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RESUMO 

 

Sousa, Alana Tamar Oliveira de. Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde. 2015. 217 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. 

 

Introdução: Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) têm encontrado dificuldades 

para assistir pessoas com úlcera venosa (UV), devido ao pouco conhecimento sobre a 

temática. Esta pesquisa emergiu como uma proposta educacional para esses profissionais, 

baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa. Objetivo: Avaliar os efeitos da 

intervenção educativa pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa, como estratégia para 

mudar o conhecimento teórico e prático de enfermeiros da APS no cuidado com a pessoa com 

úlcera venosa. Método: Pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem 

quanti-qualitativa, realizada com 78 enfermeiros que atuam nas unidades de Saúde da Família 

(USF) de João Pessoa/PB. Os critérios de inclusão foram: ter na área de abrangência da USF 

usuário com UV; ter a disponibilidade de horário para comparecer ao curso. Os critérios de 

exclusão foram: falta no primeiro ou no último dia e mais de uma falta durante a intervenção 

educativa. As etapas operacionais da pesquisa foram: (1) Elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados; (2) Validade e fidedignidade dos instrumentos de coleta de dados; (3) 

Avaliação diagnóstica; (4) Intervenção educativa; (5) Avaliação quantitativa; (6) Avaliação 

qualitativa. A intervenção educativa ocorreu entre abril e junho de 2014, com carga horária de 

35 horas. Os participantes responderam um instrumento autoavaliativo e um questionário com 

itens referentes à pessoa com UV, antes e depois da intervenção. Depois de seis meses, dez 

enfermeiros foram entrevistados para compor a análise qualitativa. Na análise dos dados 

quantitativos, utilizou-se a versão 21.0 do pacote estatístico SPSS, com análise descritiva e 

inferencial e equações estruturais no programa AMOS Grafics, versão 21.0. Na análise 

qualitativa, utilizou-se a técnica de análise do conteúdo de Bardin. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde, sob o Protocolo nº 

0708/13. Resultados: A maioria dos participantes é mulher (95%), com idades entre 26 e 69 

anos, com tempo médio de formação de 18,6 anos e média de 12,7 anos de serviço na APS. O 

instrumento de autoavaliação se revelou confiável e identificou que o modelo bifatorial é o 

que mais bem explica a assistência de enfermagem à pessoa com UV, compreendida a partir 

da teoria e da prática. Na autoavaliação, houve um avanço nos escores entre o antes e o depois 

que, na escala de avaliação, saía de médias próximas a nenhum conhecimento para escores 

médios mais próximos de excelente, em quase todos os itens. Além disso, mais da metade dos 

participantes acertaram as questões sobre avaliação, prevenção e tratamento de UV, depois da 

intervenção, e houve expressivo aumento do número de acertos em relação às respostas “não 

sei”. Na análise qualitativa, emergiram as seguintes categorias: Categoria I - Avaliando o 

curso de capacitação; Categoria II - Barreiras para aplicação do conhecimento adquirido; 

Categoria III - Facilidades para a aplicação do conteúdo no cotidiano profissional. 

Conclusão: A intervenção educativa para enfermeiros da APS, à luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, gerou mudança de conhecimento em relação ao cuidado com a 

pessoa com UV. Contudo, faz-se necessário manter a oportunidade de Educação Permanente 

em Saúde para esses profissionais. 

 

 

Palavras-chave: Úlcera varicosa. Úlcera da perna. Enfermagem. Ensino. Aprendizagem. 

Atenção Primária à Saúde. 

 



 

ABSTRACT 

Sousa, Alana Tamar Oliveira de. Venous ulcer: educational proposal for nurses from primary 

health care. 2015. 217 f. Thesis (Doctoral) – Post-graduation Program in Nursing, Health 

Sciences Center, Federal University of Paraíba. João Pessoa. 

 

Introduction: Nurses from Primary Health Care (PHC) have faced difficulties to provide 

people with venous ulcer (VU) with care, due to poor knowledge on the theme. This research 

has emerged as an educational proposal for these professionals, based on the Theory of 

Meaningful Learning. Objective: Evaluate the effects of an educational intervention guided 

by the Theory of Meaningful Learning, as a strategy to change the theoretical and practical 

knowledge of nurses from PHC on care for a person with venous ulcer. Method: Quasi-

experimental research, with a before-after design and a quanti-qualitative approach, carried 

out with 78 nurses who work in the Family Health centers (FHCs) in João Pessoa, Paraíba, 

Brazil. The inclusion criteria were: having within the area covered by the FHC a user with 

VU; having schedule availability to attend the course. The exclusion criteria were: missing the 

first or last day and having more than one absence during the educational intervention. The 

operational steps of the research were: (1) Preparation of the data collection instruments; (2) 

Validity and reliability of data collection instruments; (3) Diagnostic assessment; (4) 

Educational intervention; (5) Quantitative assessment; (6) Qualitative assessment. The 

educational intervention took place between April and June 2014, with a workload of 35 

hours. Participants answered a self-assessment instrument and a questionnaire with items 

related to a person with VU, before and after the intervention. After six months, ten nurses 

were interviewed to constitute the qualitative analysis. In the analysis of quantitative data, we 

used the version 21.0 of the statistical package SPSS, with descriptive and inferential analyses 

and structural equations in the software AMOS Grafics, version 21.0. In the qualitative 

analysis, we used Bardin’s content analysis technique. The research was approved by the 

Research Ethics Committee, of the Health Sciences Center, under the Protocol 0708/13. 

Results: Most of the participants are women (95%), aged between 26 and 69 years, having an 

average education length of 18.6 years and an average of 12.7 years working with PHC. The 

self-assessment instrument proved to be reliable and it identified that the two-factor model is 

what best explains nursing care for a person with VU, understood through theory and practice. 

In self-assessment, there was an advance in scores between before and after that, on the 

assessment scale, came from average values close to no knowledge to mean scores closer to 

excellent, in almost all items. Besides, more than half of the participants hit the questions on 

VU assessment, prevention, and treatment, after the intervention, and there was a significant 

increase in the number of correct answers in relation to those stating “I do not know.” In 

qualitative analysis, the following categories emerged: Category I - Evaluating the training 

course; Category II - Barriers for applying the knowledge acquired; and Category III - Easy 

ways for applying content in daily work. Conclusion: The educational intervention for nurses 

from PHC, in the light of the Theory of Meaningful Learning, generated knowledge change 

regarding care for a person with VU. However, there is a need to keep the opportunity of 

Continued Health Education open for these professionals. 
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RESUMÉN 

Sousa, Alana Tamar Oliveira de. Úlceras venosas: propuesta educacional para enfermeros de 

la Atención Primaria de Salud. 2015. 217 f. Tesis (Doctorado) - Programa de Postgrado en 

Enfermería, Centro de Ciencias de la Salud, de la Universidad Federal de Paraíba. João 

Pessoa. 

 

Introducción: Enfermeros de la Atención Primaria de Salud (APS) han enfrentado 

dificultades para proporcionar cuidado a personas con úlcera venosa (UV), debido al escaso 

conocimiento acerca del tema. Esta investigación emergió como una propuesta educacional 

para estos profesionales, basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo. Objetivo: Evaluar 

los efectos de la intervención educativa guiada por la Teoría del Aprendizaje Significativo, 

como una estrategia para cambiar el conocimiento teórico y práctico de enfermeros de la APS 

en el cuidado de una persona con úlcera venosa. Método: Investigación cuasi-experimental, 

con un diseño antes-después y un abordaje cuanti-cualitativo, realizada con 78 enfermeros que 

actúan en las unidades de Salud de la Familia (USF) de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Los 

criterios de inclusión fueron: tener dentro del área cubierta por la USF un usuario con UV; 

tener disponibilidad de horario para asistir al curso. Los criterios de exclusión fueron: 

ausencia en el primer o el último día y tener más de una ausencia durante la intervención 

educativa. Los pasos operativos de la investigación fueron: (1) Preparación de los 

instrumentos de recogida de datos; (2) Validez y fiabilidad de los instrumentos de recogida de 

datos; (3) Evaluación diagnóstica; (4) Intervención educativa; (5) Evaluación cuantitativa; (6) 

Evaluación cualitativa. La intervención educativa se llevó a cabo entre abril y junio de 2014, 

con una carga lectiva de 35 horas. Los participantes respondieron a un instrumento de 

autoevaluación y a un cuestionario con ítems relacionados con una persona con UV, antes y 

después de la intervención. Después de seis meses, se entrevistaron a diez enfermeros para 

constituir el análisis cualitativo. En el análisis de los datos cuantitativos, se utilizó la versión 

21.0 del paquete estadístico SPSS, con análisis descriptivo e inferencial y ecuaciones 

estructurales en el software AMOS Grafics, versión 21.0. En el análisis cualitativo, se utilizó 

la técnica de análisis de contenido de Bardin. La investigación fue aprobada por el Comité de 

Ética en Investigación, del Centro de Ciencias de la Salud, bajo el Protocolo 0708/13. 

Resultados: La mayoría de los participantes son mujeres (95%), con edades comprendidas 

entre 26 y 69 años, con un tiempo medio de formación de 18,6 años y un promedio de 12,7 

años de trabajo en la APS. El instrumento de autoevaluación demostró ser confiable e 

identificó que el modelo de dos factores es lo que mejor explica la atención de enfermería a 

una persona con UV, entendida a través de la teoría y la práctica. En la autoevaluación, se 

produjo un avance en las puntuaciones entre antes y después que, en la escala de evaluación, 

vino de valores medios cercanos a ningún conocimiento para puntuaciones medias más cerca 

de excelente, en casi todos los ítems. Además, más de la mitad de los participantes dieron las 

respuestas correctas sobre evaluación, prevención y tratamiento de UV, después de la 

intervención, y hubo un aumento significativo en el número de respuestas correctas en 

relación con los que dijeron “no sé”. En el análisis cualitativo, emergieron las siguientes 

categorías: Categoría I - Evaluando el curso de capacitación; Categoría II - Barreras para la 

aplicación del conocimiento adquirido; y Categoría III - Facilidades para la aplicación del 

contenido en el trabajo diario. Conclusión: La intervención educativa para enfermeros de la 

APS, a la luz de la Teoría del Aprendizaje Significativo, generó cambio de conocimiento en 

relación con el cuidado de una persona con UV. Sin embargo, existe la necesidad de mantener 

la oportunidad de Educación Continuada en Salud para estos profesionales. 

Palavras-chave: Úlcera varicosa. Úlcera de la Pierna. Enfermería. Enseñanza. Aprendizaje. 

Atención Primaria de Salud. 
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Fonte: Google Imagens, 2015. 
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 A aproximação com a temática se iniciou desde o período de graduação, quando me 

inseri no Grupo de Estudo e Pesquisa no Tratamento de Feridas (GEPEFE/UFPB) e passei a 

estudar e a participar de pesquisas que envolvem feridas. Durante as aulas e os estágios era 

crescente o meu interesse pela assistência a pessoa com lesões. 

 Depois de concluir a graduação, em 2007, a primeira experiência na temática de 

feridas foi como docente na disciplina de ‘Enfermagem em Cirúrgica I’, em que são 

encontradas pessoas com vários tipos de lesões operatórias, que podem evoluir sem 

complicações ou se tornar complexas devido a vários aspectos (biopsicoespiritual), o que 

requer um cuidado especializado com equipe multidisciplinar. 

 Pouco tempo depois de ingressar como docente, no final de 2007, concomitantemente, 

vivenciei o lado assistencial de crianças e neonatos em uma UTI. As lesões mais encontradas, 

apesar de serem consideradas simples, como, por exemplo, incisões cirúrgicas, drenos, 

cateteres umbilicais e de dissecção venosa, envolviam esses seres especiais com imaturidade 

do sistema imunológico e da própria pele. Esses cuidados requeriam conhecimento teórico e 

um grau maior de habilidade e atenção na assistência prestada. 

 Cerca de um ano e meio depois, fui selecionada no Mestrado, momento em que 

vivenciei o estágio docência, também na disciplina de ‘Enfermagem em Cirúrgica I’. As 

práticas dessa disciplina ocorreram no Hospital Universitário Lauro Wanderley, onde, na 

época (2009), havia duas alas cirúrgicas, com pessoas com feridas abertas e fechadas, agudas 

e crônicas, sem complicações e complexas, o que exigia conhecimento científico para avaliar 

a pessoa e a lesão, escolher a cobertura adequada e ter destreza para realizar o curativo ao 

mesmo tempo em que se dava suporte aos discentes que estavam em estágio. Nesse mesmo 

período, também foi possível acompanhar os estudantes no ambulatório de egressos, onde as 

pessoas recebiam atendimento nas especialidades de dermatologia, angiologia e retorno para a 

retirada de pontos. 

Na época em que cursei o Mestrado, tive a oportunidade de conhecer pessoas para as 

quais a ferida representava sofrimento, angústia, dor, dificuldade de locomoção e afastamento 

do convívio familiar devido ao odor e ao exsudato. Assim, cuidando daquelas pessoas, era 

comum o relato de que era difícil a assistência na atenção primária à saúde (APS), 

principalmente devido à falta de atendimento de profissionais para tal assistência. 

 Ainda quando cursava o Mestrado, conheci pessoas com úlceras vasculogênicas. Até 

então, eu não havia prestado assistência a alguém com ferida dessa etiologia. As úlceras 

vasculogênicas emergiram, sob o meu olhar, como outorgadoras de grande sofrimento para 

quem as tinha, devido a vários fatores, dentre eles, o exsudato abundante, a deformação dos 
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membros inferiores, o forte odor, a extensão das lesões, a cronicidades de muitos anos, as 

frequentes infecções, o isolamento social e o afastamento do trabalho. Em minha dissertação, 

tive a oportunidade de testar uma solução à base de Cymbopogon citratus (campim santo), 

para limpar essas feridas. Ficou comprovando ser coadjuvante no processo de cicatrização por 

ser eficaz na limpeza e na diminuição do odor, sem indícios de hipersensibilidade, 

ressecamento do tecido ou irritação. Apesar dos bons resultados, senti que precisava 

contribuir com algo mais porque os participantes da pesquisa eram pessoas simples, que se 

queixavam da falta de material nas unidades da APS e de profissionais dispostos a atendê-los. 

Fiquei sensibilizada com tanta necessidade de cuidado! Para promover uma assistência de boa 

qualidade e me aprofundar na temática, participei de vários cursos e congressos e iniciei uma 

busca incessante de artigos nacionais e internacionais no Portal CAPES sobre úlcera 

vasculogênica. Foi um período de construção e sedimentação do conhecimento. 

 Antes do término do Mestrado, em outubro de 2010, fui convocada para assumir um 

concurso como enfermeira assistencial do maior hospital de trauma da Paraíba daquela época, 

na Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Foi uma experiência riquíssima de aprendizado 

contínuo, já que o setor atendia a pessoas queimadas, feridas traumáticas ou crônicas 

complicadas, feridas iatrogênicas ou de diferentes etiologias, cujos cuidados dependiam, em 

grande parte, do cuidado de enfermagem.  

Ao concluir o Mestrado tive a oportunidade de vivenciar uma experiência 

indiscutivelmente enriquecedora para minha vida profissional e pessoal: coordenar um 

ambulatório de curativos recém-construído e ministrar uma disciplina sobre feridas em uma 

instituição privada de ensino superior. Foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, um campo 

contínuo de aprendizado teórico e prático, porquanto conheci pessoas especiais que 

carregavam uma ferida e ao mesmo tempo uma esperança de cura. Como todas as pessoas 

apresentavam úlcera vasculogênica, era necessário um cuidado abrangente e específico para 

cada particularidade. 

Foi nesse ambulatório em que emergiu um novo ser humano, que aprendia com a 

sabedoria daquelas pessoas, uma nova enfermeira, ainda mais comprometida, sensível, aberta, 

coerente com os princípios éticos e determinada a fazer algo que pudesse mudar a realidade 

apresentada. Observei que, mais uma vez, as pessoas se queixavam da falta de assistência por 

parte de alguns profissionais da APS. Como essa era a porta de entrada para essas pessoas no 

Sistema Único de Saúde (SUS), percebi a importância de conhecer a realidade dos 

enfermeiros e identificar suas necessidades e capacitá-los para que se sentissem seguros em 
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prestar um cuidado pautado no saber e no fazer proporcionando, assim, um assistência de boa 

qualidade a pessoa com úlcera venosa.  

Assim, no Doutorado, tive o interesse de fazer uma pesquisa sobre a temática com 

delineamento de intervenção educativa para esses profissionais. 

Nesse sentido, considerando toda a trajetória de vida aqui apresentada, essa pesquisa, 

ao mesmo tempo em que pretende envolver o leitor e o pesquisador na temática, convida a 

todos os interessados a buscarem um saber e um fazer diferentes do que tem se apresentado, 

um saber por meio do qual as pessoas não se cansem de aprender e um fazer que envolva 

todas as tecnologias – duras, leves-duras e leves, para transformar a saúde que está enferma e 

que grita por socorro e formar profissionais que não cansem de estudar, mas que se encontrem 

no infinito mundo do conhecimento. Que o descaso, o descuidado e a falta de conhecimento 

possam sucumbir diante da vontade de fazer sempre o melhor, no pensamento contínuo de 

que “hoje eu posso ser melhor enfermeiro que ontem”. 

Nessa perspectiva, essa investigação procurou, com um olhar ampliado, envolver a 

metodologia quantitativa e a qualitativa, a fim de responder aos anseios de pesquisadores de 

ambas as correntes. Essa pesquisa é apresentada em formato de artigos, com a seguinte 

estrutura: considerações iniciais, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. 

Vale ressaltar que os resultados são os artigos originados da investigação e seguem a 

formatação de cada periódico ao qual o artigo foi submetido. 
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Fonte: Google Imagens, 2015. 
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 Cuidar de pessoas com feridas complexas ainda é um desafio para a ciência. Várias 

tecnologias vêm sendo desenvolvidas, com o intuito de transformar os fatores que, no leito da 

lesão, atrasam o processo de cicatrização, como, por exemplo, as metaloproteinases de matriz, 

o pH, as células senescentes, a temperatura, o excesso de exsudato e a escassez de fatores de 

crescimento. Contudo, concomitante a esse desafio, soma-se a necessidade de profissionais 

capacitados para realizarem um julgamento clínico que contribua para o sucesso do 

tratamento, intervindo corretamente nas variáveis que podem dificultar a recuperação do ser 

cuidado. 

 Ferida complexa é uma lesão difícil de cicatrizar, aguda ou crônica, que pode estar 

associada a uma ou mais das situações seguintes: perda cutânea extensa; viabilidade dos 

tecidos comprometida, que pode ser concomitante à isquemia e/ou necrose local; infecções 

agressivas e associação com doenças sistêmicas que causam prejuízo aos processos normais 

de cicatrização, como a diabetes mellitus, as vasculopatias, as vasculites, as doenças 

autoimunes e outras(1). 

