 0 0 9 100,0* 

Pulso 0 0 9 100,0* 

Pulsos periféricos palpáveis 2 22,2 7 77,8* 

Sangramento 5 55,6 4 44,4 

Saturação de oxigênio 3 33,3 6 66,7 
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Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
 

 

De acordo com a Tabela 14, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de regulação vascular, dos 26 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 12. 

O sistema cardiovascular é responsável por nutrir e oxigenar os tecidos do corpo. 

Para o seu funcionamento normal, é necessário um adequado funcionamento do 

bombeamento cardíaco, como também, atividade normal do sistema nervoso, 

viscosidade sanguínea adequada, necessidades metabólicas dos tecidos, velocidade e 

adequação do fluxo sanguíneo (SMELTZER et al., 2009). 

Pacientes com ulcera venosas são pessoas que frequentemente apresentam veias 

varicosas, telangiectasias, cãimbras, dor em MMII e devem ser avaliados 

criteriosamente. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006) 

A ausência de pulsos periféricos, pode indicar lesão arterial grave, o enfermeiro 

deve palpar os pulsos pedioso e tibial posterior, e no caso de detectar ausência de 

pulsos, o paciente deverá ser orientado a realizar exames específicos, como o doppler de 

membros inferiores e não pode ser tratado com terapias compressivas (ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006). 

 

Tabela 15 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Percepção Dolorosa. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

PERCEPÇÃO DOLOROSA NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Artralgia 6 66,7 3 33,3 

Aumento na sensibilidade a dor 1 11,1 8 88,9* 

Decréscimo na sensibilidade a dor 2 22,2 7 77,8* 

Dor 0 0 9 100,0* 

Expressões corporais relacionadas a dor 4 44,4 5 55,6 

Expressões faciais relacionadas a dor 4 44,4 5 55,6 

Fatores que aliviam a dor 2 22,2 7 77,8* 

Medidas não farmacológicas para alivio 

da dor 

4 44,4 5 55,6 

Mialgia 5 55,6 4 44,4 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
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De acordo com a Tabela 15, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de percepção dolorosa, dos 9 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 4. 

A percepção dolorosa traduz uma vivência sensorial e emocional desagradável, 

sendo o motivo mais comum para a busca de cuidados de saúde. O enfermeiro precisa 

compreender a fisiopatologia da dor, as consequências fisiológicas e psicológicas e os 

métodos usados para minimizá-la (SMELTZER et al., 2009).   

A dor é uma das principais queixas de quem tem uma lesão de continuidade na 

pele. Assim, é comum que as pessoas que têm úlceras e frequentam o ambulatório de 

feridas mencionem a dor física. Isso, devido às modificações que ocorrem no organismo 

e são decorrentes de variações das condições do estado da ferida e da vida de cada 

pessoa durante o período entre uma visita e outra ao ambulatório (WADMAN et al., 

2011). 

A avaliação da dor sentida pelo paciente, deve ser investigada pelo enfermeiro, 

por meio de informações relacionadas aos fatores agravantes, sinais de desconforto 

causado pela dor, intensidade e duração, assim como promover analgesia para 

promoção e alívio da dor na efetivação do tratamento. 

 

 

 

Tabela 16 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Segurança Física e Ambiente. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

SEGURANÇA FÍSICA E 

AMBIENTE 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Agua tratada  0 0 9 100,0* 

Condições de moradia 2 22,2 7 77,8* 

Coleta de lixo 2 22,2 7 77,8* 

Saneamento básico 2 22,2 7 77,8* 

Condições de higiene do lar 4 44,4 5 55,6 

Destino do lixo 5 55,6 4 44,4 

Etilismo 1 11,1 8 88,9* 

Banhos de rio, mar, 

cachoeira 

4 44,4 5 55,6 

Hábitos de higienização dos 3 33,3 6 66,7 
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alimentos 

Hábitos de higienizar as 

mãos  

4 44,4 5 55,6 

Presença de animais 

domésticos 

1 11,1 8 88,9* 

Quantas pessoas vivem na 

casa 

3 33,3 6 66,7 

Renda familiar 3 33,3 6 66,7 

Tipo de casa 2 22,2 7 77,8* 

Utilização de fumo 0 0 9 100,0* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 
 

De acordo com a Tabela 16, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de percepção dolorosa, dos 15 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 8. 

A necessidade de segurança corresponde a estar livre de lesões físicas, 

biológicas e psicológicas. A segurança no ambiente, seja ele hospitalar, comunitário ou 

o próprio lar, diminui a incidência de problemas de saúde e lesões, como também reduz 

a duração de um tratamento e proporciona ao cliente a sensação de bem-estar 

(POTTER; PERRY; STOCKER, 2009). 

O enfermeiro deve estar atento as condições de moradia, o ambiente em que o 

paciente reside, se há condições sanitárias e, se o mesmo faz uso de substâncias como 

álcool e tabaco, pois todos esses fatores podem contribuir negativamente em seu 

tratamento.  

Segundo Gogia (2003) o tabagismo deprime o apetite, podendo causar 

deficiência de vitamina C e do complexo B. Fumar diminui a concentração de oxigênio 

nos tecidos, aumentando a chance de necrose celular pela baixa tensão de oxigênio no 

sangue e no tecido subcutâneo. 

 

Tabela 17 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Terapêutica. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

TERAPÊUTICA NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Utilização de coberturas 

primárias sem conhecimento 

da composição do produto 

0 0 9 100,0* 

Realiza curativo sozinho 0 0 9 100,0* 
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Automedicação 2 22,2 7 77,8* 

Conhecimento sobre ação do 

medicamento 

4 44,4 5 55,6 

Efeitos colaterais 3 33,3 6 66,7 

Medicamentos que são mais 

utilizados 

2 22,2 7 77,8* 

Reações alérgicas 3 33,3 6 66,7 

Restrições financeiras 2 22,2 7 77,8* 

Utilização de medicamentos 

sem prescrição médica 

2 22,2 7 77,8* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

 

De acordo com a Tabela 17, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicobiológicas de terapêutica, dos 9 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 6. 

A maioria dos problemas relacionados à necessidade de terapêutica está voltada 

à compreensão inadequada de como lidar com problemas de saúde, entender o quadro 

patológico ou até a aceitação da conduta terapêutica, sob a forma de dificuldade em 

aderir ao plano de tratamento. A não adesão ao regime terapêutico tem sido alvo de 

vários estudos. Dentre os fatores mais importantes, estão regimes terapêuticos 

complexos, de longa duração, que proporcionam efeitos colaterais, restrições 

financeiras, esquecimento e hábitos de autotratamento através da compra sem prescrição 

médica (SMELTZER et al., 2009).  