 Dentre as lesões complexas, optou-se por abordar a problemática da úlcera vascular de 

origem venosa para este estudo, tanto devido à complexidade e à cronicidade, quanto à 

incidência, à prevalência e aos custos para os sistemas de saúde em todo o mundo e, 

sobretudo, devido à imperícia e à negligência que ainda estão enraizadas nos serviços que 

atendem às pessoas com essas lesões. 

A úlcera venosa pode ser definida como uma lesão aberta na perna ou no pé 

decorrente da hipertensão venosa persistente no local(2). É consenso que as úlceras venosas 

são as mais frequentes das que atingem os membros inferiores (MMII) e representam 70% 

dessas lesões(2).  

Pesquisa realizada com 1.209 pessoas concluiu que 75,2% dos pacientes apresentaram 

úlceras venosas, e todos os membros afetados estavam com refluxo e obstrução(3). Outra 

investigação realizada com 66 pessoas, das quais 55 eram mulheres, 76,4% apresentavam 

insuficiência venosa grave(4). No Reino Unido, estudo realizado com 262 pessoas com úlceras 

de MMII identificou insuficiência venosa crônica em 70% dos casos(5). 

A úlcera venosa afeta aproximadamente 1 a 3% da população mundial(6) e alguns 

estudos indicam que a prevalência aumenta com a idade, sendo o pico a partir dos 60 anos(6-8). 

Esses valores podem ser bem maiores devido a subnotificação da doença em muitos países, 

incluindo o Brasil. 

O perfil sociodemográfico e clínico indica que as pessoas com insuficiência venosa 

grave têm sobrepeso, baixo grau de escolaridade, são sedentárias, com ortostatismo 
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prolongado durante a atividade laboral(9), baixa renda(10) e hipertensas(7,11). Algumas pesquisas 

apontam predominância de casos no sexo feminino(8-10). 

Por serem feridas crônicas, aproximadamente 50% das úlceras venosas podem retornar 

dentro de dez anos. Há registros de pessoas que sofreram desse mal até 60 anos(12). No que diz 

respeito às consequências, as pessoas com úlcera venosa apresentam insatisfação com 

aparência física, sentimentos negativos, restrição de lazer e das atividades domésticas, 

comprometimento do trabalho, dor, dificuldade de locomoção e sofrem discriminação(2,10,13-

14). A interferência em todos os aspectos da vida leva essas pessoas a se sentirem impotentes, 

sem esperança de cura, que piora quando a lesão apresenta odor e exsudato(13) e afeta a 

qualidade de suas vidas(15). 

Por causa da complexidade da fisiopatologia que abrange a abertura de uma úlcera 

venosa, é necessário cuidar da ferida, o que inclui limpeza, uso de coberturas específicas, 

avaliação contínua, além de abordagem multifatorial, que envolve a educação para os 

cuidados com a nutrição, o repouso adequado, as condições de higiene, socioeconômicas e 

emocionais, entre outras.  

Esse cuidado holístico, que agrega os fatores elencados acima, deve ser ofertado por 

profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), representada, principalmente, pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF), que é uma reorientação do modelo assistencial em que as 

equipes de saúde trabalham na manutenção da saúde e na atenção às fases específicas do ciclo 

de vida, regidas pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação, do 

vínculo e da continuidade, da integralidade, da responsabilidade, da humanização, da 

equidade e da participação social(16).Vale ressaltar que a Política Nacional de Atenção Básica 

considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, 

como termos equivalentes(17). 

Algumas pesquisas apontam que há lacunas na APS, no que concerne à assistência a 

pessoas que recebem tratamento para úlcera venosa. Os principais problemas comuns na 

maioria dos casos são: ausência de registros relativos aos usuários com úlcera venosa; 

desarticulação da APS, porque não há continuidade da referência; despreparo e falta de 

atualização dos profissionais; ausência de protocolos ou normatizações; falta de materiais 

básicos para curativos e coberturas; ausência de orientações quanto à técnica ou à cobertura 

utilizadas para os curativos em domicílio; carência de acompanhamento ou monitoramento 

dos usuários; falta de medicamentos para circulação dos MMII; dificuldade de acesso ao 

angiologista; abordagem centrada na doença; espaço físico da unidade inadequado; e ausência 

da terapia compressiva como uma das condutas terapêuticas das úlceras venosas(18-21). 
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Esses problemas contribuem para que o usuário não tenha acesso a uma assistência de 

boa qualidade na APS e procure a atenção secundária ou terciária, desde casos mais simples, 

como a busca por alguma especialidade médica, até alguma complicação mais grave, como a 

remoção de tecido necrosado, devido à necessidade de desbridamento cirúrgico, ou com uma 

infecção grave(19).  

 Na assistência à pessoa com úlcera venosa, ainda há dúvidas quanto à melhor conduta 

clínica, apesar do desenvolvimento constante de pesquisas na temática e de associações 

internacionais desenvolverem diretrizes de orientação aos profissionais, o que acarreta em 

uma prática fundamentada na associação de experiência pessoal e senso comum(11). 

Partindo da premissa de que qualquer transformação se inicia com a educação, propõe-

se a capacitação de enfermeiros da APS para que, com conhecimento teórico – saber – e 

conhecimento prático – fazer – possam adentrar a vida da pessoa com úlcera venosa e 

percebê-la como requisitante de um cuidado integral e, concomitantemente, específico.  

Sabe-se que a APS é essencial para a efetivação de mudanças no modelo de atenção à 

saúde, a fim de consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) como um sistema coeso, 

articulado e dinâmico. Foi nesse contexto de transformação, com o desafio de envolver 

profissionais preparados para atuarem na atenção à saúde, em todos os níveis de atenção, que 

se criou, em 2003, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), por meio 

da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS nº. 335, de 27 de novembro de 2003 que 

aprovou a “Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a 

Educação Permanente em Saúde” e a estratégia de “Polos ou Rodas de Educação Permanente 

em Saúde”(17). 

A PNEPS apresenta investimento previsto na Lei nº 8.080/90, que foi regulamentada 

pela Portaria nº 198/GM em 2004 e alterada pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto 

de 2007, que dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para a implementação da PNEPS(22). 

Essa política é financiada com recursos da esfera federal, sob a responsabilidade de um 

Colegiado de Gestão, composto por gestores e instituições de ensino, na qual a educação 

emerge para formar e qualificar os trabalhadores de saúde(22). 

A PNEPS segue os pressupostos pedagógicos apresentados pela OPAS/OMS e tem o 

objetivo de transformar as práticas dos atores envolvidos, por meio de atividades educativas 

que levem em conta as necessidades específicas dos profissionais, como elementos que 

“façam sentido” para eles, para que, a partir da aprendizagem significativa, eles possam 

propor e reordenar práticas que promovam mudanças no processo de trabalho(17).  
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Para a PNEPS, a Educação Permanente em Saúde (EPS) é a aprendizagem no 

trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

trabalho, a qual é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em consideração 

os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Nessa perspectiva, esta pesquisa se 

propôs a desenvolver uma capacitação para enfermeiros da APS fundamentada na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

Em sua teoria, Ausubel esclarece que a aprendizagem ocorre com a aquisição de novos 

significados, a partir da apresentação de material que é potencialmente significativo para o 

aprendiz, ou seja, que desperte o interesse do aluno em um processo de construção do 

conhecimento ancorado em um conhecimento prévio que cada um carrega. A introdução de 

ideias relevantes interage com as pré-existentes, de modo que emergem novos significados 

que ficarão retidos na memória(23). 

Com aspectos do construtivismo, a teoria cognitivista de Ausubel se pauta no contexto 

em que o professor pode desenvolver uma aprendizagem por recepção ou por situações 

problematizadoras, desde que coloque o aprendiz em situações em que a interação sujeito-

objeto possa ocorrer, para que ele se torne um ser ativo e participativo no seu processo de 

aprendizagem, seja qual for o tipo de abordagem escolhida(23). É nesse universo 

problematizador e participativo que se pretendeu capacitar os enfermeiros da APS. 

Na área de Enfermagem, há poucas pesquisas em quem foi empregada a teoria. 

Pesquisadoras(24) aplicaram uma intervenção educativa utilizando a Teoria da Aprendizagem 

Significativa para auxiliares de Enfermagem que atuavam em Centro Cirúrgico. Outras(25) 

implementaram e avaliaram o impacto de um programa de capacitação em vigilância e 

desenvolvimento infantil. Portanto, é necessário ampliar o uso da teoria em outros cenários, 

abordando temas que se reflitam no real, no concreto e envolvam outros temas e outras 

realidades. 

Segundo o Ministério da Saúde(22:39), a capacitação ocorre por meio de “ações 

intencionais e planejadas que têm como missão fortalecer conhecimentos, habilidades, 

atitudes e práticas que a dinâmica das organizações não oferece por outros meios, pelo menos 

em escala suficiente”. Essa é uma estratégia comum para enfrentar os problemas que se 

apresentam nos serviços de saúde. No entanto, há grandes desafios para serem rompidos na 

capacitação, conforme tem acontecido em vários seguimentos da educação em saúde, como a 

mera transmissão de conhecimento técnico-científico, a ausência de discussões sobre os 

problemas enfrentados pelos profissionais, a não inclusão do contexto vivenciado por essas 

pessoas, a falta de avaliação dos resultados e a ideia de que a mudança será imediata(22).  
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Assim, o cuidado depende de uma formação voltada para uma prática transformadora 

da realidade, que consiga romper com a prática vigente que se caracteriza por ser 

fragmentada, dicotomizada e com pouco embasamento científico, o que tem contribuído para 

dificultar o atendimento das necessidades de pessoas com úlcera venosa. 

A partir das vivências experenciadas, decidiu-se intervir nesse contexto por meio de 

uma capacitação que não pretendeu apenas capacitar tecnicamente alguns enfermeiros da APS 

para a troca de curativos, mas também desvelar a capacidade que cada profissional tinha 

dentro de si para intervir na realidade apresentada, por meio do fazer diferente, do novo, do 

querer buscar, de forma consciente, a melhor decisão clínica no cuidado à pessoa com úlcera 

venosa. 

 Assim, é mister que o enfermeiro tenha competência e conhecimento no que diz 

respeito ao cuidado com as pessoas que têm úlcera venosa, já que a disponibilidade de 

materiais não garante uma assistência de boa qualidade se não houver pessoas com 

conhecimento suficiente para tratar e acompanhar a pessoa com ferida crônica, neste caso, a 

úlcera venosa.  

 Esta pesquisa se justifica devido aos pressupostos de que a EPS parte de uma revisão 

crítica das práticas atuais, que, por meio de um processo de educação e de reflexão na ação, os 

profissionais passam a aprender outras maneiras de relacionar-se e atuar, com o 

desenvolvimento de habilidades e mudanças nas práticas e na própria organização do 

trabalho(17).  

Além disso, esta proposta foi uma iniciativa voluntária que partiu de uma instituição 

pública federal para contribuir para esse processo, seguindo orientação da Portaria GM/MS nº 

1.996, de 20 de agosto de 2007, em cujo inciso III, do artigo 6º apresenta as atribuições das 

Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço, conforme se segue(22:10): 

 

III – Incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos 

princípios, à condução e ao desenvolvimento da Educação Permanente 

em Saúde, ampliando a capacidade pedagógica em toda a rede de 

saúde e educação (grifo nosso). 

 

Mediante o exposto, espera-se que esta pesquisa possa nortear novas condutas clínicas 

pelos enfermeiros das APS, subsidiar o planejamento e a implementação de protocolos e, 

principalmente, auxiliar em uma assistência que possa contemplar as reais necessidades dos 

indivíduos com úlceras venosas. 
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Esta investigação partiu das seguintes questões norteadoras: Qual a relação entre o 

saber e o fazer na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa? Quais os efeitos de 

uma ação educativa para enfermeiros da APS à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, 

antes e depois da intervenção educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa, 

na perspectiva da autoavaliação? Qual o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da 

APS sobre avaliação, prevenção e tratamento da pessoa com UV? Qual a vivência de 

enfermeiros da APS, depois de participarem de uma intervenção educativa no cuidado 

dispensado à pessoa com úlcera venosa? 

Nessa perspectiva, emergiu a seguinte hipótese: A intervenção educativa pautada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa exerce mudança no conhecimento teórico e prático de 

enfermeiros da APS em relação à avaliação (AV), à prevenção (PR) e ao tratamento (TTT) de 

pessoa com úlcera venosa. 

 

H1= ∑ AV, PR e TTT depois > ∑ AV, PR e TTT antes da Estratégia Educativa (X2, p < 0,05) 

H0= ∑ AV, PR e TTT depois ≤ ∑ AV, PR e TTT antes da Estratégia Educativa (X2, p < 0,05) 
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3. Objetivos 

 Fonte: Google Imagens, 2015. 
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 Objetivo geral 

 Avaliar os efeitos da intervenção educativa pautada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa como estratégia para mudar o conhecimento teórico e prático de 

enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado com a pessoa que tem 

úlcera venosa; 

 

Objetivos específicos 

 Verificar empiricamente a relação entre o saber e o fazer na assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a autoavaliação dos enfermeiros acerca dos conhecimentos voltados para o 

cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da intervenção educativa; 

 Verificar o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre avaliação, 

prevenção e tratamento da pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a vivência de enfermeiros da APS depois de participarem da intervenção 

educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa. 
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Fonte: Google Imagens, 2015. 
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4. Referencial Teórico 

 

A implementação de um plano de cuidados que compreenda as reais necessidades da 

pessoa com úlcera venosa requer um conhecimento prévio acerca da teoria e da prática. O 

conhecimento teórico será abordado quanto à fisiopatologia, às manifestações clínicas e ao 

tratamento dessas lesões. Outros itens contemplados no referencial tratam da educação em 

saúde para enfermeiros que cuidam de pessoas com feridas e da contribuição da Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel para a educação em Enfermagem, esta última 

apresentada em artigo de revisão integrativa. 

 

 

4.1 Assistência às pessoas com úlcera venosa 

 

A úlcera venosa pode ser definida como uma lesão aberta, na perna ou no pé, 

decorrente da hipertensão venosa persistente no local. Ocorre devido à insuficiência venosa 

crônica, que se caracteriza por hipertensão venosa persistente nos membros inferiores, devido 

ao refluxo nas veias superficiais, perfurantes ou profundas ou à oclusão venosa(2). 

Para entender a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, é necessário 

comprender a anatomia e a função venosa normal. As veias profundas dos membros inferiores 

estão localizadas no compartimento profundo da perna, abaixo da fáscia muscular e 

acompanham as principais artérias da perna e da pelve. As veias superficiais localizam-se 

acima da fáscia muscular e incluem a veia safena magna e a safena parva. As veias 

perfurantes passam através da fáscia muscular profunda e conectam o sistema superficial ao 

venoso profundo. As veias comunicantes ligam as veias dentro do mesmo sistema(2). 

Normalmente, o sangue flui das veias superficiais para as veias profundas, por meio de 

uma série de vasos perfurantes, e para retornar ao coração indo contra a gravidade, depende 

de valvas e bombas musculares. Todos os vasos são equipados com válvulas semilunares 

unidirecionais que evitam o fluxo retrógrado(26). 

A contração das bombas musculares, principalmente na panturrilha que gera cerca de 

200mmHg, assim como no pé e na coxa, é muito importante, no retorno venoso. À medida 

que a pessoa anda, o aumento da pressão no interior do compartimento fascial comprime as 

veias, e o sangue é impulsionado no sentido do retorno venoso profundo. Imediatamente após 

a deambulação, a pressão dentro das veias da extremidade inferior é normalmente baixa (15 a 

30 mmHg), pois o sistema venoso foi esvaziado pela função de bomba muscular(26). 
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  Assim, qualquer problema que interfira na movimentação das pernas, como paralisia, 

inatividade prolongada ou mesmo na fluidez do sangue, como uma trombose venosa 

profunda, pode interferir nesse sistema e tornar as valvas incompetentes devido ao acúmulo 

de sangue no vaso, que eleva a pressão dentro do seu lúmem e causa veias varicosas. Além 

disso, ocorre o acúmulo de líquido intersticial, que favorece a formação do edema. Por isso é 

importante que a equipe de saúde oriente os indivíduos predisponentes para agirem na 

prevenção do problema, visando impedir a formação da úlcera. 

O mecanismo exato que leva à alteração patológica na circulação venosa, causando as 

lesões necróticas na pele, ainda é desconhecido, porém várias hipóteses têm sido levantadas 

sobre isso. Na Teoria Clássica, acredita-se que a hipertensão venosa persistente ocasiona 

inflamação crônica nas veias e capilares, com passagem de macromoléculas, como por 

exemplo, fibrinogênio, hemácias e plaquetas, além da atração de células de defesa, o que 

acarreta a abertura da úlcera. Na Teoria de cuff de fibrina, proposta por Browse e Burnand, a 

deformidade dos capilares, em decorrência da hipertensão crônica, causa o extravasamento de 

moléculas proteicas, entre elas, o fibrinogênio, que se polimeriza em fibras insolúveis, forma 

uma bainha (cuff) ao redor dos capilares da derme e impede a chegada de nutrientes e trocas 

gasosas nas células. Outra teoria proposta é a Teoria dos Leucócitos, em que a hipertensão 

venosa causa estase venosa, agrupamentos de leucócitos na parede do endotélio, o que 

acarreta bloqueio na passagem de oxigênio e processo inflamatório crônico. Na Teoria do 

Bloqueio, sugere-se que a fibrina e os fatores de crescimento extravasados ficam aprisionados 

no local, e isso dificulta a cicatrização da ferida(27).  

É importante ressaltar que, independentemente da teoria, a etiologia das úlceras 

venosas está relacionada a qualquer agente que interfira no retorno venoso e desenvolva a 

hipertensão venosa, secundária à incompetência valvular, à obstrução venosa ou a uma 

combinação desses fatores. Em nível microscópico, o endotélio é o regulador entre tônus, 

hemostasia e coagulação. Lesões, infecções, doenças imunológicas, diabetes, predisposição 

genética, fatores ambientais, tabagismo e aterosclerose causam um efeito adverso no endotélio 

que, por sua vez, deve gerar uma compensação para evitar mais prejuízos e manter a 

integridade da parede vascular(2).  

Dentre os fatores de risco para o surgimento da úlcera venosa, destacam-se: idade; 

sexo (feminino); história familiar; tabagismo; insuficiência cardíaca; fraqueza muscular 

secundária à paralisia; obesidade; gravidez; trombose venosa profunda (TVP); ocupação que 

exige longos períodos em pé ou sentado; cirurgia artroscópica de quadril, joelho ou tornozelo; 

disfunção valvular; traumatismos nos membros inferiores; condições genéticas tais como a 
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síndrome de Klippel-Trenaunay, arteriopatia cerebral autossômica dominante, com infartos 

subcorticais e leucoencefalopatia e síndrome Ehlers-Danlos. Todos esses fatores podem exibir 

o aparecimento precoce de veias varicosas(2). Contudo, a maioria dos indivíduos com doença 

venosa primária não apresentam estas condições genéticas, e um dos principais genes 

específicos da doença venosa primária e das varizes não foi identificado, embora pareça que a 

característica é autossômica dominante com penetrância variável(28). 

 Como os fatores desencadeantes estão relacionados, principalmente, às doenças 

venosas, alguns sinais e sintomas são característicos de pessoas que apresentam insuficiência 

venosa crônica, como sensação de peso nos membros inferiores, parestesia, câimbras, dor, 

edema, veias varicosas e pigmentação cutânea(29). Pesquisas apontam predominância da úlcera 

venosa na população com idade acima de 60 anos(20,30-32), do sexo feminino(20,31-34), com baixa 

renda e escolaridade(20,30) e úlceras recidivantes(20,33,35). 

O tratamento de uma pessoa com úlcera venosa é oneroso para os serviços de saúde e 

o usuário(20,30,34) e a lesão compromete a qualidade de vida da pessoa e de seus familiares, 

devido à dor, ao exsudato abundante e ao odor, que os afasta do convívio social(30-33). 

Para classificar a doença venosa crônica, usa-se o sistema CEAP (Clínica, Etiologia, 

Anatomia, Fisiopatologia) que dá o enquadramento de pacientes conforme as manifestações 

clínicas. Foi proposta em 1993 e é adotada mundialmente para facilitar a comunicação sobre a 

doença venosa crônica e servir de base para a investigação clínica dos pacientes, como um 

sistema de documentação e base para as decisões sobre o tratamento adequado(36).  

Assim, de acordo com os sinais clínicos (C), a classificação CEAP varia de C0 a C6, a 

saber: C0 - significa que o paciente não apresenta sinais vivíveis ou palpáveis de doença 

venosa; C1 - presença de telangiectasias e veias reticulares; C2 - há varizes; C3 - presença de 

edema; C4 - pigmentação, eczema e/ou lipodermatoesclerose; C5 – a pessoa apresenta as 

alterações de C4 concomitante à úlcera venosa cicatrizada; C6 - além das alterações de C4, o 

indivíduo tem úlcera venosa ativa. 

Quanto ao agente etiológico (E), as alterações podem ser congênitas (Ec - presentes no 

nascimento), primárias (Ep - sem causa determinada) ou secundárias (Es - pós-traumática, 

pós-trombótica, dentre outras). No que se refere à anatomia da/s veia/s afetada/s (A), pode 

ocorrer o envolvimento de segmento de veias superficiais (As), de veias profundas (Ap), e de 

de veias perfurantes (Aperf). Na última etapa da classificação, a fisiopatologia (P) pode ser 

em decorrência do refluxo (Pr), de uma obstrução (Po) ou de ambos os casos (Pr, o). 

Na apresentação clínica, as úlceras venosas localizam-se, geralmente, sobre o maléolo 

medial, sejam elas únicas ou múltiplas. Se livre de infecção, o aspecto da ferida é de tecido de 
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granulação no leito, as bordas são lisas e irregulares. A úlcera pode ser superficial no início, 

porém pode se tornar profunda com a progressão. A dor, comumente, de leve a moderada, 

também pode ser extrema, gerada pelo processo inflamatório crônico e pelos nervos feridos, 

piora ao final do dia com a posição ortostática e melhora com a elevação do membro. A dor 

também pode ser relacionada à infecção, à maceração, às dermatites de contato, à limpeza, à 

mudança do curativo e ao desbridamento(37-38).  

Há muitas manifestações clínicas peculiares às úlceras venosas, que as diferenciam das 

demais úlceras de membros inferiores. A drenagem de exsudato pode ser de moderada a 

intensa. A pele circundante pode apresentar dilatação venosa, inclusive enrubescimento 

venoso submaleolar, telangiectasia, veias varicosas, edema, atrofia branca, maceração, 

hiperpigmentação e lipodermatosclerose(26-29). Algumas dessas manifestações estão descritas 

no quadro 01. 
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Manifestações clínicas da úlcera venosa 

Características da Ferida 

Formato irregular e geralmente superficial 

Bordas lisas e irregulares 

Grau de exsudação de moderado a intenso 

Úlcera rasa com tecido de granulação 

 

Localização frequente sobre o maléolo medial ou entre o pé e a parte 

superior da panturrilha. Pode ser única ou múltipla. 

Pele circundante 

 

Hiperpigmentação: coloração escurecida da pele, em tom 

amarronzado, ocasionada por manchas de hemossiderina decorrentes do 

extravasamento e da destruição de eritrócitos no local. Geralmente, 

ocorre na região maleolar, mas pode se estender da perna ao pé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eczema: dermatite eritematosa, que pode evoluir e formar vesículas, 

edema e descamação; também pode ser secretante, com prurido intenso, 

que acomete a pele da perna. Na maioria das vezes, localiza-se perto de 

veias varicosas, mas também pode se manifestar em qualquer parte da 

perna. Normalmente, é acompanhada de quadro de doença venosa 

crônica, mas pode refletir a sensibilização para algum tratamento tópico, 

principalmente a loções para pele, antibióticos tópicos, curativos e 

antissépticos. 

 

Atrofia branca: pele atrófica, frequentemente circular, de cor branco-marfim, circundada por capilares 

dilatados e, às vezes, hiperpigmentação, a qual pode ser uma área de desconforto. Não deve ser 

confundida com áreas cicatriciais de úlceras. 

Membro afetado 

Edema: aumento perceptível no volume de fluidos da pele e do tecido subcutâneo, caracteristicamente 

recuado com pressão. Edema venoso ocorre geralmente na região do tornozelo, mas também pode se 

estender para a perna e o pé. 

Lipodermatoesclerose (LDS): a fibrina faz com que a pele e tecido 

subcutâneo fiquem espessados e se tornem fibróticos, com inflamação 

crônica, por vezes associada a cicatrizes ou contratura do tendão de 

Aquiles. A LDS às vezes é precedida de edema inflamatório difuso, que 

pode ser doloroso e que, muitas vezes, é referida como hipodermatite. É 

um sinal de doença venosa avançada. Pode envolver todo o terço distal 

do membro inferior, o que resulta na aparência de garrafa invertida. 

 

Corona phlebectasica: numerosas pequenas veias intradérmicas, em 

formato de leque, situadas na face lateral ou medial da perna e do pé, 

frequentemente associada à incompetência das veias perfurantes. 

Varizes: veias subcutâneas, dilatadas, com diâmetro igual ou maior que 

3mm, medida em posição ortostática. Pode envolver veias safenas, 

tributárias de safenas ou veias superficiais da perna não correlacionadas 

às safenas. As varizes, geralmente, são tortuosas. Veias safenas 

tubulares, com refluxo demonstrado, podem ser consideradas varicosas. 

 

Quadro 01: Manifestações clínicas da úlcera venosa 

Fonte: Construído a partir do Guia Australiano (2011); Eberhardt; Raffetto (2014) e Eklöf et al. 

(2004). Fotografias da pesquisadora (2011-2013). João Pessoa, 2015. 

O diagnóstico clínico se baseia, inicialmente, na história e no exame físico, que 

detalham sintomas de doença venosa crônica, conforme apresentados no quadro 01. Nesse 



 39 4. Referencial Teórico 

momento, podem-se detectar as alterações físicas acima, juntamente com o relato da pessoa. 

Na anamnese, deve-se coletar toda a história pregressa com tempo do diagnóstico, evolução, 

tratamentos anteriores e atual e identificar os fatores de risco. Além disso, é importante 

conhecer a renda familiar, se o indivíduo usa de drogas, seus hábitos nutricionais, higiene, 

condições de moradia, sono e repouso, quem é o cuidador, se possui animais domésticos e 

está usando medicações em uso(2,29,27). 

No exame físico, deve-se aferir a pressão arterial do indivíduo, pesá-lo, medir sua 

altura e verificar o índice de massa corporal (IMC), para avaliar se o usuário tem hipertensão 

arterial e sobrepeso, respectivamente(27). A inspeção e a palpação também podem ser 

realizadas para identificar evidências de doença venosa, o que deve ser feito com o indivíduo 

deitado e em pé para distender as veias o máximo possível. No exame, além de investigar as 

manifestações clínicas elencadas acima, o enfermeiro pode realizar dois testes com alto 

padrão de sensibilidade: Teste Brodie-Trendelenburg (teste do garrote) e Teste Perthes. 

No teste Brodie-Trendelenburg o indivíduo fica deitado, e o profissional eleva o 

membro afetado a 45º e realiza massagem de retorno venoso. Um torniquete deve ser aplicado 

perto da virilha, e a pessoa é orientada a se levantar. Se houver refluxo superficial, as veias 

varicosas dilatam entre 20 e 30 segundos, o que determina incompetência na junção 

safenofemoral(26,39). No teste Perthes, com um torniquete abaixo do joelho, o indivíduo é 

orientado para ativar a musculatura da panturrilha com dez elevações do calcanhar. A 

dilatação de veias significa refluxo entre as veias perfurantes, e dor associada ao exercício 

sugere possibilidade de obstrução venosa profunda(39). 

Para avaliar o edema, deve-se medir a circunferência da perna, 10 cm acima do 

tornozelo (maléolo medial) e quantificar o edema pelo sinal de Godet. Além disso, devem-se 

palpar os pulsos pedioso e tibial, à procura de obstrução arterial periférica. Na avaliação da 

úlcera, é preciso investigar a localização, o tipo de tecido, o exsudato, as bordas e a pele 

perilesional(27). 

O índice tornozelo-braço (ITB) é um exame bem recomendado por associações 

internacionais, incluindo a Sociedade de Cirurgia Vascular e o Fórum Venoso Americano – 

nível de evidência B(2), mas não realizado por falta de capacitação dos enfermeiros e pela 

ausência do aparelho. Trata-se de um exame muito simples, não invasivo, calculado a partir 

da pressão arterial dos membros superiores e do membro afetado. O ITB baseia-se na ideia de 

que, em condições normais, há uma diferença entre as pressões arteriais entre os membros, 

que é mais elevada nos membros inferiores do que nos superiores(40). O ITB identifica a 

ocorrência concomitante da doença arterial obstrutiva periférica, visto que, para indicar a 
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terapia compressiva – padrão-ouro para a úlcera venosa – é fundamental descartar o 

comprometimento arterial(2). 

Para verificar o ITB, com um aparelho doppler, afere-se a pressão arterial sistólica de 

ambos os braços pela artéria braquial, e no membro afetado, pelas artérias pediosa e tibial 

posterior. Para o cálculo, divide-se o valor da maior pressão arterial obtida na perna pelo 

maior valor obtido em um dos braços(27,41), conforme mostram as figuras 01 e 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ITB ≥ 0,9 indica suprimento arterial normal para a perna. Um índice inferior a 0,9 

dá fortes evidências de doença arterial periférica. Quanto menor o valor, mais grave a doença, 

sendo que a terapia de compressão não deve ser usada se o ITB estiver abaixo de 0,8. 

Recomenda-se que, se o ITB estiver < 0,5, deve-se fazer um encaminhamento urgente a um 

cirurgião vascular(2). 

Para a Sociedade de Cirurgia Vascular, Fórum Venoso Americano(O’Donnell Jr et al., 2014), o 

ITB normal deve ser > 0,9 – 1,0. Se for abaixo desse valor, deve-se encaminhar o indivíduo 

ao angiologista. Já para a Associação Australiana no Manejo de Feridas e a Sociedade de 

Cuidado de Feridas da Nova Zelândia(29) o valor deve ser entre > 0,8 e 1,2. Por medidas de 

segurança, os profissionais do curso, nesta pesquisa, foram orientados a aceitar um ITB 

normal para aplicar terapia compressiva entre 0,9 e 1,2. 

Há, ainda, exames complementares recomendados para a confirmação diagnóstica, 

como o Doppler de ondas contínuas (eco-Doppler), por exemplo, que avalia a permeabilidade 

venosa e o refluxo através da medida e do registro das pressões venosas ao longo de uma 

extremidade), pletismografia venosa (fotopletismografia, pletismografia a ar), flebografia 

ascendente dinâmica e descendente(26). O Doppler é um método não invasivo transcutâneo, 

que serve para detectar o fluxo sanguíneo com o ultrassom, usando o efeito doppler na 

Figura 01: Aferição da pressão arterial 

sistólica pela artéria braquial, com 

doppler portátil. 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2011. 

Figura 02: Aferição da pressão arterial 

sistólica da artéria pediosa com doppler 

portátil. 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2011. 
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mudança de frequência causada pela velocidade dos elementos figurados do sangue. É um 

exame que determina a localização e a morfologia das alterações, com avaliação de refluxo, 

que envolve a veia safena magna e/ou parva, a localização de perfurantes incompetentes, o 

esclarecimento de diagnóstico de edema sem outros sinais de doença venosa crônica, varizes 

recidivadas, anomalias vasculares e investigação de TVP prévia e de insuficiência valvular e 

refluxo em sistema venoso profundo(42). 

 Outro exame diagnóstico complementar é a pletismografia, que registra alterações nos 

volumes e nos tamanhos das extremidades por meio da medição do volume sanguíneo na 

panturrilha em mililitros, e estima a proporção de comprometimento do sistema venoso 

superficial e profundo. A flebografia é indicada quando os métodos não invasivos forem 

insuficientes para esclarecer o diagnóstico e/ou a orientação de tratamento, realizado por meio 

de um contraste radiopaco numa veia para ver o percurso da veia ou artéria correspondente(42). 

A abordagem terapêutica sobre a úlcera inclui o controle da doença de base, 

tratamento local da ferida, orientações ao indivíduo para que eleve os membros e pare de 

fumar, além de terapia de compressão e, às vezes, medicação e/ou cirurgia. Para o tratamento 

da lesão, indica-se a terapia compressiva, que auxilia no retorno venoso, bem como a 

cobertura do leito da úlcera. Dentre as ataduras de compressão, há as elásticas e as inelásticas, 

contudo, no uso das ataduras inelásticas, a pessoa deve ser estimulada a deambular para 

atingir os benefícios da compressão, ao contrário das elásticas, que mantêm a pressão mesmo 

que a pessoa esteja em repouso. Essa terapia favorece a microcirculação, aumenta o retorno 

venoso profundo, diminui o refluxo patológico, durante a deambulação, e aumenta o volume 

de ejeção durante a ativação dos músculos da panturrilha. Além disso, diminui a saída de 

líquidos e macromoléculas dos capilares e vênulas para o tecido intersticial, o que favorece a 

reabsorção do edema e melhora a drenagem linfática(43). 

Entre as inelásticas, a mais tradicional é a bota de Unna, um rolo de gaze impregnada 

de óxido de zinco, calamina e glicerina, colocadas desde abaixo dos dedos dos pés até cerca 

de 2,5cm abaixo do joelho. Qualquer concavidade sobre a úlcera é preenchida com curativo 

adicional. Este curativo é coberto com gaze de algodão para acolchoar a ferida e absorver o 

exsudato. Acredita-se que o óxido de zinco protege a pele perilesional, melhora a 

reepitelização da ferida e diminui a inflamação. 

Uma atadura elástica é enrolada por fora para propiciar compressão. À medida que o 

curativo seca, vai ficando semirrígido, e quando a pessoa anda, o curativo rígido restringe o 

movimento para fora do músculo da panturrilha, dirige a maior parte da força de contração 

para dentro e melhora a função do músculo da panturrilha e, por sua vez, a circulação venosa. 
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Este curativo deve permanecer até sete dias, mas, em casos de feridas muito exsudativas, pode 

ser trocado com mais frequência(44). 

O tratamento da úlcera venosa, por meio da compressão do membro, aumenta a taxa 

de cicatrização da lesão em comparação com o tratamento sem compressão, que é indicado 

para todas as pessoas com úlceras venosas. Assim, a terapia de compressão continua a ser o 

padrão-ouro para tratá-las (44). 

A compressão deve ser administrada na forma de curativos e ataduras de 

multicamadas, meias ou combinações de meias e curativos. As ataduras e as meias são 

classificadas de acordo com o nível de compressão que se aplica ao membro. Embora a 

pressão ideal necessária para superar a hipertensão venosa não seja bem definida, geralmente 

o aceitável é uma pressão externa de 35 a 40 mmHg no tornozelo para evitar a exsudação 

capilar(43).  Não se recomenda o uso de compressão com apenas uma camada, porque há risco 

de dano causado pela pressão. O sistema de multicamadas proporciona uma proteção 

almofadada, portanto, é a melhor escolha. Nesse sistema, consegue-se uma pressão sustentada 

entre 40 e 45 mmHg no tornozelo e 17 mmHg abaixo do joelho. As meias são mais indicadas 

no período pós-cicatrização para prevenir a recidiva das lesões(44). 

Revisão sistemática publicada pela Cochrane Library, incluindo 48 ensaios clínicos 

randomizados, com um total de 4.321 participantes no total, revela que a terapia compressiva 

aumenta a taxa de cicatrização da úlcera em comparação com a ausência de compressão. Os 

sistemas multicomponentes elástico são mais eficazes do que os sistemas simples e do que os 

compostos por elementos não elásticos. Os sistemas de atadura de dois componentes parecem 

funcionar tão bem quanto os de quatro camadas. Além disso, as pessoas que receberam o 

sistema de quatro camadas apresentaram tempo de cura mais rápido do que aquelas que 

usaram bandagem de curto estiramento. Contudo, não se obteve conclusão acerca das 

diferenças entre as meias de alta compressão e sistemas de quatro camadas(45). 

Além da compressão, o repouso dos membros inferiores e as caminhadas leves para 

favorecer o retorno venoso são extremantes importantes. Pesquisa acompanhou 250 adultos, 

com úlcera venosa, até três anos depois da cicatrização da ferida. Os resultados encontrados 

apontaram que o tempo médio para a recorrência da úlcera foi de 42 semanas. Cerca de 22% 

(n = 54) dos indivíduos tiveram a reincidência dentro de três meses; 39% das pessoas dentro 

de seis meses (91 de 235 participantes); 57% em 12 meses (111 de 193 participantes); 73% 

em dois anos (53 de 72 participantes); e 78% em três anos (41 de 52 participantes). Os fatores 

de risco para a recorrência incluiu uma história de trombose venosa profunda, história de 

múltiplas úlceras de perna anteriores e maior duração de úlcera anterior. Os fatores de 
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proteção foram a elevação das pernas por pelo menos 30 minutos por dia, níveis mais 

elevados de autocuidado e caminhar, pelo menos, três horas por dia(46). 

Para a cobertura da ferida, há inúmeras opções disponíveis no mercado, a depender da 

presença de tecidos desvitalizados e da quantidade de exsudato. Para úlceras com drenagem 

leve ou média, são necessários curativos que retêm umidade do leito da lesão, como 

hidrocoloides, gaze úmida com soro fisiológico a 0,9%, filmes transparentes e espumas; para 

feridas com exsudato intenso a moderado, os curativos absorventes são mais adequados, como 

alginato de cálcio, carvão ativado e hidropolímero; e para feridas com tecidos desvitalizados, 

pode-se utilizar hidrogel e pomadas enzimáticas(44). 