Por tanto o enfermeiro deve estar atento na identificação de indicadores 

empíricos que interfira no tratamento que foi instituído ao paciente, afim, de 

proporcionar a cicatrização da lesão.  

 

Tabela 18 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Comunicação. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

 COMUNICAÇÃO NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE          

 nº %           nº % 

Afasia 5 55,6 4 44,4 

Disartria 6 66,7 3 33,3 

Expressão corporal 6 66,7 3 33,3 

Expressão facial 6 66,7 3 33,3 

Gagueira 6 66,7 3 33,3 
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Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

 

De acordo com a Tabela 18, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de comunicação, dos 13 indicadores empíricos identificados, 

permaneceram apenas 1. 

A comunicação é um processo de interação no qual são compartilhadas 

mensagens, ideias, sentimento e emoções, podendo influenciar o comportamento das 

pessoas que, por sua vez, reagiram a partir de suas crenças, valores, história de vida e 

cultura (SILVA et al., 2000). 

Para o processo do tratamento de um portador de feridas é necessário a interação 

com as pessoas de forma a contribuir na formação de relações humanas, e a 

comunicação colabora para um ótimo desempenho no tratamento de feridas. É 

importante o indivíduo interagir, pois há uma troca de conhecimento, experiências e 

cuidados a serem realizados e reaprendidos.   

A comunicação poderá interferir no relacionamento interpessoal, devendo ser 

considerada como um fator importante no conhecimento de enfermagem tão quanto 

outras habilidades técnicas, pois ela determina o sucesso na anamnese, determinando 

uma coleta de dados com sucesso (BARROS et al., 2010). 

 

Tabela 19 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Aprendizagem (Educação e Saúde). 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

APRENDIZAGEM 

(EDUCAÇÃO À SAÚDE)  

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Conhecimento sobre o 

problema de saúde 

0 0 9 100* 

Conhecimento sobre o 

tratamento 

0 0 9 100* 

Habilidade para escrever 5 55,6 4 44,4 

Habilidade para escrever 5 55,6 4 44,4 

Habilidade para ler 5 55,6 4 44,4 

Interação com as pessoas 2 22,2 7 77,8* 

Nível de compreensão 4 44,4 5 55,6 

Resposta desconexas 5 55,6 4 44,4 

Traqueostomia 4 44,4 5 55,6 

Uso da linguagem não verbal 3 33,3 6 66,7 

Uso da linguagem verbal 3 33,3 6 66,7 
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Habilidade para ler 4 44,4 5 55,6 

Nível de compreensão  3 33,3 6 66,7 

Nível de escolaridade 2 22,2 7 77,8* 

O que a família sabe sobre o 

problema de saúde 

4 44,4 5 55,6 

Fatores que interferem no 

tratamento 

1 11,1 8 88,9* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

 

De acordo com a Tabela 19, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de aprendizagem (educação à saúde), dos 8 indicadores 

empíricos identificados, permaneceram apenas 4. 

O nível de escolaridade, é um termo que deve ser contextualizado. Dessa forma, 

é imprescindível que o portador de lesão possua conhecimentos mínimos para assim, 

contribuir com o tratamento que está sendo efetivado, assim, compreender e seguir as 

orientações fornecidas pelo enfermeiro. 

 Quanto a fatores que interferem no tratamento, vários fatores locais e sistêmicos 

podem influenciar no reparo tecidual. Por isso, o enfermeiro deve avaliar o paciente e 

sua lesão, acompanhando o processo de evolução da cicatrização. 

Cunha (2006) relata que a idade, nutrição alterada, fatores psicológicos, 

obesidade, etilismo, má oxigenação, terapia medicamentosa, doença crônica (diabetes), 

radiação, edema acentuado, infecção, baixa imunidade, constituem fatores que 

interferem no tratamento.  

A educação em saúde é um processo importante na prevenção e promoção de 

saúde como na cura e reabilitação de doenças, pois favorece o conhecimento necessário 

para o paciente e seu cuidador sobre problemas de saúde, sobre o uso de medicamentos 

ou até na realização de procedimentos específicos (NETTINA, 2011). 

 
 

Tabela 20 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Sociabilidade e Gregária. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

SOCIABILIDADE E 

GREGÁRIA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Agitação 3 33,3 6 66,7 

Agressividade 5 55,6 4 44,4 

Angústia 3 33,3 6 66,7 
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Ansiedade 4 44,4 5 55,6 

Apatia 6 66,7 3 33,3 

Choro 4 44,4 5 55,6 

Depressão 3 33,3 6 66,7 

Fobias 5 55,6 4 44,4 

Frustração 5 55,6 4 44,4 

Inconstância no equilíbrio do 

humor 

6 66,7 3 33,3 

Irritabilidade 5 55,6 4 44,4 

Isolamento social 2 22,2 7 77,8* 

Manifestação de carência afetiva 5 55,6 4 44,4 

Medo 2 22,2 7 77,8* 

Participação de atividades na 

comunidade 

5 55,6 4 44,4 

Quem mais auxilia no seu 

tratamento 

2 22,2 7 77,8* 

Solidão 4 44,4 5 55,6 

Vive sozinho, familiares, amigos 1 11,1 8 88,9* 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 20, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de sociabilidade e gregária, dos 18 indicadores empíricos 

identificados, permaneceram apenas 4. 

O fato de se ser possuidor de uma ferida pode implicar muitas vezes sentimento 

de rejeição e repulsa, mesmo que inconscientes, por parte dos outros, e até mesmo 

motivar sentimentos de isolamento social e quadros depressivos, dado o impacto 

negativo que esse fenômeno pode assumir no âmbito das relações pessoais e laborais 

dos indivíduos, bem como em muitos outros campos das suas vidas (EBBESKOG; 

EEKMAN, 2001). 

O tempo de tratamento das lesões necessita ser reduzido ao máximo, visando 

resgatar o convívio social, reestabelecer a qualidade de vida, sem traumas ou rejeições 

quais são impostos pela própria sociedade. 

Outro sentimento apresentado pelo portador de lesão é o medo, medo da dor que 

provoca ansiedade no paciente, medo pela demora e respostas de cicatrização da lesão, 

medo de perder o membro mesmo com tratamento adequado e o próprio medo da 

rejeição das pessoas, por muitas vezes a ferida pode se apresentar com odores e 

secreções desagradáveis. 
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O tratamento prestado às pessoas com úlceras venosas exige que se tenha 

consideração não só ao “cuidado fisiológico”, mas também ao “cuidado psicológico”. A 

relação terapêutica promovida pelos profissionais de enfermagem é entendida sob a 

perspectiva de uma parceria, na qual os enfermeiros respeitam as percepções e 

capacidades da pessoa, valorizando o seu papel ativo e decisório em todo este processo 

dinâmico. Desse modo, a atualização permanente científica, técnica e relacional deve 

constituir-se como uma exigência básica para qualquer enfermeiro, bem como para 

qualquer profissional de saúde, pois só assim conseguir-se-á a satisfação de 

necessidades em matéria de saúde e corresponder às expectativas neles depositadas 

pelos alvos dos cuidados (SOUSA, 2009). 

Viver com a condição de ter uma ferida acarreta uma série de mudanças na vida 

das pessoas e, consequentemente, dos seus familiares e amigos. Nessa situação surgem 

dificuldades que, muitas vezes, nem a pessoa nem a família e a equipe de saúde estão 

preparadas para ajudar e compreender em todos os aspectos que envolvem o problema 

(LUCAS, MARTINS, ROBAZZI, 2008). 

 

Tabela 21 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Recreação e Lazer. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

RECREAÇÃO E LAZER  NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Desejo de participar de atividades 2 22,2 7 77,8* 

Ocupação do tempo livre 4 44,4 5 55,6 

Prefere ficar sozinho 7 77,8 2 22,2 

Sabe ler e escrever 6 66,7 3 33,3 

Sonolência 7 77,8 2 22,2 

Utiliza de meios eletrônicos 4 44,4 5 55,6 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 21, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de recreação e lazer, dos 6 indicadores empíricos 

identificados, permaneceu apenas 1. 

O cuidar de uma ferida, não se deve restringir simplesmente à técnica de avaliar 

ou realizar troca de um curativo, o enfermeiro deve buscar novas formas de cuidar, 

capacitar-se para perceber que os seres humanos são constituídos de valores próprios e 

livre arbítrio. Compreende-se daí novos pontos de vista a respeito do processo saúde e 
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doença; essa nova visão, além de ampliar a compreensão acerca das causas das doenças, 

também promove o desenvolvimento de métodos mais eficazes de cura (SALOMÉ, 

2010). 

Por tanto, deve-se estimular o cliente para as atividades de recreação e lazer, 

apontando-lhe a importância na sua recuperação. Pois o viver com uma lesão crônica, 

afeta o autoestima e autoimagem, muitas vezes incapacita o ser humano para diversas 

atividades, havendo presença de sofrimento, por meio de dúvidas e angústias 

relacionadas ao tratamento e, principalmente, a ansiedade em ver uma evolução 

satisfatória da lesão. 

A inserção de atividades na vida diária do portador de lesão é de grande 

importância, pois o desejo ou prazer na execução da atividade mostra-se como uma 

forma de estratégia favorável para minimizar os efeitos negativos da lesão, sobre a 

qualidade de vida. 

Por meio de ação educativa, deve-se valorizar a diversidade de papéis em busca 

da integridade do doente, para garantir a sua adesão ao tratamento, enfatizando que a 

sua participação no processo de cura é essencial (SALOMÉ, 2010). 

 

Tabela 22 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Autorrealização e Autoestima. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

AUTORREALIZAÇÃO E 

AUTOESTIMA 

NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Realização pessoal          4                  44,4  5 55,6 

Realização profissional                 4                  44,4  5 55,6 

Apresenta desejo de morte                 3                  33,3  6 66,7 

Apresenta tristeza                 3                  33,3  6 66,7 

Desejo de conquista e de vitória                 6                  66,7  3 33,3 

Desejo de isolar-se                 5                  55,6  4 44,4 

Falta de autoconfiança                 5                  55,6  4 44,4 

Reconhece que é merecedor de amor e 

felicidade 

                6                  66,7  3 33,3 

Tem confiança nas suas próprias ideias             6                    66,7  3 33,3 

Tem medo de expor ideias              6                    66,7  3 33,3 

Valoriza-se             5                    55,6  4 44,4 
Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 
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De acordo com a Tabela 22, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de autorrealização e autoestima, dos 12 indicadores 

empíricos identificados, não permaneceu nenhum dos indicadores descritos acima. 

É necessário que o enfermeiro além da responsabilidade de realização de 

procedimentos técnicos, realize a avaliação das necessidades do paciente, para assim 

planejar a assistência a ser implementada, qual torna as necessidades humanas básicas 

de autorrealização e autoestima do portador de lesões, fator contributivo para melhoria 

da lesão. 

 

Tabela 23 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Autoimagem. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

AUTOIMAGEM NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE   

 nº % nº  %  

Choro 5 55,6 4 44,4  

Depressão 6 66,7 3 33,3  

Fontes de motivação 4 44,4 5 55,6  

Identificação de outros atributos positivos 

em si mesmo 

7 77,8 2 22,2  

Percepção sobre o seu corpo 5 55,6 4 44,4  

Raiva 7 77,8 2 22,2  

Razão para melhora 7 77,8 2 22,2  

Sentimento de culpa 7 77,8 2 22,2  

Valores que contribuem para autoimagem 6 66,7 3 33,3  

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 23, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicossociais de autoimagem, dos 9 indicadores empíricos identificados, 

não permaneceram nenhum desses. 

É válido salientar, que os indicadores descritos acima, já se fez ou faz presente 

em algum momento da vida do portador de feridas, pois a lesão a afeta autoimagem, 

qualidade de vida, pode restringir as atividades de vida diária e lazer, consequentemente 

trazer a depressão, raiva, sentimento de culpa e por fim, identificação de atributos 

positivos e razão para melhora. 

 

Tabela 24 - Relação dos indicadores empíricos de acordo com as manifestações das 

Necessidades Humanas Básicas - Religiosidade. 
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NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

RELIGIOSIDADE NÃO 

RELEVANTE 

 RELEVANTE  

 nº % nº % 

Angústia 7 77,8 2 22,22 

Crenças 2 22,2 7 77,78* 

Necessidade de praticar atividades 

religiosas 

6 66,7 3 33,33 

Necessidade de presenta de um líder 

espiritual 

5 55,6 4 44,44 

Religião 4 44,4 5 55,56 
Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 24, referente aos indicadores empíricos das 

necessidades psicoespirituais de religiosidade, dos 5 indicadores empíricos 

identificados, permaneceu apenas 1. 