Há, também, medicamentos que podem ser utilizados concomitantemente ao uso da 

cobertura, incluindo pentoxifilina e medicações flebotônicas. A pentoxifilina estimula a 

fibrinólise e facilita a perfusão capilar, porque reduz a viscosidade sanguínea. Quanto às 

medicações flebotônicas, estas agem na macrocirculação, melhorando o tônus venoso e a 

permeabilidade capilar, com redução da inflamação e do edema(26). Também pode ser preciso 

o uso de antibióticos sistêmicos para tratar infecções, uma vez que o uso tópico não tem se 

mostrado eficaz para dirimir a infecção, por isso é necessário fazer um exame de cultura 

previamente(2). 

A pessoa com úlcera deve ser orientada a elevar os membros inferiores acima do nível 

do coração, cerca de três a quatro vezes durante o dia e por trinta minutos. Para facilitar a 

drenagem venosa durante a noite, deve elevar os pés do leito, a uma altura de 15 a 20cm, fazer 

breves caminhadas, três a quatro vezes por dia(47), manter o peso adequado e evitar o 

tabagismo. Depois que a úlcera estiver cicatrizada, para evitar a recorrência de outras úlceras, 

a pessoa deve usar meias elásticas próprias, de acordo com o seu biótipo(43). 

Outra revisão realizada pela Cochrane concluiu que há evidências de que as meias de 

compressão reduzem as taxas de recidiva de úlceras venosas em comparação com nenhuma 

compressão. Os resultados de um estudo sugerem que a recorrência é menor em meias de alta 

compressão que nas de média compressão em três anos, porém que não há evidências para 

marcas, tipos ou cumprimentos das meias(48). 

Para pessoas com incapacidade de manter a terapia compressiva e/ou experiência de 

varizes recorrentes, indica-se o tratamento cirúrgico. Entre as técnicas, destacam-se o enxerto 

cutâneo, indicado para úlceras extensas que não cicatrizam e são dolorosas, a ligadura de 

veias comunicantes, a ligadura endoscópica subfacial de perfurantes insuficientes e a 

valvuloplastia para casos mais graves de úlceras venosas refratárias(26). 
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 Conforme apresentado, a abordagem ao indivíduo com úlcera venosa requer um 

conhecimento específico, tanto na fisiopatologia, quanto na prevenção e no tratamento. Os 

estudos indicam que são necessários serviços de saúde especializados, acesso às 

especialidades(30,32), como a angiologia(30), aplicação de terapia compressiva(20,32) e 

qualificação dos profissionais(20,30,35,49).  

Em relação ao cuidado dos enfermeiros voltado para a pessoa com úlcera venosa, 

alguns autores enfatizam que cabe a eles a prevenção e manejo das lesões, incluindo a 

organização do processo de trabalho e a integração das atividades gerenciais e assistenciais 

para o cuidado com a competência e a ética necessárias(30,49). Outrossim, a capacitação desses 

profissionais, no âmbito da atenção primária, não só viabiliza o cuidado da lesão, como 

também contribui para preveni-la, o que requer um acompanhamento contínuo das pessoas 

com úlceras crônicas, a criação de protocolos e conhecimento específico sobre tais lesões, o 

que poderá  contribuir para adesão ao tratamento, reduzir os custos e melhor a qualidade de 

vida destas pessoas.  
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4.2 Educação permanente para enfermeiros da Atenção Primária à Saúde que 

cuidam de usuários com feridas  

 

A evolução da Estratégia Saúde da Família (ESF) está relacionada ao processo de 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando-se as particularidades de cada 

região. As diretrizes e as normas para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) para 

a ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) são estabelecidas pela 

Política Nacional de Atenção Básica, por meio da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 

2011(17:19): 

 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 

desenvolvida [...] sob forma de trabalho em equipe [...]. Utiliza tecnologias 

de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o 

imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos. 

 

Como se pode observar, a ação na APS se inicia com o ato de acolher, com resposta 

resolutiva para a maioria dos problemas de saúde da população, o que minora danos e 

sofrimentos. Nesse contexto, os enfermeiros são corresponsáveis pelo cuidado, por meio do 

trabalho em equipe, de forma que os saberes se somem e possam se concretizar em cuidados 

efetivos dirigidos a populações de territórios definidos, pelas quais essa equipe assume a 

responsabilidade sanitária. 

A APS se configura como a porta de entrada no SUS e encontra na Unidade Saúde da 

Família a âncora para abarcar grande parte da abrangência desse nível. Assim, a ESF, criada 

como Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, ocorreu como um alargamento do PACS, 

formulado em 1991, a fim de contemplar toda a comunidade que necessitava de uma 

assistência multidisciplinar, visando prevenir a doença e recuperar e reabilitar a saúde(50). 

Recomenda-se que a equipe da ESF seja formada por, no máximo, 12 mil habitantes, e 

que cada equipe deve ser responsável por, no máximo, quatro mil pessoas, com média 

recomendada de três mil pessoas ou menos quanto maior o grau de vulnerabilidade(17). Cada 

equipe deve ser constituída de, no mínimo, um médico generalista ou especialista em saúde da 
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família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 

da família, auxiliar ou técnico de Enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 

Somam-se a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde bucal. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, 

com um máximo de 750 pessoas por ACS, e de 12 ACS por equipe(17). 

Pela mesma Portaria Nº 2.488/2011, foi criado o Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), composto por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam de 

maneira integrada com as Equipes de Saúde da Família, com as equipes de Atenção Básica 

para populações específicas e com o Programa Academia da Saúde, com vistas a apoiar a 

inserção da ESF na rede de serviços e garantir a continuidade e a integralidade da atenção(17). 

Cada um desses profissionais, exceto o médico, deve cadastrar-se em apenas uma 

equipe, com carga horária de quarenta horas semanais - 32 horas dedicadas a atividades na 

equipe de saúde da família. Porém, conforme decisão e prévia autorização do gestor, pode 

dedicar até oito horas do total da carga horária para prestação de serviços na rede de urgência 

do município ou para atividades de especialização em saúde da família, residência 

multiprofissional e/ou de medicina de família e de comunidade, bem como atividades de 

educação permanente e apoio matricial(17). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) se permeabiliza pelas relações que 

possibilitam construir espaços coletivos para se refletir sobre as atividades desenvolvidas no 

cotidiano e avaliá-las. Além disso, a EPS se insere na atuação conjunta dos agentes para as 

práticas organizacionais e interinstitucionais que culminam com os atos de saúde. A EPS 

parte do pressuposto de que o profissional percebe que a maneira de fazer e de pensar são 

insuficientes para dar conta dos desafios do trabalho, o que gera um desconforto mediante a 

necessidade de produzir alternativas de práticas e conceitos para enfrentar esses desafios e 

transformar a realidade apresentada(51). 

A EPS é uma das alternativas viáveis de mudanças no espaço de trabalho, em razão de 

cogitar formas diferenciadas de educar e aprender, que se incorporam ao cotidiano do trabalho 

e transcende ao tecnicismo e às capacitações pontuais, instigando a participação ativa dos 

educandos no processo, assim como o desenvolvimento de sua capacidade crítica e criadora 

dos sujeitos(49). É nessa perspectiva que se insere o trabalho dos profissionais de saúde da 

APS que estão in loco, no ambiente onde todas as relações de assistência e convivência 

acontecem, incluindo equipe-usuário-família. 

Para os enfermeiros, cuidar de um indivíduo com ferida complexa, como a úlcera 

venosa, requer um envolvimento com a equipe e com a família. Nesse sentido, para promover 
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mudanças de adesão ao tratamento, deve-se primeiro entender que higiene, condições de 

moradia, alimentação, repouso, apoio familiar, lazer, acesso aos materiais de curativo, acesso 

às especialidades e capacidade cognitiva são alguns dos fatores que podem interferir no 

processo de cura. Os enfermeiros devem ser capazes de problematizar esses fatores com a 

equipe e oferecer um serviço de saúde de atenção integral, humanizada e de boa qualidade. 

A EPS é responsabilidade das Secretarias Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, 

garantida por meio da Portaria Nº 2.488/2011. Às Secretarias Estaduais e ao Distrito Federal 

compete disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 

processo de formação e EPS e promover o intercâmbio de experiências entre os diversos 

municípios, para disseminar tecnologias e conhecimentos voltados para melhorar os serviços 

da APS. Às Secretarias Municipais e ao Distrito Federal compete implantar, acompanhar e 

qualificar a atenção básica, e desenvolver ações e articular instituições para formar e garantir 

uma educação permanente aos profissionais da área de saúde das equipes de APS e das 

equipes de Saúde da Família(17). 

A APS deve romper com a alienação, a capacitação meramente mecanizado, o vazio 

de solidariedade, a fragmentação e a estranheza, que embrutecem o profissional de saúde 

diante do sofrimento humano e, por meio da educação, conduzir a “um processo de 

individuação contrário ao individualismo, a favor de qualidades individuais que garantam o 

respeito ao outro (quer seja este outro um sujeito ou um projeto outro de sociedade)”(52: 153).  É 

nessa conjuntura que emerge a importância de cada elemento da equipe da ESF, para que cada 

um possa, com sua singularidade e legitimidade, produzir o novo e o diferente para o bem 

comum. 

A atividade do enfermeiro agrega o conhecimento técnico e o científico ao cuidado, 

que exige o reconhecimento do ethos de quem cuida e é cuidado. Nesse entendimento, o 

cuidado é concebido como um valor ético-político, pautado na responsabilidade coletiva, que 

se materializa nos espaços de saúde por meio de consultas, ações educativas, atendimento, 

saberes e práticas, como se trouxesse o outro para dentro de si, como um alargamento do 

cuidador(53). Nesse contexto de saber-fazer, permeado por saberes técnicos, estéticos, éticos e 

políticos, o enfermeiro se respalda na legislação vigente, a fim de burilar a assistência ao 

indivíduo com lesão crônica. 

Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem, no Artigo 11, o enfermeiro deve exercer todas as atividades de Enfermagem, 

cabendo-lhe privativamente(54): 
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[...] 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de Enfermagem; 

[...] 

i) consulta de enfermagem; 

J) prescrição da assistência de enfermagem; 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

[...] 

 Segundo as alíneas apresentadas, cabe ao enfermeiro planejar e organizar os serviços 

de assistência de Enfermagem que irão atender aos diversos usuários, dentre eles, os 

indivíduos com lesões, e consultá-los, prescrever e prestar a assistência adequada de acordo 

com o grau de complexidade. 

 Cuidar do indivíduo com úlcera venosa é um desafio que requer conhecimento 

aprofundado acerca da fisiopatologia, das manifestações clínicas, do tratamento e das 

complicações. Concomitante a isso, o enfermeiro deve estar capacitado para avaliar o 

indivíduo e a sua lesão, escolher as coberturas, coletar cultura ou realizar desbridamento 

quando necessário, encaminhar para outro especialista e realizar os diversos tipos de 

compressões. 

 Em alguns estados brasileiros, o Conselho Regional de Enfermagem (COREn) confere 

autonomia ao enfermeiro no que concerne ao tratamento de feridas. No quadro 02, abaixo 

estão esses e outros documentos que outorgam ao enfermeiro o direito de intervir em 

situações específicas: 
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COREn Legislação Descrição 

Alagoas Parecer Técnico 014/2010(55)  Competência enfermeiro na prevenção e tratamento de 

lesões cutâneas 

 

Bahia 
Parecer COREn – BA N⁰ 007/2014(56) Desbridamento conservador. 

Parecer COREn – BA Nº 015/2013(57) Autonomia do Enfermeiro na Prescrição de Curativos. 

 

 

Distrito 

Federal 

Parecer COREn-DF nº 003/2011(58) Competência do enfermeiro para realização de 

desbridamento mecânico na assistência domiciliar 

Parecer COREn-DF Nº 015/2011(59) Competência para manipular aparelhos de depilação por 

luz pulsada e aparelho a Laser 

Parecer COREn-DF Nº 027/2009(60) Realização de Curativos Ortopédicos pelo profissional 

de Enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde- UBS 

 

Espírito Santo 

Parecer Técnico Nº 002/2013(61) Debridamento de ferida por Enfermeiro 

Parecer Técnico Nº 001/2011(62) Competência da equipe de enfermagem na retirada de 

espinhos de ouriço-do-mar 

Minas Gerais Deliberação COREn-MG 65/00(63) Competências na prevenção e tratamento de feridas 

Pará Parecer Técnico – Processo nº 

256/2014(64) 

Execução e delegação da realização de curativos pela 

equipe de enfermagem 

 

Paraíba 

Parecer Técnico – S/N 2015(65) Autonomia do Enfermeiro para realização de 

desbridamento de feridas com instrumental cortante 

Parecer Técnico – S/N 2015(66) Competência do enfermeiro para aplicação do laser de 

baixa intensidade no tratamento clínico de feridas 

 

 

Paraná 

 

 

Parecer n.º 016/2014(67) 

 

 

Competência do profissional Enfermeiro em prescrever 

coberturas/curativo para tratamento de lesões de pele e 

atribuições do Enfermeiro nos cuidados com feridas na 

perspectiva da prevenção e do tratamento, em especial 

sobre a indicação e realização do desbridamento. 

Rio de 

Janeiro 

Parecer CTGAE nº 003/2013(68) Prescrição de curativos pelo enfermeiro no âmbito 

hospitalar e domiciliar 

 

 

Rondônia 

 

 

Parecer Técnico Nº 006/2013(69) 

 

 

Referente à solicitação de esclarecimentos sobre as 

competências dos Enfermeiros no tratamento de feridas, 

bem como o direito de atender consultas em 

estabelecimentos privados e o direito de usar lâmina de 

bisturi no desbridamento conservador. 

Parecer Técnico Nº 003/2012(70) Protocolo de prevenção e tratamento de lesões cutâneas 

Santa 

Catarina 

Parecer COREn-SC nº018/CT/2015(71) Uso de antissépticos em feridas 

 

 

 

 

São Paulo 

Parecer COREN-SP 002/2015 – CT(72) Prescrição de coberturas para tratamento de feridas por 

Enfermeiro 

Parecer COREn - SP 007/2013 - CT(73) Competência e capacitação para realização de curativo 

bota de Unna 

 

Parecer COREn-SP 024/2012 – CT(74) 

Competência do Enfermeiro para aplicação de 

laserterapia em mucosite oral e existência de 

especialização na área 

Parecer COREn nº011/2011(75) Proibição de curso de podologia para leigos 

Parecer COREn-SP CAT nº 

019/2010(76) 

Doppler para avaliação de feridas 

Parecer COREn CAT nº013/2009(77) Realização de desbridamento pelo Enfermeiro 

Parecer COREn CAT nº011/2009(78) Uso do laser de baixa intensidade 

 

Sergipe 

 

Parecer Técnico nº009/2014(79) 

Responsabilidade da realização de curativos 

contaminados e de grande porte 

 

Parecer Técnico nº 14/2015(80) 

Realização de curativo quanto ao grau de complexidade 

e profissional responsável por sua execução 

Quadro 02: Legislação sobre a autonomia do enfermeiro no tratamento de feridas no Brasil. 

Fonte: Conselhos Regionais de Enfermagem, 2015. 
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 No COREn da Paraíba, as legislações específicas ainda estão em construção por uma 

câmara técnica formada recentemente, por isso, os dois pareceres apresentados no quadro 

estão sem número. 

 Outrossim, o enfermeiro tem autonomia para assistir o indivíduo com ferida, 

respaldado na legislação do exercício profissional.  Segundo a Resolução COFEN 311/2007, 

nos princípios fundamentais “O enfermeiro atua na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais”(81).  

 No Capítulo I, Seção I, da Resolução COFEN 311/2007, no Artigo 14ª, consta que o 

profissional de Enfermagem tem como responsabilidade e dever “aprimorar os conhecimentos 

técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão.”(81) 

É neste contexto que emerge a necessidade de educação de todos os enfermeiros que 

irão assistir o indivíduo com úlcera venosa, para que possam se sentir afetados pela realidade 

que se apresenta e possam conduzir a prática com ética e segurança. 
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RESUMO 

Objetivo: sintetizar a produção científica acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa no 

processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem. Método: revisão integrativa realizada nas 

bases de dados MEDLINE, LILACS, SciELO, BDENF e CINAHL, com artigos que 

abordaram a temática ou aspectos da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. 

Fizeram parte da amostra dez artigos, sendo seis escritos no idioma português e quatro no 

inglês, publicados de 1998 a 2013. Resultados: cinco artigos fizeram alusão à Teoria da 

Aprendizagem Significativa, quatro citaram Ausubel como autor dessa teoria e apenas dois 

seguiram a estrutura para a aplicação da teoria completamente. Há escassez de estudos sobre o 

tema e os que o abordam não o correlacionam com a teoria de Ausubel. Conclusão: faz-se 

necessário romper com a dicotomia entre teoria e prática e promover a articulação dos 

conteúdos com a ação, introduzindo o aluno como autor de seu próprio conhecimento. 

Descritores: Enfermagem; Ensino; Aprendizagem. 

 

 

 

                                                           
* Artigo publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). 2015 jul-ago; 68(4):713-22. 
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ABSTRACT 

Objective: to synthesize the scientific literature about the theory of meaningful learning in the 

process of teaching and learning in nursing. Method: this is an integrative review conducted 

in the databases MEDLINE, LILACS, SciELO, BDENF and CINAHL with articles 

addressing the subject or aspects of the theory of meaningful learning of David Ausubel. The 

sample ten articles, which six written in Portuguese and four in English, published from 1998 

to 2013. Results: five articles alluded to the theory of meaningful learning, Ausubel four cited 

as the author of this theory and only two followed the framework for the application theory 

altogether. There are few studies on this subject and those who allude to significant learning 

often not correlate with Ausubel's theory. Conclusion: it is necessary to break with the 

dichotomy between theory and practice and promote the articulation of content with the 

action, introducing the student as the author of his own knowledge. 

Key words: Nursing; Teaching; Learning. 

 

RESUMEN 

Objetivo: sintetizar la literatura científica acerca de la teoría del aprendizaje significativo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería. Método: se trata de una revisión 

integradora realizada en las bases de datos MEDLINE, LILACS, SciELO, BDENF y 

CINAHL con artículos que abordan el tema o aspectos de la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel. Las muestra de diez artículos, los cuales seis escritos en 

portugués y cuatro en Inglés, publicados entre 1998 y 2013. Resultados: cinco artículos 

aludieron a la teoría del aprendizaje significativo, Ausubel cuatro citados como el autor de 

esta teoría y sólo dos siguieron el marco para la aplicación teoría por completo. Hay pocos 

estudios sobre este tema y los que aluden a un aprendizaje significativo a menudo no se 

correlacionan con la teoría de Ausubel. Conclusión: es necesario romper con la dicotomía 

entre la teoría y la práctica y promover la articulación de los contenidos con la acción, 

introduciendo al alumno como el autor de su propio conocimiento 

Palabras clave: Enfermería; Enseñanza; Aprendizaje. 