As crenças são inferências feitas pelas pessoas a respeito das coisas, do eu, de 

outrem, enfim, do mundo. Por estas razões, as crenças não podem ser diretamente 

observadas, mas podem ser compreendidas da forma que o paciente acredita. 

A crença é um fator determinante relacionado ao tratamento, qual faz permear 

esperanças, minimiza os medos e anseios. Faz-se essencial para uma ação terapêutica, 

pois ajuda a compreender os interesses do paciente e, dessa forma é possível 

implementar uma assistência direcionada a suprir as necessidades individuais mediante 

uma visão holística. 

Conhecer as crenças acumuladas pelos pacientes é imprescindível para 

direcionar o cuidado. Essa compreensão possibilita ainda empregar um plano de 

cuidados eficiente e fornece subsídios para avaliar e reavaliar as estratégias utilizadas na 

assistência prestada. Em uma recente pesquisa da literatura nacional (ROSSATO-

ABÉDE; ÂNGELO, 2002). 

Faz-se, portanto necessário o profissional orientar o paciente na busca das suas 

necessidades psicoespirituais. Muitas vezes, o paciente não compreende, que o curativo 

em si, ou as coberturas utilizadas no tratamento da ferida, não curam a lesão, mas, 

promove um processo restaurativo, associado a outros fatores. 

A espiritualidade pode ser um fator de auxílio para que as pessoas alcancem o 

equilíbrio necessário para manter a saúde e o bem-estar, principalmente ao enfrentar 

uma enfermidade crônica, grave ou terminal. É através das tradições religiosas e crenças 
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espirituais que os pacientes e suas famílias encontram conforto e força emocional 

(POTTER; PERRY; STOCKER, 2013).   

 

Tabela 25 - Dados demográficos dos participantes do processo de validação dos 

indicadores empíricos para a construção do instrumento de coleta de dados. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS nº % 

SEXO   

Feminino 8 88,9 

Masculino 1 11,1 

IDADE n % 

31 a 40 anos 5 55,6 

41 a 50 anos 4 44,4 

GRAU DE ESCOLARIDADE n % 

Especialista 2 22,2 

Mestre 6 66,7 

Doutor 1 11,1 

ANOS DE EXPERIÊNCIA COMO ENFERMEIRO n % 

1 a 5 anos 2 22,2 

6 a 10 anos 3 33,3 

16 a 20 anos 3 33,3 

> de 26 anos 1 11,1 

ANOS DE EXPERIÊNCIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS n % 

1 a 5 anos 3 33,3 

6 a 10 anos 3 33,3 

11 a 15 anos 1 11,1 

16 a 20 anos 1 11,1 

> de 26 anos 1 11,1 

POSIÇÃO NA ENFERMAGEM n % 

Docente de enfermagem 6 66,7 

Docente e enfermeiro 3 33,3 

Fonte: Pesquisa direta, João Pessoa - PB, 2014. 

 

De acordo com a amostra da Tabela 25, os resultados demonstram que 

conforme o sexo 88,9% (08) são do sexo feminino, conforme a idade 55,6% (05) 

estão na faixa etária de 31 a 40 anos, conforme o grau de escolaridade 66,7% (06) 

possuem mestrado, conforme anos de experiência como enfermeiro 33,3% (3) 

possuem 6 a 20 anos, e experiência no tratamento de feridas 33,3% (3) possuem de 1 

a 10 anos. 

Nos dias atuais quanto ao direcionamento da profissão, persistem os maiores 

números de profissionais do sexo feminino predominante na profissão, tanto a nível 
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acadêmico como hospitalar e ambulatorial. A enfermagem, enquanto prática do cuidado 

tem apenas um sexo no imaginário social, o feminino (LOPES; LEAL, 2006). 

Os juízes que fizeram parte da pesquisa, na validação dos indicadores empíricos, 

são docentes com experiência em tratamento de feridas, bem como, na sistematização 

de assistência de enfermagem. 

Além da validação dos indicadores empíricos, três juízes fizeram algumas 

sugestões, para acréscimo de indicadores no instrumento. As sugestões foram 

acrescentar avaliação da ferida com cultura com antibiograma, avaliação de 

metaloproteinases de matriz, temperatura da ferida, PH da ferida, avaliação com 

diapasão, avalição de pontos de pressão no pé de cliente diabético, com a matriz de 

Harris e avalição com goniômetro. Esses itens são de grande importância, os mesmos 

não atingiram concordância de 70%, mas devem ser introduzidos no instrumento por 

sua relevância. 

   

Figura 5 - Instrumento de coleta de dados para pessoas com feridas embasado 

na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta 

 

DADOS GERAIS DO PACIENTE 

Nome:__________________________________________________________________ Idade:_____________        

Data de nascimento: ____/____/____  Meio de locomoção:__________________________________________ 

Sexo: □ M   □ F        Estado civil:__________     Profissão:_________      Procedência:____________________ 

Data da admissão:__/__/__     Número do Prontuário:_____________Tipo de lesão:_______________________ 

RG:_____________ Endereço:____________________________________________Telefone:_____________ 

Profissão:______________________ Renda familiar:____________________ Escolaridade:________________ 

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS  

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

Oxigenação  

Frequência respiratória: □ eupnéia  □ dispneia  Expansibilidade torácica: □ unilateral  □ bilateral 

MMVV: □ presentes  □ ausentes □ diminuídos  Tipo de respiração: □ superficial  □ profunda Ruídos 

adventícios: □ roncos  □ sibilos  □ creptantes  □ subcreptantes 

Hidratação e regulação eletrolítica  

Volume de líquido diário________________ Hidratação da pele______________ 

Nutrição e Eliminação  

Frequência da alimentação:___________________ Preferencias alimentares:_______________ Glicemia 

capilar:________________ Peso:______________ Altura:____________________ 

Eliminação 

□ Frequência de eliminação das fezes  □ Frequência de eliminação da urina  □ Diarreia □ Micção espontânea   

Sono e repouso  

□ Tipo de colchão  □ Sono satisfatório  □Sono prejudicado  □Utilização de medicamentos auxiliares do sono 
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Exercício e atividade física/Sexualidade 

□ Sedentarismo  □ Não deambula  □ Amputação de membro inferior □ Vida sexual ativa 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade/Regulação Neurológica  

□ Atrofia muscular  □ Mão deambula  □ Uso de moleta  □ Cadeira de rodas  □ Deambula com ajuda  □ 

Deambula com dificuldade  □ Deformidade de membro inferior  □ estímulos a crise convulsiva  □ Força motora 

preservada  □ Paralisia  □ Paresia  □ Restrição dos movimentos 

Cuidado corporal  

Dependência do autocuidado: □ parcial  □ total  □ alimentar-se  □ banhar-se  □ arrumar-se  Higiene corporal: 

□ preservada □ prejudicada  Higiene íntima: □preservada  □prejudicada Quantidade de banhos 

diários:__________  

Integridade cutaneomucosa  

□ Áreas que sofrem pressão:___________________________  Área da lesão em cm²:_____________________ 

Bordas da ferida: □ distintas  □ indistintas  □ bem definidas  □ descoladas  □ fibróticas  □ queratose 

Quantidade de exudato: □ pouco  □ moderado  □ encharcado  Odor do exudato: □ discreto  □ ausente  □ 

moderado      

□ fétido  □ pútrido  Aspecto do exudato: □ ausente  □  seroso  □  serohemático  □ sanguinolento  □ purulento 

Tipo de tecido no leito da ferida: □ granulação  □ esfacelo  □ escara  □ epitelização  Sinais de infecção: □ 

edema  □ aumento da temperatura  □ hiperemia  □ aumento de tecido necrosado  □ ausente  Dor: □ ausente  □ 

leve  □ moderada □ intensa Profundidade: □ plana  □ túneis  □ fístulas  Pele circunvizinha: □ íntegra  □ sinais 

de inflamação  □ dermatite  Cicatrização da ferida: □ 1ª intenção  □ 2ª intenção  □ 3 intenção Complicações da 

cicatrização: □ hemorragia  □  deiscência  □ evisceração  □ fístula  Equimoses: _________ Cianose ______ 

Hematomas __________ Hidratação da pele _____________ Presença de outras lesões:____________  

Sensibilidade das lesões: □ térmica  □ tátil  □ dolorosa  Classificação da ferida: □ aguda  □ crônica  Tipo de 

ferida: □ ulcera por pressão  □ ulcera vascular  □ pé diabético  □ úlcera neoplásica  □ queimadura  □ mordedura  

Sensibilidade_________________ Linfedema_______________ Telangiectasias _______________ Rubor 

postural______________ Pulsos: □ ausentes  □ diminuídos  □ palpáveis e normais Edema: □ sim  □ não  

Lipodermatoesclerose: □ sim  □ não Hiperpigmentação: □ sim  □ não  Pele fina e brilhante: □ sim  □ não  

Fissura: □ sim  □ não Palidez: □ sim  □ não Hiperemia: □ sim  □ não Tempo de lesão:_____________ História 

da 

lessão:_____________________________________________________________________________________ 

Cultura: □ sim  □ não  Metaloproteinase de matriz: □ sim  □ não Temperatura da ferida:___________ PH da 

ferida:___________ Avaliação com diapasão/estesiômetro:____________ Avaliação de pontos de pressão no 

pé com amatriz de Harris:___________Avaliação com goniômetro:__________ 

 

Regulação térmica  

□  Hipotermia                                         □ Hipertermia                                          Temperatura axilar:    _____ ºC  

Regulação neurológica 

□ Alterações nos reflexos  □ Força motora normal  □ Nível de consciência:__________________________ 

Regulação imunológica  

Presença de doenças crônicas: □ hipertensão  □ diabetes  □ doença respiratória  Alergia tópica: 

_________________ Histórico familiar da 

doença:__________________________________________________ 

Regulação vascular  

Ritmo cardíaco: □ RCR em 2t  □ irregular  Presença de hematomas:____________ Perfusão periférica: 

____________ Petéquias: __________ Edema de membros inferiores: ________________  Veias 

varicosas:____________Telangiectasias:_______________ Câimbras: ____________ Dor em membros 
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inferiores Pressão arterial:________________ Pulso__________  Pulsos periféricos palpáveis: □ sim  □ não 

Percepção dolorosa  

□ Dor, localização:______________intensidade:________frequência:_________ □ Fatores que aliviam a dor      

□Aumento da sensibilidade à dor    

Segurança física e ambiente  

Água tratada______ Coleta de lixo______ Condições de moradia_______ Saneamento básico____________ 

Etilismo___________ Presença de animais domésticos_________________ Utilização de fumo: número de 

cigarros por dia__________ desde quando fuma___________  

Terapêutica  

Utilização de coberturas primárias sem conhecimento da composição do produto: □ sim  □ não  Realiza 

curativo sozinho: □ sim  □ não  Automedicação:________________Medicamentos que são utilizados no 

tratamento da ferida:______________________________ Restrições financeiras: □ sim  □ não Utiliza 

medicamentos sem prescrição médica: □ sim  □ não Utiliza coberturas sem prescrição da enfermagem: □ sim  

□ não  

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS  

Comunicação  

Interação com as pessoas: □ sim  □ não 

Aprendizagem (educação à saúde) /Sociabilidade/Recreação e lazer  

Nível de escolaridade:_________________ Fatores que interferem no tratamento:_________________ 

Isolamento social: □ sim  □ não  Medo: □ sim  □ não Quem mais auxilia no seu tratamento:_________________ 

Vive: □ sozinho  □ familiares  □ amigos  Desejo de participar de atividades: □ sim  □ não   

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS  

Religiosidade/Espiritualidade  

Cresças:  □ espirituais  □ culturais  □ religiosas 

Observações:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Enfermeiro(a):  

COREN:  

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2015.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos do estudo foram alcançados, tendo em vista que foi construído uma 

versão do instrumento de coleta de dados, para a documentação do processo de 

enfermagem para um ambulatório de tratamento de feridas da cidade de João Pessoa-

PB. Esta pesquisa trará grandes contribuições para o referido ambulatório, uma vez que, 

neste ambulatório, inexistiam instrumentos que documentassem de assistência da 

enfermagem de uma forma holística. 

Em um estudo posterior, os instrumentos passarão por testes, conferindo sua 

aplicabilidade no ambulatório de tratamento e feridas, tanto pela enfermeira 

coordenadora do ambulatório, como também, pelos discentes que fazem estágio 

curricular e atendem os pacientes com feridas. 