 

*Artigo extraído da Tese “Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiros da atenção primária” 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal da Paraíba, Brasil 
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INTRODUÇÃO 

A base geral do processo educativo está na condição de o homem não ter todo o 

conhecimento que quer e descobrir que é preciso elaborar e investir, constantemente, na sua 

atuação no mundo, assimilar novos conhecimentos e atualizar os saberes já existentes. É essa 

capacidade de atuar, operar e transformar o entorno social que faz do homem um ser da 

práxis, em constante ação e reflexão. Assim, a educação se consolida na transformação do ser 

que, ao mesmo tempo em que intervém na realidade, é transformado por ela(1). Trata-se, 

então, de um ato que requer a participação dos atores envolvidos nesse processo - o professor 

e o aluno. Isso se justifica porque, por meio da interação, constrói-se o novo e gera-se uma 

dinâmica adaptativa, a partir do que é significativo para o aluno. 

De forma geral, a aprendizagem é significativa quando os conhecimentos passam a dar 

sentido ao saber e à prática para quem aprende(2). A Teoria da Aprendizagem Significativa foi 

proposta pelo psicólogo David Ausubel, que se destacou nas áreas de Psicologia do 

Desenvolvimento, Psicologia Educacional, Psicopatologia e desenvolvimento do ego. 

Ausubel era descendente de judeu, nasceu em Nova York, em 1918 e se aposentou em 1994, 

aos 75 anos. Pensou e escreveu até o fim da vida, em 2008(3). 

Ausubel publicou seus primeiros estudos sobre a Teoria da Aprendizagem 

Significativa em 1963 e, no final da década de 1970, recebeu a contribuição de Joseph D. 

Novak para refiná-la com uma conotação humanista e divulgá-la. Em 1975, Ausubel esteve na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e coordenou um seminário com 

vários pesquisadores(4). 

Desde a década de 1970, a Teoria tem sido enriquecida, interpretada e divulgada por 

Marco Antônio Moreira, Elcie F. Salzano Masini, entre outros estudiosos no Brasil(5). 

Atualmente, Marco Antonio Moreira, professor de Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRS), cujo orientador do Doutorado foi Joseph Novak, acrescentou uma 

visão crítica a essa teoria. Para ele, além de aprender de maneira significativa, é necessário ser 

crítico e questionador desse conhecimento, para saber lidar com as incertezas e mudanças da 

vida contemporânea(2). 

Ausubel pressupõe que os novos conhecimentos devem ser adquiridos a partir de um 

material que seja interessante (significativo) para o aprendiz e ancorado no seu conhecimento 

prévio. A interação dos novos conhecimentos com as ideias preexistentes permite que, por 

meio de sua atividade cognitiva, o aprendiz possa elaborar novos significados, que serão 

únicos para ele(6). Segundo essa teoria, ensinar significa criar situações que favoreçam a 

aprendizagem significativa(6). Para o autor, o termo “significativo” é um processo 
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fenomenológico de aprendizagem que ocorre quando o aprendiz incorpora o conteúdo a um 

símbolo potencialmente significativo na sua estrutura cognitiva, convertendo-se em um 

conteúdo cognitivo(2). Assim, aprender significativamente implica atribuir significados ao 

novo conhecimento, com componentes pessoais presentes no sistema cognitivo de cada 

sujeito. 

É por meio dos processos de assimilação na fase da aprendizagem significativa que 

ocorre a ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias relevantes existentes na 

estrutura cognitiva; a interação entre as novas ideias apresentadas e as ideias relevantes 

existentes (ancoradas), que permite que o significado das primeiras surja como um produto 

dessa interação. Assim, a ligação dos novos significados emergentes com as ideias ancoradas 

correspondentes ao intervalo de memória (retenção) é uma condição essencial para que se 

aprenda algo. Porém, nesse espaço cognitivo, ainda não se poderá considerar que a 

aprendizagem seja dinâmica(2), porque para haver aprendizagem significativa, são necessárias 

duas condições: em primeiro lugar, o aprendiz deve apresentar disposição para aprender. Se 

ele só quiser memorizar o conteúdo, a aprendizagem será mecânica, sem qualquer 

incorporação de conhecimento ao que já carrega. Em segundo lugar, o conteúdo apresentado 

tem de ser lógico e psicologicamente significativo. O significado lógico é o evidente, o 

coerente, e o significado psicológico é a experiência que cada indivíduo traz a partir de seu 

ponto de vista, suas experiências prévias. Assim, cada aprendiz faz uma seleção dos 

conteúdos que ele considera como significados ou não(7). 

A aprendizagem significativa não é um conceito novo, mas uma abordagem do 

construtivismo citada em documentos oficiais de reformas da educação brasileira, conforme 

os Parâmetros Curriculares Nacionais que datam do ano de 1997: 

O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, 

implica, necessariamente, o trabalho simbólico de “significar” a parcela da 

realidade que se conhece. As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão 

significativas à medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e não-

arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 

construídos por eles, num processo de articulação de novos significados(8). 

Apesar de a literatura sobre a aprendizagem referir que a Teoria da Aprendizagem 

Significativa encontra-se ancorada no construtivismo, ela também pode ser adicionada à 

perspectiva cognitivista, porque é concebida como um processo de compreensão, reflexão e 

atribuição de significados do sujeito em interação com o meio social, ao construir a cultura e 

por ela ser constituído(9). 

No âmbito da Enfermagem, a teoria proposta por Ausubel pode ser empregada para a 

educação dos profissionais da área, com ênfase na apresentação do novo, do atual, do 
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diferente, para a reelaboração de conceitos, a partir do conhecimento prévio e da retenção do 

que faz sentido e é significativo para a transformação da prática profissional. 

Adicionalmente, importa ressaltar que os pressupostos da educação em Enfermagem 

partem de uma base consolidada e seguem a existência da nova política nacional de educação 

e de formação de recursos humanos, por meio de uma aprendizagem que deva ser 

significativa e que promova e produza sentido(10). 

Assim, é necessário compreender a aplicação de teorias do ensino-aprendizagem que 

possam contribuir para promover transformações no ensino, estruturadas por meio da 

problematização do processo de trabalho, visando a transformar as práticas profissionais, 

organizar o trabalho e fortalecer o próprio saber da Enfermagem. Diante do exposto, o 

presente estudo objetiva sintetizar a produção científica acerca da Teoria da Aprendizagem 

Significativa no processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem. 

 

MÉTODO 

Foi utilizado o método de revisão integrativa da literatura, visto que ele possibilita 

sumarizar as pesquisas realizadas e obter conclusões a partir de um tema de interesse(11). Na 

condução da revisão integrativa, foram seguidas as etapas: identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de 

estudos, amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados e categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão ou síntese do 

conhecimento(12). 

Na primeira etapa, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: Qual a produção 

científica acerca da Teoria da Aprendizagem Significativa no processo do ensino-

aprendizagem em Enfermagem? 

O levantamento bibliográfico foi realizado pela Internet, na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e Portal CAPES, no período de outubro a dezembro de 2014. Os critérios 

utilizados para selecionar a amostra foram: artigos de intervenção que abordassem a temática 

ou aspectos da Teoria da Aprendizagem Significativa, dentro de todas as áreas de interesse da 

Enfermagem, nos idiomas inglês, português ou espanhol, sem limite de ano da publicação. 

Pode-se observar na figura 01 as estratégias de busca de acordo com as especificidades de 

cada base. 
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Figura 1 - Esquema de busca e seleção dos artigos 

 

As informações extraídas de cada um dos artigos foram: título do periódico, base de 

dados, ano de publicação, título do artigo, objetivo, alusão à Teoria da Aprendizagem 

Significativa ou David Ausubel, definição de aprendizagem significativa, estratégias de 

ensino e modo de aplicação da Teoria. 

A leitura do material foi realizada por três pesquisadores, de forma independente. A 

fase de discussão dos principais resultados encontrados nos artigos ocorreu por meio de 

sucessivas análises e reflexões sobre suas contribuições para a construção do saber em 

Enfermagem, fundamentada na teoria da aprendizagem significativa. Nesse sentido, fizeram 

parte da amostra dez artigos, seis escritos no idioma português e quatro, em inglês, publicados 

de 1998 a 2013. 

A apresentação da revisão ou síntese do conhecimento consistiu na elaboração do 

documento que contemplou a descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais 

resultados evidenciados da análise dos artigos incluídos. Na apresentação da síntese do 

conhecimento, relacionou-se o processo ensino-aprendizagem com a utilização da Teoria da 

Aprendizagem Significativa para a prática de Enfermagem. 
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RESULTADOS 

Os resultados mostraram que há concentração de publicações entre 1998 e 2013, sendo 

o maior quantitativo na Revista da Escola de Enfermagem da USP, com várias experiências 

de cursos oferecidos com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, conforme 

o Quadro 1. 

De acordo com a Base de Dados LILACS, que tem alcance na América Latina e no 

Caribe, fica visível que, nesse continente, que maior produção de artigos de intervenção que 

envolvem a Teoria, no âmbito da Enfermagem, está concentrada em periódicos nacionais, 

apesar de ser uma teoria da Psicologia norte-americana. MEDLINE, SciELO e CINAHL, com 

abrangências mundial, também confirmam esse resultado. De acordo com os critérios 

estabelecidos, não foi encontrado artigo na BDENF. 

 

Quadro 1 - Artigos selecionados que fizeram parte da amostra 

Nº Periódico/ 

autores 

Título do artigo Base de 

dados/ 

Ano de 

publicação 

Objetivos 

01(13) Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

 

Mendonza e 

Peniche 

Intervenção 

educativa sobre 

hipotermia: uma 

estratégia de ensino 

para aprendizagem 

em Centro Cirúrgico 

LILACS 

MEDLINE 

SciELO 

2012 

 Conhecer as características 

sociais e de formação dos auxiliares 

de enfermagem; 

 Identificar a diferença no conhecimento 

sobre hipotermia no auxiliar de 

Enfermagem após a intervenção educativa; 

 Relacionar o conhecimento às variáveis 

sociais e de formação estudadas. 

02(14) Revista da 

Escola de 

Enfermagem 

da USP 

 

Mendonza, 

Peniche e 

Püschel 

Conhecimento sobre 

hipotermia dos 

profissionais de 

Enfermagem do 

Centro Cirúrgico 

LILACS 

MEDLINE 

SciELO 

2012 

 Conhecer as características 

sociodemográficas dos Auxiliares de 

Enfermagem que atuam em centro 

cirúrgico;  

 Identificar no Auxiliar de Enfermagem a 

diferença no conhecimento sobre 

hipotermia antes e após a intervenção 

educativa; 

 Relacionar o conhecimento às variáveis 

sociodemográficas estudadas. 

03(15) Revista 

Brasileira de 

Enfermagem 

 
Prado, Vaz e 

Almeida 

Teoria da 

aprendizagem 

significativa: 

elaboração e 

avaliação de aula 

virtual na plataforma 

Moodle 

LILACS 

MEDLINE 

SciELO 

2011 

Elaborar e avaliar a aula virtual sobre a 

“Teoria da Aprendizagem significativa” 

disponibilizada na plataforma Moodle 

04(16) Rev. da Escola 

de 

Enfermagem 

da USP 

 

Construção de um Vê 

de Gowin para 

análises de 

produções 

acadêmicas de 

LILACS 

SciELO 

MEDLINE 

2013 

Construir uma proposta de alteração no 

modelo sugerido por Moreira e Buchweitz 

com a utilização dos elementos que 

compõem a trajetória processual da Teoria 

da Intervenção Práxica da Enfermagem em 
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Silva et al. Enfermagem Saúde Coletiva (TIPESC) e analisar uma 

dissertação produzida nesta área de 

conhecimento 

05(17) Interface 

Comunicação, 

saúde e 

educação 
 

 

Kalinowski et 

al. 

Metodologias 

participativas no 

ensino da 

administração em 

Enfermagem 

LILACS 

SciELO 

2013 

Relatar a experiência de docentes da área de 

administração e gerência em saúde no 

processo de aplicação e avaliação de uma 

prática de aprendizagem participativa, com 

discentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, na disciplina de Planejamento 

e Administração em Saúde 

06(18) Texto & 

Contexto 

Enfermagem 
Villela, Maftum 

e Paes 

O ensino de saúde 

mental na graduação 

de enfermagem: um 

estudo de caso 

LILACS 

2013 

Descrever como se desenvolve o ensino de 

saúde mental em um curso de graduação em 

enfermagem e verificar como o ensino de 

saúde mental influencia na formação dos 

estudantes 

07(19) 

 

Nurse 

Education in 

Practice 

 
Price, Dornan e 

Quail 

Seeing is believing e 

Reducing 

misconceptions 

about children’s 

hospice care through 

effective teaching 

with undergraduate 

nursing students 

MEDLINE 

CINAHL 

2013 

 

Assegurar que enfermeiros tenham claro 

conhecimento de cuidados paliativos para 

crianças desde a fase inicial do curso 

 

08(20) 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing  

 
Brajtman, 

Higuchi, e 

Murray 

Developing 

meaningful learning 
experiences in 

palliative care 

nursing education 

MEDLINE

2009 

Descrever experiências de aprendizagem no 

âmbito de um curso de enfermagem 

projetado para reforçar as competências de 

tomada de decisões clínicas de estudantes 

no contexto de cuidados paliativos e prática 

interprofissional 

09(21) Issues and 

Innovation in 

Nursing 

Education 

 
Kinchin e Hay 

Using concept maps 

to optimize the 

composition of 

collaborative student 

groups: a pilot study 

CINAHL 

2005 

Estimular o interesse na sala de aula a 

aplicação prática de estratégias de mapa 

conceitual como uma abordagem para que 

professores possam facilmente usá-las para 

melhorar a aprendizagem colaborativa 

10(22) Nurse 

Education 

Today 

 
Caelli 

Shared 

understandings: 

negotiating the 

meanings of health 

via concept mapping 

CINAHL 

1998 

Discutir um projeto desenvolvido para 

pesquisar a eficácia do conceito de 

mapeamento na assistência aos alunos a 

desenvolver conceitos positivos de saúde 

 

Os resultados apontaram que três artigos(13-15-16) fizeram alusão à Teoria da 

Aprendizagem Significativa, e três citaram David Ausubel como autor dessa teoria(13-14,16). 

Conforme observa-se no Quadro 2, para os autores que abordaram a aprendizagem 

significativa, o conceito de “significativo” está diretamente relacionado a um aprendizado que 

fez sentido para o aprendiz, cujos conceitos são pré-formados na sua mente para adquirir e 

formar novos conceitos aprendidos. Assim, somente seis artigos trouxeram a definição de 

aprendizagem significativa na perspectiva proposta por David Ausubel. 
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Quadro 2 - Definição de aprendizagem significativa segundo os artigos da amostra 

Definição de aprendizagem significativa Artigo 

Ampliação da estrutura cognitiva por meio da incorporação de novas ideias que se relacionam 

às ideias preexistentes de forma não arbitrária e substantiva. Não arbitrária significa relação 

lógica das ideias novas a outras já existentes e substantivas é a capacidade que o aprendiz tem 

de explicar o que aprendeu com suas próprias palavras. 

01(13) e 

02(14) 

A aprendizagem é significativa quando uma nova informação adquire significado para o 

aprendiz através da ancoragem desta em aspectos relevantes de sua estrutura cognitiva 

preexistente, pela interação entre o novo conhecimento e o prévio. Para que a aprendizagem 

significativa ocorra três condições se fazem necessárias, disposição para o aprender; presença 

de conceitos relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz e material didático com significado 

lógico e psicológico 

03(15) 

A aprendizagem significativa é um mecanismo que facilita a aquisição e o armazenamento de 

novas informações, desde que um conhecimento existente na estrutura cognitiva do aprendiz 

atue como uma espécie de ancoragem do novo conhecimento. 

04(16) 

Conexão de conhecimentos preexistentes na estrutura cognitiva com um novo conhecimento 

estruturado de maneira lógica, como a atitude explícita de apreender e conectar o 

conhecimento com aquele que pretende absorver. 

05(17) 

A aprendizagem significativa é quando ocorre a interação de um novo material com o que já 

existe na estrutura cognitiva do aluno 

09(21) 

 

Para dois autores(17-18), a aprendizagem passa a ser significativa quando o professor 

utiliza metodologias ativas nesse processo. Vários autores apresentam estratégias de ensino 

que podem ser adotadas pelos docentes para facilitar o processo de aprendizagem. Nessa 

condição, as estratégias de ensino encontradas foram: estudo de caso(13-14,18), mapa 

conceitual(13-14,21-22), ambiente virtual - plataforma moodle(15), biblioteca virtual(15), tutoria 

virtual(15), vídeos(15,18), fórum(15), dramatizações(17), oficina(17), discussão em grupo(18), 

atividade teórico-prática(18), participação em projeto de extensão(18), participação em 

associação(18), filme(18), visita de campo, metodologia da problematização (MP)(11) e situação-

problema(15,17). Nas avaliações, foram encontrados questionário(15), quizz(15), diário(15), 

trabalho em grupo(17), mapa conceitual(21-22), avalição oral(18), escrita(18) e auto avaliação(18), 

casos clínicos. 

O Quadro 3 demonstra que, no modo de aplicar a Teoria no ensino de Enfermagem, 

foram encontradas diversidade de situações, incluindo intervenções educativas por meio de 

cursos(13-14), elaboração de aula virtual(15), uso de metodologias ativas(17), construção do V 

Epistemológico ou V de Gowin(16), atividades teórico-práticas(19) e mapas conceituais(21-22). 
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Quadro 3 - Aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa pelos autores 

Aplicação da teoria ou aspectos da teoria pelos autores Artigo 

Avaliou-se o conhecimento prévio de auxiliares de enfermagem para identificar as ideias 

preexistentes, realizou-se uma intervenção educativa sobre hipotermia e se avaliou o que 

aprendido após o curso oferecido para identificar se a aprendizagem foi significativa 

01(13) 

e 

02(14) 

Elaboração e avaliação de aula virtual sobre a Teoria da Aprendizagem significativa para 

licenciados em enfermagem 

03(15) 

Construção do V Epistemológico ou V de Gowin para compreender o processo de trabalho 

dos profissionais enfermeiros e médicos de saúde da família. 

04(16) 

Um grupo de docentes, discentes e enfermeiros elaboraram e apresentaram uma dramatização 

sobre a história de vida de uma família fictícia. Após a apresentação, os discentes diretores 

coordenaram um debate articulando as temáticas e esclarecendo dúvidas. A avaliação da 

atividade foi conduzida pelo grupo diretor a partir de um roteiro proposto pelas docentes 

05(17) 

Os estudantes utilizam estratégias e metodologia de ensino que proporcionam aprendizado a 

partir da realidade e incentivam a busca de locais extraclasse para auxiliar na construção do 

conhecimento por meio de ambientes de aprendizagem significativa, que lhes proporciona a 

troca de experiências entre si, com a professora e com outros profissionais de saúde. No 

primeiro dia de aula é realizada uma avaliação de impacto a fim de apreender o que os 

estudantes trazem de “bagagem” em relação à temática. 

06(18)
 

Estudantes de enfermagem realizaram visitas técnicas em Hospice de cuidados paliativos para 

crianças e seus familiares no Norte da Irlanda. Antes das visitas os alunos foram estimulados 

a realizar perguntas e expressar preocupações sobre o módulo que envolvia as visitas. Após a 

visita os alunos realizaram discussão para refletirem acerca do atendimento no local, trocarem 

experiências e esclarecer questões relacionadas à teoria. 

07(19) 
 

Um curso de pós-graduação na área de cuidados paliativos foi oferecido a enfermeiros 

experientes, que, a partir de suas experiências, analisaram casos clínicos derivados de suas 

práticas para desenvolver modelos mentais, identificar o problema, integrar o conhecimento, 

gerar soluções e construir argumentos. 

08(20) 

 

Estudantes de enfermagem da pós-graduação foram divididos em dois grupos. Um grupo 

ficou com o mapa sobre micróbios patogênicos e outro sobre genética. Cada componente do 

grupo construiu um mapa individual, sem consulta. Depois os mapas foram classificados em 

três tipos: raio, cadeia e rede. No grupo que ficou com o assunto sobre micróbios patogênicos 

os alunos foram divididos em grupos de três, onde cada componente havia feito um modelo 

de mapa diferente, o que gerou um grupo heterogêneo para criar um mapa consenso. No 

grupo sobre genética os alunos foram divididos em trio, conforme a semelhança do tipo de 

mapa construído, constituindo um grupo homogêneo. O grupo heterogêneo foi mais 

colaborativo e se mostrou mais eficiente para resolver problemas. Além disso, a diversidade 

apresentada possibilitou experiências de aprendizagem significativa. 

09(21) 

Alunos de enfermagem foram acompanhados durante dois anos para elaborar mapas 

conceituais relacionados ao conceito de saúde. Os alunos desenvolveram mapas antes das 

tutorias para que o conhecimento prévio fosse identificado, durante, fomentando discussões, e 

depois, demonstrando a consolidação do conhecimento. 

10(22) 

 

DISCUSSÃO 

Trata-se de uma teoria pouco explorada no âmbito da Enfermagem, apesar de o termo 

“aprendizagem significativa” ser encontrado em muitos artigos que exploram o tema 

educação em Enfermagem(23-25), porém sem enfocar a teoria de Ausubel. 

Segundo a teoria de Ausubel, significado é um produto “fenomenológico” do processo 

de aprendizagem, no qual o significado potencial, inerente aos símbolos, converte-se em 
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conteúdo cognitivo e cada indivíduo utiliza um padrão de aprendizagem e incorpora um 

símbolo que é potencialmente significativo em sua estrutura cognitiva(26). No entanto, 

pesquisas em outras áreas verificaram que alguns professores entendem o adjetivo 

“significativo” como algo próximo ao interesse do aluno e distorcem o verdadeiro sentido 

atribuído por Ausubel à sua Teoria(27-28). Significativo não seria exatamente um assunto que 

tem importância para o estudante. Esse tem que querer aprender, contudo, a apresentação do 

conteúdo deve fazer sentido na estrutura cognitiva do aluno, conforme suas ideias, 

experiências prévias e maturidade intelectual para realmente, o novo assunto fazer sentido e 

ser explicado por ele com as próprias palavras. 

Além disso, o termo “significativo” não está relacionado às ideias importantes ou 

cientificamente corretas, mas ao significado que o aprendiz atribui a determinado 

conhecimento e lhe confere importância conforme a utilidade para sua vida cotidiana(29). 

Nesse sentido, ele tem que estar disposto a aprender e o professor tem o papel de selecionar 

materiais potencialmente significativos, ou seja, que façam sentido para o aluno, com 

potencial de ligação com os conhecimentos prévios(5). O professor tem que tocar nos 

subsunçores existentes no aluno, despertá-lo para a incorporação de novas ideias, com a 

transformação e o refinamento do que já se sabia. 

É importante que os educandos sejam “colocados, inicialmente, diante de situações 

que despertem interesse e necessitem de resolução de problemas, que funcionam como 

disparadores de aprendizagem”(30). No âmbito da Enfermagem, o ensino e a resolução de 

casos clínicos com situações do dia a dia despertariam o raciocínio crítico do aluno, com 

novas experiências, favorecendo a utilização do conhecimento adquirido, o pensamento 

rápido e crítico e a tomada de decisões. Um dos artigos partiu de casos clínicos da experiência 

do enfermeiro em cuidados paliativos, para que, a partir do que foi aprendido no curso, 

pudesse mudar o cuidado presente ou futuro(20). 

Segundo a definição apresentada por alguns artigos da amostra, a definição está 

coerente com a que Ausubel propôs. Assim, a aprendizagem é significativa quando se 

ancoram novas ideias(15) às ideias preexistentes (subsunçor)(21) de forma não arbitrária e 

substantiva(13-14). A articulação entre esses novos saberes requer um aprendiz que tenha 

interesse em aprender(15), que desenvolve competências capazes de explicar outras situações 

da realidade e de transformar sua prática(19). 

Três artigos(17-19) referiram que para que ocorra a aprendizagem significativa, é 

necessário empregar metodologias ativas. Um dos artigos cita a importância de sair do 

comodismo e se mobilizar, com mudanças individuais e coletivas para que o docente seja um 
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facilitador, com competências em comunicação e observação, percebendo os diferentes 

momentos de aprendizagem(17); outro corroborou que o docente precisa inovar na estratégia 

de ensino e avaliação para que a aprendizagem faça sentido e possa durar toda a vida(19). 

Sabe-se que metodologias ativas estimulam o processo de ensino-aprendizagem 

crítico-reflexivo, no qual o aluno reflete criticamente sobre o problema apresentado e, por 

meio de pesquisas, identifica soluções hipotéticas para o problema para realizar ações de 

transformação, participando ativamente do processo de construção do seu conhecimento(11). 

Alguns artigos(11,17-18) apontam que as metodologias ativas estão contempladas dentro 

de estratégias que partem de um problema real ou fictício, como a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (APB) e a metodologia da problematização (MP). Na ABP, o professor apresenta 

um problema pré-elaborado, e os alunos estudam, individual e coletivamente, a resolução do 

problema guiados por um grupo tutorial. A MP parte de uma situação real, em que os alunos 

identificam um problema da realidade social, refletem sobre as causas, buscam conhecimentos 

científicos e informações para compreender as manifestações empíricas e os princípios 

teóricos do problema, formulam hipóteses e aplicam as soluções apresentadas e discutidas(11). 

Assim, ambas são importantes para mobilizar os alunos para participarem do processo 

de construção do conhecimento. Porém, a aprendizagem significativa requer que o conteúdo 

novo se apoie no que o aluno já sabe para que ele possa se desafiar e avançar em seu próprio 

conhecimento. 

As metodologias ativas são muito importantes para a construção do conhecimento, 

porém Ausubel(6) esclarece que a aprendizagem pode ocorrer por recepção ou descoberta e 

que ambas podem se desenvolver de modo significativo ou mecânico. Assim, uma 

apresentação tradicional, caracterizada por uma aprendizagem receptiva, não se configura 

como um processo passivo de internalização porque também pode ocorrer um processo ativo 

de interação com os conceitos já adquiridos. Assim, a aprendizagem significativa receptiva é 

o mecanismo humano por excelência para adquirir e armazenar uma ampla quantidade de 

ideias e informações em qualquer campo do conhecimento(26). 

Cabe, pois, ao docente disponibilizar um material potencialmente significativo para o 

aluno e a tarefa de descobrir qual a combinação de metodologias está mais adequada ao nível 

do aluno e ao conteúdo que será abordado. Vale ressaltar que ele também enfatiza a 

necessidade de o aluno ser um aprendiz ativo, com ampla participação nas atividades 

desenvolvidas, e que tenha a intenção de aprender. Nesse sentido, Ausubel não se reporta ao 

termo ‘metodologias ativas’, mas, no seu discurso sobre a participação do aluno, há um 
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entendimento de que elas devem ser utilizadas em momentos oportunos, já que o aluno é o 

responsável por seu aprendizado. 

Dentre as estratégias de ensino utilizadas, merecem destaque, conforme o 

embasamento na teoria, o mapa conceitual e o V de Gowin. A introdução de mapas 

conceituais ocorreu em 1984, com a publicação do livro “Aprender a aprender”, de Joseph D. 

Novak e D. Bob Gowin. O modelo teórico de mapeamento foi baseado na Teoria da 

Aprendizagem Significativa, de modo que novas informações são vinculadas ao 

conhecimento prévio(31). 

Um mapa conceitual é uma representação gráfica ou diagrama de organização do 

conhecimento, em que a ideia principal e significativa está conectada por linhas ou setas a 

vários conceitos, evidenciando a relação entre eles(31). O mapa conceitual foi utilizado como 

estratégia de ensino em quatro artigos(13-14,21-22). 

O V de Gowin, instrumento heurístico desenvolvido por Gowin em 1981, também se 

fundamenta na teoria da aprendizagem significativa. O instrumento é um diagrama em “V”, 

cujo lado esquerdo representa o domínio teórico conceitual do processo de produção do 

conhecimento, que corresponde ao pensar. Na base do “V”, está a descrição de eventos a 

serem estudados a fim de responder as questões em foco. O lado direito do “V” corresponde 

ao domínio metodológico de produção do conhecimento e significa o fazer(2). Um dos artigos 

apresentou a construção do V Epistemológico com base em uma dissertação que utilizou a 

Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva e avaliou que esse 

instrumento auxilia a capacitação e a interpretação de qualquer fenômeno articulado aos 

processos de produção e reprodução social(16). 

No que concerne à aplicação da Teoria da Aprendizagem Significativa, percebeu-se 

que apenas dois(13-14) seguiram a estrutura para a aplicação da teoria completamente. Os 

demais utilizaram apenas alguns conceitos da teoria, mas não fizeram a aplicação rigorosa. 

Ausubel não propôs um modelo fixo de passo a passo para implementar a aplicação da 

teoria da aprendizagem significativa. No entanto, deixou muitas orientações sobre os 

requisitos básicos para que ela aconteça. Os estudiosos dessa Teoria, a partir dos seus 

conceitos e de sua estruturação, propuseram um modelo para planejá-la e implementá-la no 

ensino(2,26). 

Conforme esse modelo, o primeiro passo seria definir o tema específico que será 

abordado. Nessa etapa, devem-se identificar os conceitos e as relações hierárquicas entre eles, 

para sequenciar o conteúdo, partindo do geral para o mais específico, com organização 

potencialmente significativa. Essas relações hierárquicas orientam-se pelo princípio da 
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diferenciação progressiva, em que as ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem 

ser apresentadas no início(2,26). Nenhum artigo da amostra destacou esse princípio, porém um 

permitiu que o aluno escolhesse o tema de seu interesse(20). 

No segundo passo, devem-se criar/propor situações para o aprendiz, de modo que o 

professor consiga conduzir o aluno a exteriorizar o seu conhecimento prévio por meio de 

discussão, questionário, mapa conceitual, situação-problema ou outro método que estimule a 

participação do aprendiz. Quatro artigos(13-14,20-21) levaram em consideração esse princípio de 

desvelar o que o aprendiz já sabe, que Ausubel considera como o fator isolado mais 

importante para que a aprendizagem se configure(6). Na Enfermagem, descobrir o que o aluno 

já sabe facilita o ensino, de modo que o professor irá desenvolver níveis crescentes de um 

cuidado mais complexo, principalmente quando o conteúdo a ser abordado envolve o cuidado 

com o ser enfermo ou a prevenção de doenças, que requerem o entendimento da 

fisiopatologia, por exemplo. 

O terceiro passo do modelo consiste em propor situações-problema iniciais, no nível 

introdutório. A partir do conhecimento prévio do aluno, identificado na etapa anterior, devem 

ser propostas situações-problema para preparar o aprendiz para a introdução do 

conhecimento, as quais podem funcionar como organizador prévio, um material introdutório 

que serve como ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que possa 

aprender o novo material de maneira significativa. Nesse momento, o professor pode utilizar 

simulações computacionais, demonstrações, vídeos, ou casos clínicos, por exemplo. 

A propositura de situação-problema ficou evidente em um artigo(15) que ressaltou a 

importância de provocar conflitos cognitivos nos alunos que os levaram a empreender uma 

busca pessoal para a resolução de problemas. Em outro artigo(17), os alunos é que foram 

buscar situações problematizadoras relacionadas ao tema que seria estudado de modo que os 

ajudassem a compreender o trabalho em saúde e o da Enfermagem. Outra pesquisa usou a 

visita de campo(19) para que o aluno pudesse refletir sobre o cuidado que estava sendo 

prestado na prática e relacionar posteriormente com a teoria. Outra investigação propôs casos 

clínicos da própria vivência do aluno(20). Assim, percebe-se a importância de se propor 

problemas que despertam no aluno o interesse pelo assunto. 

O quarto passo é a apresentação do conhecimento que deve ser ensinado-aprendido, 

considerando o princípio da diferenciação progressiva, no qual as ideias e conceitos mais 

gerais e mais específicos da disciplina devem ser apresentados no início para, 

progressivamente, serem diferenciados. O material da unidade utiliza os organizadores para 

fornecer um ancoradouro antes de o aprendiz ser confrontado com um novo material. 
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À proporção que a aprendizagem significativa vai se configurando, novos conceitos 

são assimilados, elaborados, desenvolvidos e diferenciados na estrutura cognitiva do aprendiz 

e esse processo ocorre por meio da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa(5). 

No quinto passo, deve-se dar continuidade à apresentação do conhecimento, com um 

nível mais complexo, com novos exemplos, e promover a reconciliação integrativa que 

destaca as semelhanças e as diferenças em relação aos exemplos e às situações já trabalhados. 

Há que se ressaltar que a teoria não propõe um limite para a apresentação do conhecimento. 

Por isso, entende-se que essa etapa pode ser repetida, já que dependerá da extensão do 

conteúdo programático de cada disciplina, dos recursos utilizados pelo professor e da 

aprendizagem significativa do aprendiz. Essa etapa foi perceptível em dois artigos(13-14). 

No sexto passo, ocorre a conclusão da unidade, quando se deve dar continuidade ao 

processo de diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, por meio de outra 

apresentação ou leitura de texto ou outro recurso, de modo que os alunos novamente possam, 

em pequenos grupos, desenvolver atividades colaborativas, apresentá-las e discuti-las com a 

turma. Esta etapa foi encontrada em quatro artigos(15,17,19-20). 

No sétimo passo, acontece a avaliação. Para Ausubel, a melhor maneira de avaliar se a 

aprendizagem foi significativa é propor ao aprendiz uma situação nova, não familiar, que 

requeira máxima transformação do conhecimento adquirido. Para outro estudioso da teoria(2), 

o momento da avaliação não é oportuno para novas situações, mas que elas aconteçam 

continuamente, ao longo do processo de implementação e, após o término, realizar uma 

atividade somativa com questões que impliquem reflexão e compreensão do aluno. Na sua 

visão crítica, acrescida à teoria de Ausubel, ele traz à reflexão de que o aluno é um perceptor 

do que lhe é ensinado e que a aprendizagem pelo erro é um processo natural da aprendizagem 

humana, mas que, infelizmente, na escola, o erro é punido. 

Nesse quesito de avaliação, alguns artigos utilizaram o mapa conceitual como 

instrumento para verificar o conhecimento prévio do aprendiz e identificar as mudanças de 

acréscimo de novos conteúdos e a relação entre eles(21-22). O mapa conceitual é útil para 

ensinar, avaliar e aprender, porém deve ser avaliado qualitativamente para interpretar a 

informação dada pelo aluno a fim de obter evidências de aprendizagem significativa(2). 

Para a Enfermagem, a avaliação baseada em situações reais como casos clínicos e 

simulações enriquece o processo de ensino-aprendizagem porque viabiliza uma situação mais 

próxima do real, de como o aluno iria se portar diante do paciente e o momento oportuno para 

o docente intervir na transformação do conhecimento. Ausubel(6) acrescenta que a história 

natural da aprendizagem significativa não acaba com a aquisição de novos significados, mas é 
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sempre seguida pela retenção ou pelo esquecimento, que constituem os próprios resultados e 

sequelas naturais, porque tudo o que se aprende pode ser retido ou esquecido. 

A aprendizagem significativa requer condições para essa complexidade e a totalidade 

do ser cultural e social em suas manifestações e linguagens corporais, afetivas e cognitivas. 

Envolve a compreensão de que o aprender ocorre em cada um na sua individualidade, 

agregado às relações do ser que aprende com o objeto do conhecimento, em cada situação 

específica e na interação sujeito-aprendiz com sujeito-professor em um contexto cultural e 

social ao qual pertencem(9). 

Na Enfermagem, é preciso desvincular o professor do tecnicismo e trazê-lo para o 

campo da sensibilidade humana, onde a experiência perceptiva de estar com o outro torna o 

aluno capaz de refletir, de se relacionar, de perceber e de se aproximar do ser cuidado, 

transformando os espaços de aprendizagem em experiências significativas(25). 

Outras pesquisas podem ser realizadas em outras áreas do conhecimento a exemplo da 

educação, da psicologia e da física, as quais têm aplicado a teoria em sala de aula, no ensino 

de assuntos simples e complexos, a fim de comparar como a educação se faz significativa 

nessas áreas e na educação em enfermagem.  Esses achados poderão apresentar novas 

metodologias, bem como fortalecer a divulgação da teoria no âmbito da saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procurou apresentar uma síntese da produção científica que envolve 

a Teoria da Aprendizagem Significativa no processo do ensino-aprendizagem no âmbito da 

Enfermagem. Entre os poucos estudos que abordam a temática, apenas alguns relacionam a 

aprendizagem significativa à teoria de David Ausubel. 

De forma geral, houve muita dificuldade de encontrar artigos que trabalhem 

diretamente com a teoria no âmbito da Enfermagem e identificar aspectos que subsidiam a sua 

aplicação. Concomitante a isso, o passo a passo de desenvolvimento no processo ensino-

aprendizagem só ficou viável quando outros estudiosos da Teoria elaboraram a aplicação. 

Apenas dois estudos aplicaram a Teoria na sua totalidade, os demais citaram Ausubel ou o 

termo “aprendizagem significativa”. De um total de dez artigos, seis trouxeram a definição do 

termo. 

Poucos artigos mencionam que os docentes estão se preocupando com o uso de 

metodologias ativas para que o aprendiz se torne o responsável pelo seu conhecimento. Esse 

aspecto é muito importante porque Ausubel enfatiza a importância do aluno querer aprender e 

as metodologias ativas favorecem o maior envolvimento dele com sua aprendizagem. Assim, 
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há muito a avançar, não apenas no modo de trabalhar um conteúdo, mas também de como 

avaliar se a aprendizagem de fato foi significativa. 