Serão disponibilizadas cópias dos instrumentos no mês de março de 2015, no 

sentido de verificar se os mesmos representam a assistência a clientes portadores de 

feridas, e, ao final, serão anotadas as dificuldades encontradas quanto à aplicação, além 

dos itens que podem ser acrescidos ou retirados. Após a conclusão do teste de 

operacionalização, será elaborada então a versão definitiva do instrumento. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, encontraram-se dificuldades 

mínimas, como a demora na entrega do instrumento validado pelos juízes. 

Vale salientar que o intuito da construção deste instrumento foi fornecer dados 

mínimos essenciais que representem o cuidado de enfermagem no ambulatório de 

tratamento de feridas, pensando na operacionalização do processo de enfermagem, 

facilitando a comunicação e o registro da assistência. A utilização do instrumento 

também facilitará o processo de ensino aprendizagem dos discentes de enfermagem, 

possibilitando uma melhor visualização da teoria versus prática.  

Esse estudo contribuirá para a realização de novas pesquisas acerca de 

construção de instrumentos para pessoas com feridas.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Prezado(a) Colega,  

  

Eu, Brígida Karla Fonseca Anízio, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba, 

na área de concentração Enfermagem na atenção à saúde, pretendo desenvolver uma 

pesquisa, intitulada Construção e validação de instrumentos para portadores de 

feridas com base na teoria de Wanda de Aguiar Horta, com os objetivos de 

construir instrumentos de coleta de dados para clientes portadores de feridas com base 

no modelo conceitual das necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta, 

identificar indicadores empíricos das necessidades humanas básicas para clientes 

portadores de feridas atendidos em um ambulatório; validar os indicadores empíricos 

identificados, construir um instrumento de coleta de dados para clientes portadores de 

feridas, com base nos indicadores empíricos validados, correlacionar os indicadores 

empíricos validados com a nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem para clientes portadores de feridas. 

Por este motivo, solicito sua colaboração na identificação dos indicadores 

empíricos das necessidades humanas básicas que você considera importante durante a 

assistência de enfermagem aos pacientes atendidos em um ambulatório para tratamento 

de feridas, com a finalidade de construir a primeira versão do instrumento de coleta de 

dados.  

A sua participação na pesquisa é de fundamental importância, mas será 

voluntária, não lhe cabendo qualquer obrigação de fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores se não concordar com isso, 

bem como, participando ou não, nenhum valor lhe será cobrado, como também não lhe 

será devido qualquer valor. 

Caso decida não participar do estudo ou resolver a qualquer momento dele 

desistir, nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de que 

os riscos da sua participação são considerados mínimos, limitados à possibilidade de 

eventual desconforto psicológico ao responder o questionário que lhe será apresentado, 

enquanto que, em contrapartida, os benefícios obtidos com este trabalho serão 

importantíssimos e traduzidos em esclarecimentos para a população estudada. 

Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. 

Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos científicos ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se que o seu 

nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos resultados. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Eu, __________________________________________, declaro que fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos, justificativa, riscos e benefícios da 

pesquisa, e dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos 
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resultados, assim como o uso de minha imagem nos slides destinados à apresentação do 

trabalho final.  Estou ciente de que receberei uma cópia deste documento, assinada por 

mim e pelo pesquisador responsável, como trata-se de um documento em duas páginas, 

a primeira deverá ser rubricada tanto pelo pesquisador responsável quanto por mim.  

 

João Pessoa-PB, ____ de setembro de 2014. 

 

_________________________________ 

Brígida Karla Fonseca Anízio - Mestranda 

Pesquisadora responsável 

 

_________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

 Endereço da pesquisadora responsável: Rua Rejane Freire Correia, nº 1369, Apt. 301, 

Cidade Jardim Universitária, João Pessoa – PB.  

Contatos: 83-93152020, e-mail: brigidakarla@hotmail.com 
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APÊNDICE B - CARTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Prezado(a) Colega,  

 

  Por gentileza, leia atentamente a definição de cada uma das necessidades 

humanas básicas apresentadas e os itens que contém as suas manifestações, 

selecionados a partir da revisão da literatura científica. 

Ao longo da leitura, avalie cada item e assinale com um “X” no espaço 

correspondente a “Relevante”, caso você considere que ele seja importante para 

constar no instrumento de coleta de dados. Entretanto, caso você considere que este 

item seja dispensável, assinale com um “X” na alternativa “Não relevante”. Por 

exemplo, se eu apresentasse a necessidade psicobiológica de hidratação e regulação 

eletrolítica com suas manifestações clínicas listadas abaixo, perguntasse o grau de 

relevância desses itens para o atendimento das necessidades humanas básicas dos 

pacientes hospitalizados na clínica de doenças infectocontagiosas, e oferecesse a 

escala com as alternativas Não relevante e Relevante, para que você desse sua 

opinião, conforme apresentado no quadro a seguir, você faria um “X” na coluna 

“Relevante” caso concordasse que a apneia, a bradipnéia e a cianose são itens 

necessários para constar no instrumento; ao discordar, você assinalaria um “X” na 

coluna “Não relevante”.  

 

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas   
Não 

relevante  
Relevante  

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

Hidratação e regulação eletrolítica 

Anúria    X  

Ascite    X  

Diarreia     X  

 

  Ressalto que não existem respostas “certas” ou “erradas”, não devendo, por este 

motivo, deixar nenhuma questão sem resposta. Ao final do instrumento, existe um 

espaço para você sugerir o acréscimo de alguma manifestação que julgue necessária, 

mas que não esteja presente no instrumento.  

  Assim, o preenchimento do instrumento vai requerer tempo e reflexão, mas 

reconheço também sua grande contribuição na construção e validação de um 

instrumento para a documentação do processo de enfermagem na clínica de doenças 

infectocontagiosas, melhorando a qualidade do cuidado prestado. Depois de 

preenchido, o mesmo deverá ser devolvido à pesquisadora.  

  

Atenciosamente,   

Brígida Karla Fonseca Anízio  

Mestranda  
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APÊNDICE C - INDICADORES SELECIONADOS PARA AS 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS DE PACIENTES PORTADORES 

DE FERIDAS 

 

 

Prezado(a) Colega,  

  

1- Leia atentamente as definições das necessidades humanas básicas e as suas 

manifestações, apresentadas na coluna à esquerda, e marque com um “X” o grau em 

que cada item é necessário para o atendimento das necessidades humanas básicas de 

pacientes portadores de feridas.  

  

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

Oxigenação 

Apneia       

Bradipneia       

Taquipnéia     

Platipneia       

Trepopneia     

Respiração de cheyne-stokes     

Respiração de kussmal     

Respiração de Biot     

Dispneia     

Dispneia paroxística      

Dispneia paroxística noturna     

Ortopneia      

Eupneia      

Cianose       

Tipos patológicos de tórax: peito de pombo, peito de sapateiro, 

chato, sino, escoliótico, cifoescoliótico, enfizematoso 

    

Dor torácica       

Expansibilidade torácica: unilateral ou bilateral       

Expectoração: espessa, fluida, purulenta, hemóptica       

Tosse: produtiva ou seca       

Frêmito toracovocal: presente ou ausente       

Palpação da traqueia      

Murmúrios vesiculares: presentes, ausentes ou diminuídos       

Respiração laboriosa      

Respiração superficial ou profunda      

Ruídos adventícios: roncos, sibilos, creptantes e subcreptantes       

Som claro pulmonar, maciço, timpânico       
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Hidratação e regulação eletrolítica 

Volume de líquido diário     

Frequência da ingesta hídrica      

Tipo de ingesta de líquido: água, café, chá, refrigerante, suco     

Alterações urinárias: anúria, oligúria      

Ascite      

Diarreia      

Diminuição da reserva salivar       

Edema      

Elasticidade da pele diminuída       

Pele ressecada      

Perdas sanguíneas      

Sede       

Vômitos       

Nutrição 

Tipo de alimentação     

Frequência da alimentação     

Quantidade da alimentação     

Preferencias alimentares     

Idiossincrasias      

Líquidos preferidos     

Hipoglicemia     

Hiperglicemia      

Uso de tabaco     

Consumo de álcool      

Polifagia      

Tipo de abdômen: plano, distendido, globoso, escavado, 

batráquio, avental  

    

Peso     

Circunferência abdominal     

Disfagia       

Dispepsia       

Distensão abdominal       

Dor abdominal      

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Esplenomegalia      

Falhas dentárias       

Hábitos alimentares       

Hepatomegalia      

Intolerâncias alimentares       
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Lesão na cavidade oral       

Náuseas       

Pirose       

Ruídos hidroaéreos: hipoativos, hiperativos, normais       

Vômitos       

Eliminação 

Frequência da eliminação de fezes     

Frequência da eliminação de urina     

Aspecto das fezes: coloração, consistência, odor, volume     

Aspecto da urina: amarelada, presença de sangue     

Acolia fecal      

Anúria       

Colúria       

Constipação       

Diarreia       

Distensão abdominal       

Disúria       

Enterorragia       

Flatulência       

Hematúria       

Hipocolia       

Incontinência fecal       

Incontinência urinária       

Melena       

Micção espontânea       

Nictúria       

Oligúria       

Polaciúria       

Poliúria       

Presença de muco       

Prurido       

Retenção urinária       

Vômito      

Sono e repouso 

Uso de travesseiro     

Uso de cobertores     

Tipo de colchão     

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Cansaço       

Fadiga       

Hábitos alimentares       

Insônia       
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Mudanças no ambiente que interferem o sono: luminosidade, 

barulho, tamanho da cama, costumes  

    

Sono satisfatório ou prejudicado       

Sonolência       

Utilização de medicamentos auxiliares do sono       

Exercício e atividade física     

Sedentarismo     

Realiza caminhadas     

Realiza exercícios intensos     

Não deambula     

Deambula com ajuda     

Amputação de membro inferior     

Sexualidade  

Alteração na libido       

Anorgasmia      

Ejaculação precoce      

Impotência      

Relacionamento heterossexual       

Relacionamento homossexual       

Utilização de medicamentos indutores de apetite sexual       

Utilização de métodos contraceptivos      

Vida sexual ativa       

Locomoção, mecânica corporal e motilidade 

Alteração no nível de consciência       

Atrofia muscular      

Não deambula       

Uso de moleta     

Cadeira de rodas     

Deambula       

Deambula com ajuda       

Deambula com dificuldade      

Amputação de membro inferior     

Deformidade de membro inferior     

Estímulos a crises convulsivas       

Fadiga      

Força motora preservada      

Movimento corporal: reduzido, aumentado, normal, com 

auxílio   

    

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Paralisia      

Paresia       

Parestesia       
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Restrição de movimentos       

Cuidado corporal 

Couro cabeludo: alopecia, pediculose, seborreia, caspas, 

foliculite, abcesso 

    

Dependência do autocuidado: parcial, total, para alimentar-se, 

arrumar-se, banha-se   

    

Higiene corporal: preservada, prejudicada     

Higiene íntima: preservada, prejudicada     

Higiene oral: preservada, prejudicada, cáries, falhas dentárias, 

uso de próteses   

    

Quantidade de banhos diários       

Integridade cutaneomucosa:  

Áreas que sofrem pressão       

Área da lesão em cm
2
     

Bordas da ferida: distintas, indistintas, bem definidas, 

descoladas, fibróticas, queratose 

    

Quantidade de exudato: pouco, moderado, encharcado     

Odor do exudato: discreto, ausente, moderado, fétido, pútrido     

Aspecto do exudato: ausente seroso, serohemático, 

sanguinolento, purulento 

    

Tipo de tecido: granulação, esfacelo, escara, epitelização     

Sinais de infecção: edema, aumento da temperatura, hiperemia, 

aumento de tecido necrosado, ausente 

    

Dor: ausente, leve, moderada, intensa     

Profundidade: plana, túneis, fístulas     

Pele circunvizinha: íntegra, sinais de inflamação, dermatite     

Cicatrização das feridas       

Complicações da cicatrização: hemorragia, deiscência, 

evisceração, fístula   

    

Equimoses       

Cianose      

Hematomas      

Queloide       

Hidratação e turgor da pele      

Icterícia       

Manchas: hipocrômicas, hipercrômicas       

Parestesias       

Presença de lesões       

Prurido       

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Sensibilidade das lesões: térmica, dolorosa, tátil       

Classificação da ferida: aguda, crônica     



105 
 
 

Tipo de ferida: ulcera por pressão, ulcera vascular, pé diabético, 

ulcera neoplásica, queimadura, mordedura 

    

Sensibilidade 

Linfedema  

    