O alcance da aprendizagem significativa requer o rompimento da dicotomia existente 

entre teoria e prática e a promoção da articulação dos conteúdos com a ação, considerando o 

aluno como autor de seu próprio conhecimento, já que a Enfermagem necessita de 

profissionais que saibam cuidar de outro ser humano com conhecimento, ética, compromisso, 

amor e responsabilidade. Esse é o maior desafio dos mestres. 
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Fonte: Google Imagens, 2015. 
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5 Percurso Metodológico 

 

 O percurso metodológico apresentado a seguir descreve, com detalhes, todas as etapas 

deste estudo. As metodologias específicas para cada artigo dos resultados estão neles 

descritos. 

 

5.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem 

quanti-qualitativa. O estudo quase-experimental é aquele realizado por meio de intervenções 

aplicadas ao sujeito, porém sem randomização, porque os participantes serão comparados 

antes e depois das intervenções(82). Na investigação antes-depois, ocorre a utilização de um 

grupo de indivíduos, que é pesquisado antes e depois da aplicação do fator em estudo(83), neste 

caso, a intervenção educativa, que ocorreu por meio de um curso de capacitação. Nesta 

pesquisa, a avaliação antes-depois da capacitação possibilita a comparação entre o 

conhecimento teórico e o prático de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) acerca 

dos cuidados com a pessoa com úlcera venosa, subsidiando a avaliação do efeito da 

intervenção educativa. 

A abordagem quantitativa foi empregada por meio da mensuração dos escores obtidos 

antes e depois da intervenção, conforme as respostas dos participantes, o que permitiu que se 

avaliasse o efeito da ação educativa. Por envolver aspectos subjetivos de avaliação, a 

investigação também foi norteada pela abordagem qualitativa, o que possibilitou a análise dos 

discursos dos enfermeiros acerca da participação na intervenção educativa. 

 

5.2 Local da pesquisa 

O cenário da pesquisa foi o serviço de APS do município de João Pessoa que conta 

com 180 equipes de Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em cinco Distritos 

Sanitários, a saber: Distrito Sanitário I – 45 USF; Distrito Sanitário II – 38 USF; Distrito 

Sanitário III – 53 USF; Distrito Sanitário IV – 26 USF; Distrito Sanitário V – 18 USF. 

A escolha por esse cenário se deve ao fato de que as úlceras venosas afetam grande 

parte da população que procura a assistência na APS. Por se tratar de lesões crônicas e 

reincidentes, a evolução é muito lenta e, com frequência, apresentam crescimento de 

bactérias, odor, drenagem e dor(2), o que requer do profissional abordagem adequada, 

incluindo orientações acerca da saúde, acompanhamento das condições clínicas do indivíduo 

e cuidados com a lesão. 
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O local específico para a capacitação foi uma instituição pública, estadual, destinada a 

habilitar e qualificar os trabalhadores da saúde, localizada em João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

Esse município é a capital do Estado, com 791.438 habitantes, segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com um total de 2.987 leitos, para 

internação em estabelecimentos de saúde, e de 185 estabelecimentos de saúde que oferecem 

atendimento ambulatorial com médicos em especialidades básicas(84). 

 

5.3 Participantes da pesquisa 

A população do estudo foi composta de 180 enfermeiros que atuavam nas USF do 

município de João Pessoa. Os que participaram da pesquisa foram selecionados pelos gerentes 

de seus respectivos Distritos Sanitários. Para isso, foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: que, na área de abrangência da USF, houvesse usuário com úlcera venosa, e os 

enfermeiros tivessem disponibilidade de comparecer ao curso. Quanto aos critérios de 

exclusão, consideraram-se a falta no primeiro ou no último dia do curso e mais de uma falta 

durante a intervenção educativa. Assim, a amostra foi não probabilística, intencional. 

Buscou-se contemplar uma amostra que representasse os Distritos Sanitários. Assim, 

inicialmente, foram ofertadas 111 vagas, distribuídas em quatro turmas, proporcionais a cada 

Distrito Sanitário. As fichas de inscrição e os folders de divulgação (Apêndice G) foram 

entregues pessoalmente pela pesquisadora aos gerentes dos Distritos Sanitários, para explicar 

os objetivos da intervenção educativa e critérios de inclusão e exclusão dos enfermeiros que 

deveriam ser selecionados para participar da intervenção. Também foi marcado o dia para 

recolher as fichas de inscrição devidamente preenchidas. Depois de recebê-las, a pesquisadora 

telefonou para os enfermeiros inscritos, a fim de confirmar a sua participação e explicar 

brevemente os objetivos da intervenção educativa. 

Ressalte-se, contudo, que apenas 105 enfermeiros foram inscritos e 12 não 

compareceram ao primeiro dia do curso, o que resultou em 18 vagas não preenchidas. Assim, 

a capacitação foi iniciada com 93 enfermeiros. Houve perda de 15 enfermeiros (16%), devido 

aos seguintes motivos: problemas de saúde (3); faltas consecutivas (3); falta no último dia do 

curso (6); e indisponibilidade de horário (3). A amostra final para a intervenção educativa foi 

de 78 participantes, cuja frequência foi superior a 75%, inclusive em relação às atividades 

práticas.  

A figura 03 ilustra a alocação dos participantes das turmas para a intervenção 

educativa e as perdas ocorridas até se obter a amostra final. 
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Figura 03: Amostra da intervenção educativa 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 

 

5.4 Etapas operacionais da pesquisa 

Para o rigor metodológico da proposta da pesquisa, foi necessário seguir as etapas 

observadas no esquema da figura 04: 

 

 
 

Figura 04: Modelo esquemático das etapas operacionais da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 
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5.4.1 Elaboração dos instrumentos de coleta dos dados 

Utilizaram-se na pesquisa quatro instrumentos de coleta de dados: um para avaliação 

diagnóstica (Apêndice D), denominado de instrumento A; um para o enfermeiro da APS 

avaliar o próprio conhecimento (Apêndice E), instrumento B; um para avaliar o 

conhecimento específico do enfermeiro (Apêndice F), instrumento C; e o último para a 

análise qualitativa (Apêndice J), instrumento D. Esses instrumentos tiveram como referência 

as observações e as avaliações realizadas pela própria pesquisadora, com base no que há em 

diretrizes internacionais e nacionais(2,29,85-86). Além disso, observou-se o conhecimento prévio 

específico para o enfermeiro, condizente com a formação acadêmica esperada, levando em 

consideração a Teoria da Aprendizagem Significativa(23). 

O instrumento A foi utilizado para realizar uma avaliação diagnóstica dos 

enfermeiros da APS, a fim de identificar o conhecimento prévio desses profissionais. O 

questionário contém dados pessoais e profissionais e dez itens, com questões sobre feridas, 

incluindo úlcera venosa. 

O instrumento B, que é autoavaliativo, é dividido em duas partes: a primeira, com 

dados pessoais e profissionais; e a segunda com dados específicos da autoavaliação a respeito 

do domínio sobre feridas e úlcera venosa. As respostas seguiram uma escala do tipo Likert, 

que variou de: 1 = nenhum, 2 = pouco, 3 = moderado, 4 = bom e 5 = excelente. Esse 

instrumento apresentou duas finalidades: 

 Verificar empiricamente a relação entre o saber e o fazer na assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa (1º objetivo específico); 

 Analisar a autoavaliação dos enfermeiros acerca dos conhecimentos voltados para o 

cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da intervenção educativa (2º 

objetivo específico); 

 

Depois de aplicado, o instrumento foi testado estatisticamente, e a escala desenvolvida 

se revelou confiável, com base nos indicadores psicométricos, para avaliar o saber e o fazer 

do enfermeiro na assistência à pessoa com úlcera venosa e serviu para avaliar o 

autoconhecimento teórico e prático de enfermeiros na temática, antes e depois do curso de 

capacitação.  

A autoavaliação é um processo por meio do qual um indivíduo avalia, por si mesmo, 

suas capacidades, performances e competências ou a si mesmo como totalidade e parte de um 

pressuposto de que a autoavaliação evoca tanto o resultado quanto o processo de 

aprendizagem(87). 
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Os participantes responderam ao instrumento C também antes e depois do curso de 

capacitação, com a finalidade de: 

 Verificar o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre avaliação, 

prevenção e tratamento da pessoa com úlcera venosa (3º objetivo específico). 

 

Esse instrumento foi dividido em três partes: a primeira, com dez itens, aborda as 

questões de avaliação da pessoa com úlcera venosa; a segunda, com sete itens, contempla 

questões de prevenção da úlcera venosa; e a terceira, com dez itens, refere-se ao tratamento da 

pessoa com úlcera venosa. As respostas foram dispostas em ‘verdadeiro’, ‘falso’ e ‘não sei’ 

ou questões de múltipla escolha, também com o item ‘não sei’. 

O instrumento D foi respondido por meio de entrevista, por dez participantes 

sorteados aleatoriamente, que concluíram o curso de capacitação, com a finalidade de: 

 Analisar a vivência de enfermeiros da APS depois de participarem da intervenção 

educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa (4º objetivo específico). 

 

5.4.2 Validade e fidedignidade dos instrumentos de coleta de dados 

A validade propõe a qualidade de medida do instrumento, ou seja, se ele realmente 

mede aquilo a que se propõe(88).  

Os instrumentos de coleta de dados B e C foram validados quanto ao conteúdo e 

pertinência ao tema. A validação de conteúdo ocorre por meio do julgamento de pessoas 

reconhecidas na área de estudo, que analisam a representatividade dos itens em relação aos 

conceitos que se pretende medir(88) e é fundamental no processo de desenvolvimento de 

instrumentos de medida(89). 

Assim, os questionários foram submetidos à análise de quatro enfermeiros, três com 

título de doutor e um pós-doutor e experiência na assistência e pesquisa. Destes, dois são 

especialistas em Enfermagem em Estomaterapia. O convite para participar da validação e o 

envio do instrumento e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

A) foram feitos por e-mail. 

Os instrumentos originais foram enviados aos juízes com espaço em branco para cada 

questão, de modo que eles puderam registrar suas considerações. As questões foram avaliadas 

e todas as sugestões acatadas, já que foram consideradas pertinentes aos objetivos propostos. 

O instrumento B também passou por validação de construto por Análise Fatorial 

Confirmatória, conforme explicado no item 4.6 de análise de dados. 
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Na avaliação da fidedignidade dos instrumentos – as medidas que derivam deles 

devem ser consistentes, precisas e estáveis(88) – quanto à consistência interna do instrumento, 

utilizou-se a lambda 2 de Guttman. Essa avaliação foi possível após a aplicação desses 

instrumentos aos participantes da pesquisa. De acordo com alguns autores(90), o uso desse 

coeficiente é encorajado por alguns estudos, já que este lambda apresenta uma estimativa 

mais precisa de confiabilidade, quando o instrumento avaliado é composto de poucos itens 

que formam os fatores e quando a amostra é pequena, por exemplo, quando o ‘N’ for menor 

que 200 sujeitos.   

 

5.4.3 Avaliação diagnóstica 

Essa etapa da pesquisa foi importante para identificar o conhecimento prévio do 

aprendiz, conforme preconiza a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

A avaliação diagnóstica se constitui em um levantamento das capacidades do aprendiz 

em relação ao assunto que será abordado para que, de acordo com seu conhecimento prévio, 

suas necessidades e seus interesses, sejam determinados os conteúdos específicos e as 

estratégias de ensino mais adequadas(91). Nesse caso, a avaliação diagnóstica antes da 

intervenção também foi fundamental para identificar se realmente a intervenção educativa era 

necessária na população planejada e em qual nível de capacidade esses profissionais estavam. 

Esses instrumentos foram aplicados aleatoriamente a 30 (17% da população) 

enfermeiros da APS, com auxílio de dois enfermeiros, dois alunos do Curso de Graduação em 

Enfermagem e pela pesquisadora, em USF escolhidas aleatoriamente, seguindo a proporção 

de cada Distrito Sanitário. Esse número foi satisfatório, porque trouxe boa representatividade 

do nível desses profissionais. Foi estabelecida para o questionário uma pontuação de zero a 

dez. Somente 11 (34%) enfermeiros obtiveram nota acima de sete. Essa representação 

demostrou que os enfermeiros necessitavam da intervenção educativa, quais os conteúdos 

mais frágeis e a homogeneidade do grupo em relação ao conhecimento da úlcera venosa. Os 

participantes dessa etapa também assinaram o TCLE (Apêndice B). 

 

 

5.4.4 Intervenção educativa 

A intervenção educativa, intitulada de “Curso de capacitação no cuidado da pessoa 

com úlcera venosa”, foi implementada em quatro turmas, nos meses de abril, maio e junho de 

2014. As turmas A e B ocorreram em paralelo, nas quintas e sextas-feiras. Depois do seu 

término, foram iniciadas as turmas C e D, que seguiram a mesma lógica de operacionalização. 
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A carga horária do programa educacional foi de trinta e cinco horas, distribuídas em cinco 

encontros de cinco horas e dez horas não presenciais para o desenvolvimento de exercícios 

extraclasse e leitura de textos. A carga horária de 25 horas foi programada conforme o que foi 

previsto para a apresentação do conteúdo programático e com a intenção de que o curso não 

ficasse muito longo, e os enfermeiros desistissem por interferência em suas atividades na vida 

profissional e/ou pessoal. Além disso, o acréscimo de dez horas foi solicitado por eles, para 

que computar o tempo despendido na realização de atividades extraclasse. 

Vale ressaltar que não foi preciso liberar os profissionais de suas atividades porque 

eles têm direito a um turno de estudo semanalmente. Portanto, o turno foi preenchido com a 

intervenção educativa. 

O curso foi ministrado pela pesquisadora, com o auxílio de uma docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem da UFPB e três monitores que eram acadêmicos de Enfermagem 

do último período do curso de graduação – dois, com experiência em projeto de extensão de 

um ambulatório que atendia a pessoas com úlcera venosa, e uma que estava desenvolvendo 

pesquisa sobre o tema. Em alguns momentos, a orientadora da pesquisa também esteve 

presente participando de atividades teóricas e práticas. 

As etapas do curso (Apêndice H) seguiram o modelo proposto por estudioso(92) da 

teoria, desenvolvido a partir das orientações e dos requisitos básicos deixados por Ausubel(93). 

A figura 05 apresenta o esquema da intervenção educativa, com base nesse modelo: 

 

Figura 05: Modelo esquemático da intervenção educativa. 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 
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A seguir, apresentam-se a descrição de cada encontro e, por conseguinte, as etapas 

desenvolvidas, com as respectivas atividades: 

 

1º encontro - 5 horas (das 13:00 às 18:00h) – 10/11 abril (turmas A e B)  /  22/23 

maio (turmas B e C) 

1ª Etapa: Apresentação do tema que seria abordado durante o curso  

Nesse momento, foram entregues pastas que continham instrumento para coleta de 

dados, material instrucional preparado pela pesquisadora, folders de algumas empresas 

patrocinadoras, caneta e o TCLE. A pesquisadora explicou aos enfermeiros os objetivos e a 

dinâmica da intervenção educativa e aguardou o TCLE ser lido e assinado para os que 

desejaram continuar e participar da pesquisa. 

Esperou-se cerca de duas horas para que todos os enfermeiros que desejavam 

participar da pesquisa terminassem de preencher os instrumentos. Depois de recolhê-los, deu-

se início à apresentação da pesquisadora, da orientadora da tese e dos profissionais. Elegeu-se 

técnica específica, em que, em um primeiro momento, os profissionais foram convidados a 

formar um par com alguém desconhecido e tiveram cinco minutos para se conhecerem 

mutuamente. No segundo momento, cada um apresentou ao grupo o seu par(94). 

Em seguida, apresentou-se o conteúdo que seria abordado durante o curso, a saber: 

1. Aspectos éticos e legais no tratamento de feridas 

2. Anatomia e fisiologia da pele 

3. Processo de cicatrização em feridas agudas e crônicas 

4. Avaliação de feridas 

5. Técnica de limpeza e aplicação de coberturas para o tratamento de feridas 

6. Cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa  

- Anatomia e fisiologia do sistema venoso 

- Fisiopatologia, classificação e manifestações clínicas das úlceras venosa e arterial 

- Exames para identificar a fisiopatologia vascular 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera venosa 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera venosa 

7. Cuidado com a pessoa com úlcera arterial 

- Anatomia e fisiologia do sistema arterial 

- Fisiopatologia e manifestações clínicas da úlcera arterial 
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- Avaliação da pessoa com úlcera arterial 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera arterial 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera arterial 

- Diferenciação entre úlcera venosa e arterial 

 Em seguida foi oportunizado aos participantes do curso opinar e sugerir acerca dos 

conteúdos trazidos. 

 

 

2ª Etapa: Propor situações para o aprendiz exteriorizar o seu conhecimento 

 Nessa etapa, os participantes foram convidados a refletir individualmente sobre as 

facilidades e as dificuldades com que se deparam para assistir pessoas com úlcera venosa. Em 

seguida, abriu-se a discussão para o grupo a partir da seguinte questão norteadora: Quais as 

competências do enfermeiro para tratar de feridas? 

 

3ª Etapa: Propor situações-problema iniciais para preparar o aluno para a 

apresentação do conhecimento 

A partir do conhecimento prévio do aluno, identificado na etapa anterior, propôs-se a 

situação-problema para preparar o aprendiz para a introdução do conhecimento, que funciona 

como organizador prévio. Assim, apresentaram-se discursos de usuários que sofriam com 

úlceras venosas recidivantes, envolvendo aspectos éticos e legais. 

Conforme a propõe a teoria, nesse momento, devem-se provocar conflitos cognitivos 

nos alunos que os levem a empreender uma busca pessoal para a resolução de problemas. Os 

enfermeiros foram estimulados a discutir em grupo. 

Houve intervalo de 15 minutos para o lanche. 

 

4ª Etapa: Apresentar o conhecimento que iria ser ensinado/aprendido 

 Nesta etapa, considerou-se o princípio da diferenciação progressiva, no qual as ideias 

e os conceitos mais gerais e mais específicos da disciplina devem ser apresentados no início 

para, progressivamente, serem diferenciados. Assim, o conteúdo foi ministrado, por meio de 

apresentação expositiva-dialogada, com a utilização de recurso multimídia e quadro branco. 

Os assuntos abordados foram: 

1. Aspectos éticos e legais no tratamento de feridas 
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2. Anatomia e fisiologia da pele 

 

2º Encontro - 5 horas (das 13:00 às 18:00h) – 16/17 abril (turmas A e B)  29/30 

maio (turmas C e D)   

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento.  

Nessa etapa o conhecimento foi desenvolvido com a apresentação expositiva 

dialogada, vídeos, aulas práticas, exercícios teórico-práticos e discussão em grupo. 

Antes de iniciar a apresentação do conteúdo, fez-se uma revisão do que foi 

apresentado na aula anterior. Logo após, os enfermeiros foram questionados acerca das fases 

do processo de cicatrização. Nessa aula, foram abordados os seguintes assuntos: 

3. Processo de cicatrização em feridas agudas e crônicas. Apresentou-se vídeo sobre 

“Processo de cicatrização” (2’05”). 