Telangiectasias      

Cicatriz      

Eczema      

Ausência de pelos     

Calos     

Rubor postural      

Pulsos ausentes ou diminuídos     

Edema     

Lipodermatolesclerose     

Hiperpigmentação     

Atrofia branca      

Pele fina e brilhante     

Fissura      

Palidez       

Hiperemia      

Deformidade ungueal     

Tempo de lesão     

História da lesão     

Regulação térmica 

Calafrios       

Hipertermia       

Hipotermia      

Pele fria       

Pele quente      

Estado febril, febre, pirexia, hiperpirexia      

Sudorese       

Temperatura axilar: aumentada, diminuída, normal       

Regulação neurológica 

Alteração nos reflexos     

Ansiedade       

Confusão mental       

História de convulsão     

Crises convulsivas       

Decorticação      

Delírio       

Descerebração       

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Desorientação       
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Força motora normal       

Memória: dia da semana, idade, endereço, dia, mês e ano do 

nascimento  

    

Nível de consciência      

Paresia      

Parestesia       

Pupilas: isocórias, anisocóricas, midríase, miose       

Regulação imunológica 

Vacinas: difteria, tétano, hepatite C, tríplice viral, febre amarela, 

pneumo 23, influenza 

    

Cartão de vacina: atualizado, desatualizado       

Efeitos colaterais decorrentes da vacinação       

Imunidade deficiente       

Presença de doenças crônicas: hipertensão, diabetes, doença 

respiratória 

    

Alergia tópica      

Histórico familiar de doença     

Regulação vascular 

Bulhas cardíacas: normofonéticas, hipofonéticas, hiperfonéticas      

Ritmo cardíaco: 2 tempos, ritmo de galope     

Arritmia cardíaca      

Presença de sopros     

Cianose       

Epistaxe       

Equimoses       

Gengivorragia       

Hematêmese       

Hematomas       

Hematúria       

Hemorragia       

Pele fria      

Perfusão periférica       

Petéquias       

Edema de membros inferiores     

Veias varicosas     

Telangiectasias     

Câimbras      

Dor em membros inferiores     

Pressão arterial: normal, aumentada, diminuída       

Pulso: filiforme, cheio, aumentado, normal, diminuído       

Pulsos periféricos palpáveis       

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  
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Ritmo cardíaco: regular, irregular       

Sangramento       

Saturação de oxigênio     

Percepção dolorosa 

Artralgia      

Aumento na sensibilidade à dor       

Decréscimo na sensibilidade à dor       

Dor: localização, intensidade, frequência       

Expressões corporais relacionadas à dor       

Expressões faciais relacionadas à dor      

Fatores que aliviam a dor     

Medidas não farmacológicas para o alívio da dor      

Mialgia       

Segurança física e ambiente 

Água tratada       

Condições de moradia       

Coleta de lixo       

Saneamento básico     

Condições de higiene do lar       

Destino do lixo       

Etilismo      

Banhos de rio, mar, cachoeira      

Hábito de higienização dos alimentos       

Hábito de higienizar as mãos       

Presença de animais domésticos       

Quantas pessoas vivem na casa       

Renda familiar     

Tipo de casa: alvenaria, taipa     

Utilização de fumo: quantos cigarros ao dia, desde quando 

fuma   

    

Terapêutica 

Utilização de coberturas primárias sem conhecimento da 

composição do produto 

    

Realiza curativo sozinho     

Automedicação       

Conhecimento sobre ação do medicamento      

Efeitos colaterais       

Medicamentos que são mais utilizados       

Reações alérgicas       

Restrições financeiras       

Utilização de medicamentos sem prescrição médica      

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS  
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Comunicação  

Afasia       

Disartria       

Expressão corporal       

Expressão facial       

Gagueira       

Habilidade para escrever       

Habilidade para ler       

Interação com as pessoas      

Nível de compreensão      

Respostas desconexas       

Traqueostomia       

Uso da linguagem não verbal       

Uso da linguagem verbal       

Aprendizagem (educação à saúde) 

Conhecimento sobre o problema de saúde      

Conhecimento sobre o tratamento       

Habilidade para escrever       

Habilidade para ler       

Nível de compreensão       

Nível de escolaridade       

O que a família sabe sobre o problema de saúde       

Fatores que interferem no tratamento       

Sociabilidade ou gregária 

Agitação       

Agressividade       

Angústia       

Ansiedade       

Apatia       

Choro       

Depressão       

Fobias       

Frustração       

Inconstância no equilíbrio do humor       

Irritabilidade       

Isolamento social       

Manifestações de carência afetiva       

Medo       

Participação de atividades na comunidade       

Quem mais auxilia no seu tratamento       

Solidão       
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Vive: sozinho, familiares, amigos       

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante  
Relevante  

Recreação e lazer 

Desejo de participar de atividades      

Ocupação do tempo livre       

Prefere ficar sozinho      

Sabe ler e escrever       

Sonolência       

Utiliza de meios eletrônicos      

Autorrealização e autoestima 

Realização pessoal     

Realização profissional     

Apresenta desejo de morte      

Apresenta tristeza       

Desejo de conquista e de vitória      

Desejo de isolar-se       

Falta de autoconfiança       

Reconhece que é merecedor de amor e felicidade       

Tem confiança nas suas próprias ideias       

Tem medo de expor ideias       

Valoriza-se       

Autoimagem 

Choro       

Depressão       

Fontes de motivação      

Identificação de outros atributos positivos em si mesmo       

Percepção sobre o seu corpo       

Raiva       

Razões para melhora       

Sentimento de culpa      

Valores que contribuem para a autoimagem       

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS  

Religiosidade/espiritualidade 

Angústia       

Crenças: espirituais, culturais, religiosas       

Necessidade de praticar atividades religiosas       

Necessidade de presença de um líder espiritual       

Religião      

  

 

2- Registre suas sugestões de acréscimos de itens para o atendimento das 
necessidades humanas básicas de pacientes portadores de feridas 
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Necessidade  Sinais e sintomas de manifestação da necessidade  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 

3- Dados demográficos:   

Sexo: Feminino           Masculino   

  

Idade: 20 a 30 anos        31 a 40 anos        41 a 50 anos          Mais de 51 anos   

  

Nível de educação em Enfermagem:  

Graduação          Especialista           Mestre          Doutor    

  

Anos de experiência como enfermeiro(a):  

1 a 5      6 a 10       11 a 15       16 a 20        21 a 25       Mais de 26    

  

Anos de experiência com tratamento de feridas:  

1 a 5       6 a 10       11 a 15       16 a 20       21 a 25       Mais de 26   

  

Posição na enfermagem:  

Enfermeiro assistencial           Docente de enfermagem    
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ANEXO A - CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 