4. Avaliação de feridas 

Procedeu-se a uma abordagem sobre todos os itens a respeito da avaliação de feridas, 

conforme o que há na literatura e com base no próprio instrumento adotado pelo município 

(Anexo C). Os profissionais também conheceram o Software UTHSCSA Image Tool 3.0(95) e 

receberam uma cópia do programa em seus notebooks. Vale ressaltar que esse software era 

gratuito na época da pesquisa. 

Houve um intervalo de 15 minutos para o lanche. 

Depois do retorno, a turma foi dividida em dois grupos: o grupo 1 foi encaminhado ao 

laboratório de habilidades juntamente com a pesquisadora e o grupo 2 permaneceu em sala de 

aula com os monitores do curso. Esse último grupo respondeu, em dupla, um exercício sobre 

o processo de cicatrização e a avaliação de ferida por meio de fotografia. 

No laboratório, foi desenvolvida uma atividade sobre a avaliação de feridas. Para isso, 

foram utilizadas lesões aderidas em manequins e moldadas em etil vinil acetato (E. V. A. 

emborrachado) com os tipos de tecidos que podem ser encontrados, gazes, com diferentes 

tipos de exsudatos simulados por tintas, ficha de avaliação, réguas, sondas para medir a 

profundidade, swab para coleta de cultura e máquina fotográfica. 

Depois de 40 minutos, houve uma troca entre os grupos: o que estava na sala de aula 

foi para o laboratório e vice-versa. 

 

3º Encontro - 5 horas (das 13:00 às 18:00h) – 24/25 abril (turmas A e B)  /  05/06 

junho (turmas C e D) 

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento 
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      Houve resgate do que foi apresentado na aula anterior e a correção do exercício sobre 

o processo de cicatrização. Antes de iniciar, a ministrante questionou os enfermeiros sobre 

como limpavam as lesões de seus usuários. Por meio de apresentação expositiva-dialogada, 

em que se utilizaram data show, vídeos de seus arquivos e amostra de coberturas, a 

pesquisadora abordou o tema: 

5. Técnica de limpeza e aplicação de coberturas para o tratamento de feridas 

Também, por meio de contato prévio com os gestores, conseguiu-se a lista de 

coberturas e materiais acessíveis para o tratamento de feridas (Anexo D) do referido 

município e o curso foi ministrado mediante a disponibilidade de material existente na APS. 

Ao término da exploração do conteúdo, houve um intervalo de 15 minutos para o 

lanche. No retorno, realizou-se uma oficina prática em pequenos grupos, com escolha de 

coberturas, conforme a avaliação das feridas por meio de fotografias (material: folha, 

fotografias, amostra de coberturas, material de curativo). 

 Como atividade individual, foram distribuídos estudos de casos clínicos reais enviados 

por e-mail pelos enfermeiros participantes do curso. 

 

4º Encontro - 5 horas (das 13:00 às 18:00h) – 08/09 maio (turmas A e B)  /  12/13 

junho (turmas C e D) 

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento 

Os participantes discutiram sobre o estudo de caso extraclasse, cuja correção foi 

enviada por e-mail, com resgate do que foi apresentado na aula anterior. Antes de dar início, 

os participantes foram questionados acerca da fisiopatologia da úlcera venosa e qual seria o 

melhor tratamento, o que serviu como uma sondagem diagnóstica. 

     Logo após, iniciou-se a aula com a apresentação expositiva-dialogada e a utilização de 

recurso audiovisual, vídeos e amostras de terapias compressivas e meias elásticas. Os temas 

foram: 

6. Cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa 

7. Cuidado com a pessoa que tem úlcera arterial 

Depois da apresentação, houve um intervalo de 15 minutos para o lanche. No retorno 

do intervalo, a turma foi dividida em duas, a qual o grupo 1 permaneceu em sala de aula com 

os monitores para assistir a vídeos demonstrativos de como aplicar bota de Unna, medir e 

calçar meia elástica e fabricá-la e o grupo 2 que foi para ao laboratório de habilidades para 

participar de aula prática para demonstração de aplicação da bota de Unna, atadura 

compressiva elástica e meia elástica. Depois de 30 minutos, os grupos foram permutados. 
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O curso foi desenvolvido de modo que cada profissional implementou as técnicas 

individualmente no laboratório, em manequins e em monitores do curso, para a devolutiva das 

práticas apresentadas, sendo acompanhado e avaliado no momento da execução. Esse 

procedimento é fundamental para que o aprendiz externe os significados que está captando, 

conforme orienta a Teoria da Aprendizagem Significativa(92). 

Como exercício extraclasse, os enfermeiros receberam um estudo de caso sobre úlcera 

venosa e arterial. 

 

5º Encontro - 5 horas (das 13:00 às 18:00h) – 15/16 maio (turmas A e B) / 17/18 

junho (turmas A e B)   

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento 

Houve novo resgate do que foi apresentado na aula anterior, por meio da discussão 

sobre a correção do estudo de caso extraclasse. 

Essa aula foi estritamente prática, para que os profissionais implementassem as 

técnicas de  verificação de pulso, realização do Índice Tornozelo-Braço (ITB), aplicação de 

bota de Unna, faixa compressiva e meia elástica (material: doppler portátil, bota de Unna, 

ataduras elásticas, meia elástica, calçadeira). A bota de Unna e a meia foram aplicadas em 

manequins, e as demais foram demonstradas nos próprios participantes e nos monitores do 

curso. Assim, eles tiveram a chance de praticar para dirimir as possíveis dúvidas que 

envolvem a técnica. 

Ao terminar a prática, todos os participantes receberam 15 minutos de intervalo para o 

lanche. 

6ª Etapa: Conclusão da unidade.  

Nesse momento foi estimulada a discussão em grupo sobre o que os enfermeiros 

fariam com o conhecimento aprendido para nortear suas práticas, repensar no manejo do 

usuário com feridas e elaborar protocolos para padronizar condutas assistenciais. 

 

7ª Etapa: Avaliação. Momento de avaliação pós-intervenção 

Os participantes responderam o questionário de autoavaliação - instrumento B - e o 

teste específico do conhecimento sobre avaliação, prevenção e tratamento da pessoa com 

úlcera venosa - instrumento C. 

Sabe-se que, quando a aprendizagem é significativa, a experiência do conhecimento é 

agradável porque faz sentido para a atividade desenvolvida e tem retenção significativa em 

relação à memorização(23). Com isso, pretendeu-se identificar se o curso trouxe contribuições 
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para esses profissionais, do ponto de vista da autoavaliação e dos testes de conhecimento, a 

partir do que foi aprendido. 

Após a entrega dos questionários respondidos, o instrumento foi corrigido e discutido 

para dirimir as possíveis dúvidas acerca da temática. 

8ª Etapa: Encerramento do curso. Nesse momento foi estimulada a fala dos 

participantes quanto aos aspectos positivos e negativos da intervenção, sorteio de brindes e 

entrega dos certificados. 

 Vale ressaltar que, após contato por e-mail, algumas empresas forneceram produtos 

específicos para viabilizar a realização do curso, a saber: 

 Venosan®: pastas, blocos de anotações, canetas, folders e meias elásticas;  

 Politec Saúde: ataduras elásticas multicamadas da marca Smith&Nephew® e 

Andover®; 

 Neve: bolsas, canetas, folders e coberturas para feridas da marca Mölnlycke® Health 

Care; 

 Kendall®: pastas, blocos de anotações, canetas e folders; 

 Tecnocenter: pastas, canetas e coberturas para feridas da marca Coloplast® 

 Curatec®: ataduras elásticas multicamadas da marca Urgo Medical® 

 

5.4.5 Avaliação qualitativa depois do curso 

Seis meses depois do término da intervenção educativa, em novembro de 2014, a 

pesquisadora ministrante do curso foi in locu para entrevistar alguns enfermeiros que fizeram 

parte da intervenção educativa. O tempo de seis meses foi pré-determinado, porque seguiu o 

tempo médio de outras intervenções educativas que implementaram essa etapa. Assim, há 

pesquisadores que retornaram após dois meses(96), outros em três meses(97), seis meses(Reichert, 

2011) e doze meses(99). Ademais, foi um período considerado viável para cumprir o cronograma 

estabelecido e com a possibilidade de que o aprendizado adquirido já tivesse gerado 

mudanças no conhecimento teórico e na prática assistencial, uma vez que a Teoria da 

Aprendizagem Significativa não estabelece um tempo para que o conhecimento fique retido 

ou esquecido na estrutura cognitiva do aprendiz, já que é específico para cada pessoa. 

Ausubel defende que, se a aprendizagem foi significativa, esse conhecimento deixará 

‘vestígios’ na estrutura cognitiva do aprendiz, em qualquer tempo(23). 

Depois de realizado um sorteio aleatório dos enfermeiros que concluíram o curso – 

critério de inclusão – escolheram-se dez participantes para compor a amostra desta parte da 

pesquisa. 
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A escolha de dez participantes foi predeterminada porque a pesquisa qualitativa 

propõe a apreensão do fenômeno estudado. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador não se 

preocupa em fazer uma representatividade numérica, mas em compreender profundamente um 

grupo social, uma organização etc.(100). Ademais, depois da coleta esse número demonstrou a 

saturação dos dados. 

Na etapa da coleta dos dados, depois de agendar previamente um horário conveniente 

com cada enfermeiro, eles participaram de entrevista na própria USF, em ambiente com 

privacidade, que durou, em média 30 minutos. Para isso, foram utilizados gravador e roteiro 

semiestruturado com as seguintes questões norteadoras (instrumento D): Como foi para você 

participar do curso de capacitação sobre o cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa? Que 

mudanças ocorreram em seu conhecimento teórico e na prática assistencial? 

A avaliação de resultados tem importância na análise dos sucessos alcançados e dos 

limites e facilita o apoio e o desenvolvimento de políticas de recursos humanos. As 

experiências e os projetos deverão ser avaliados, e seus processos e os resultados difundidos e 

publicados(22). 

 

5.5. Considerações éticas da pesquisa 

No que se refere às considerações éticas, esta investigação foi norteada pelo Código de 

Ética dos Enfermeiros – Resolução nº 340/2007 do Conselho Federal de Enfermagem, como 

também pelas Diretrizes e Normas Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, no cenário brasileiro, contemplados pela Resolução nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) / Ministério da Saúde (MS), que dispõe sobre as pesquisas com 

seres humanos(101). Assim, o projeto de pesquisa foi submetido à qualificação pelo Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem e depois submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Centro de Ciências da Saúde, que recebeu protocolo número 0708/13. 

Na fase empírica da pesquisa, os participantes foram esclarecidos sobre a possibilidade 

de desistirem de fazer parte do estudo, em qualquer etapa do seu desenvolvimento, sem que 

isso lhes acarretasse prejuízo ou constrangimento, e que suas identidades seriam mantidas no 

anonimato, mediante a assinatura do TCLE (Apêndice C), o qual informava o teor científico e 

as características da pesquisa no momento em que foi realizada a coleta dos dados. Esta 

pesquisa ofereceu riscos e/ou desconfortos mínimos do tipo constrangimento e interferência 

no tempo de trabalho/estudo. 

 Em respeito à legislação referida acima, alguns enfermeiros assistenciais que faltaram 

ao primeiro dia e enfermeiros gestores que trabalhavam nos Distritos Sanitários foram 
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autorizados a participar da intervenção como ouvintes, realizando as mesmas atividades, mas 

não foram incluídos na amostra da pesquisa. 

 

5.6 Análise dos dados 

Os dados referentes aos resultados das avaliações foram armazenados em uma planilha 

no software Excel® 2010 e transferidos para análise no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) para Windows®, versão 21.0. Para as equações estruturais, empregou-

se o programa AMOS Grafics, versão 21.0.  

Para avaliar a normalidade dos dados, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

uma vez que a amostra é ≥ 50. 

Na análise de dados do primeiro artigo dos resultados, realizou-se associação linear 

entre variáveis, com o coeficiente de correlação de Pearson (r), em que, quando o resultado 

dos escores for mais perto de um (1), positivo ou negativo, a relação entre as variáveis será 

maior(102-103). Para verificar a validade da estrutura fatorial do construto representado pelo 

instrumento de autoavaliação, foram utilizadas a Modelagem de Equação Estrutural (ME) e a 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC).  

A modelagem por equações estruturais, uma abordagem estatística que tem o objetivo 

de testar hipóteses a respeito de relações entre variáveis latentes e observadas, que consiste 

em quantificar de que forma as variáveis observadas são indicativos indiretos de variáveis 

latentes – não observadas - também conhecidas como construtos ou fatores. Esse método é 

particularmente útil quando uma variável dependente se torna independente em relações 

subsequentes de dependência(104-105).  

Uma variável latente é um construto teórico e não observado que, por conseguinte, não 

pode ser medida diretamente, mas pode ser representada ou medida por duas ou mais 

variáveis observadas. Nesta pesquisa, aplicou-se a MEE para verificar se havia associação 

entre o saber e o fazer (variáveis latentes) e comprovar a hipótese de que o conhecimento 

mais geral sobre o tratamento de feridas se associava ao domínio do conhecimento de úlcera 

venosa, e, consecutivamente, ao domínio da assistência de enfermagem à pessoa com úlcera 

venosa (variável latente) em sua dimensão prática e teórica. 

Na MEE, as variáveis observadas são representadas por retângulos ou quadrados, e as 

variáveis latentes, por círculos ou elipses. O caminho ou a relação de causa entre duas 

variáveis é representado por uma seta com uma ponta, uma relação bidirecional entre duas 

variáveis, por duas setas em sentidos opostos, e a correlação ou covariância entre duas 

variáveis, por uma seta com duas pontas. 
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Assim, o objetivo desta etapa tratou de avaliar, de forma mais robusta, a partir de uma 

AFC e a análise da MEE efetuados, a partir do AMOS Grafics, versão 21.0, a organização 

fatorial da escala de domínios da assistência do enfermeiro à pessoa com úlcera venosa. 

O processo de MEE é organizado em dois passos: validação do modelo de medida, 

realizada por meio AFC, e ajuste do modelo estrutural, realizado por análise de caminhos com 

variáveis latentes(104). A AFC - técnica estatística multivariada utilizada na área das ciências 

do comportamento, especialmente na validação de construtos - tem por objetivo descrever os 

níveis de correlação de um conjunto de variáveis e permite que o pesquisador defina a 

estrutura fatorial idealizada a priori. Essas variáveis são observadas em pequeno número de 

novas variáveis, conhecidas como fatores(88).  

As estimativas dos valores fatoriais foram geradas pelo programa AMOS Grafics, 

versão 21.0. A AFC foi aplicada para apresentar, de forma mais robusta, indicadores 

psicométricos que visam melhor avaliação da adaptação e a validade da escala desenvolvida, 

bem como, permitiu desenhar um modelo teórico pretendido no estudo. Para isso, foram 

consideradas as seguintes medidas de adequabilidade: 

• O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos dados; 

quanto maior for esse valor,  pior será o ajustamento. Este tem sido pouco empregado na 

literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). 

Neste caso, valores até 5 indicam um ajustamento adequado;  

• O Root Mean Square Residual – RMR - que indica o ajustamento do modelo teórico 

aos dados, na medida em que a diferença entre os dois se aproxima de zero. Para o modelo ser 

considerado bem ajustado, o valor deve ser menor que 0,05; 

• O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são 

análogos ao R² em regressão múltipla. Portanto, indicam a proporção de variância/covariância 

nos dados explicada pelo modelo. Estes variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,80 e 0,90, 

ou superior, indicando um ajustamento satisfatório(105-106);  

• A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), é considerado um indicador de “maldade” de ajuste, isto é, 

valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe 

entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10(107-108);  

• O Comparative Fit Index (CFI) – compara, de forma geral, o modelo estimado e o 

modelo nulo, considerando valores mais próximos de um (1) como indicadores de 

ajustamento satisfatório(105,109); 
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• Tucker-Lewis Index (TLI), apresenta uma medida de parcimônia entre os índices do 

modelo proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice aceitável acima de 0,90. 

Na análise dos dados do segundo artigo dos resultados, foram utilizadas técnicas de 

estatística descritiva para distribuições absolutas, percentis e medidas estatísticas de média e 

desvio-padrão; para a estatística inferencial, o teste de Wilcoxon, para dados não paramétricos 

para amostras pareadas, considerando um nível de significância de 5%.  

Na análise dos dados do terceiro artigo dos resultados, também foram utilizadas 

técnicas de estatística descritiva para distribuições absolutas, percentis e medidas estatísticas 

de média e desvio padrão. Na estatística inferencial utilizou-se teste de Qui-Quadrado (χ²) não 

paramétrico, considerando um nível de significância de 5%. 

O efeito da intervenção educativa foi considerado positivo quando houve diferença 

estatística entre o conhecimento antes e depois da intervenção educativa, tanto por meio da 

autoavaliação quanto de instrumento específico para medir esse conhecimento. 

Para explorar os discursos dos participantes, na análise de dados do quarto artigo dos 

resultados, elegeu-se a análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin(110), que se 

constitui em um conjunto de técnicas, com procedimentos sistemáticos para descrever e 

analisar o conteúdo de mensagens. Esse método se divide em três fases: 1. pré-análise; 2. 

exploração do material; 3. tratamento dos resultados, inferências e interpretação. 

Na pré-análise, que é a fase de organização dos dados propriamente dita, depois da 

transcrição dos discursos, fez-se uma leitura flutuante, para conhecer todo o texto e observar 

impressões e orientações. Em seguida, escolheram-se os discursos que constituiriam o corpus 

do material, conforme indicadores de eficácia e pertinência. 

Na fase de exploração do material, que consiste, essencialmente, de operações de 

codificação, os recortes dos discursos foram agregados conforme as semelhanças e as 

diferenças temáticas em unidades que possibilitaram identificar a descrição do conteúdo. 

No tratamento dos resultados, foi possível realizar inferências e interpretar as 

mensagens dos discursos, confrontando-as com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa. 
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Fonte: Google Imagens, 2015. 
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Primeiro Artigo dos Resultados 

Verificação empírica do saber e do fazer na assistência de enfermagem à pessoa com 

úlcera venosa* 

Empirical verification of knowing and doing in nursing care a person with venous ulcer 

 

Artigo vinculado à investigação: Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiros da 

atenção primária. 

 

Subsídios: Nenhum. 

Conflito de interesse: Nenhum. 

 

RESUMO: 

Objetivo. Verificar empiricamente o saber e o fazer na assistência de enfermagem à pessoa 

com úlcera venosa (UV). Metodologia. Trata-se de estudo exploratório correlacional, 

realizado com 78 enfermeiros da atenção primária à saúde. Esses profissionais responderam 

um questionário com doze itens referentes ao saber e ao fazer na abordagem à pessoa com 

UV. Na análise dos dados, foram utilizados os programas SPSS for Windows, versão 21.0, 

com análises descritivas e de correlação de Pearson, e AMOS Grafics, versão 21.0, para o 

cálculo do lambda de Guttman e de equações estruturais. A pesquisa foi aprovada por Comitê 

de Ética em Pesquisa, sob o Protocolo n. 0708/13. Resultados. O modelo bifatorial, com 

domínios teórico e prático, é o que mais bem explica a assistência do enfermeiro à pessoa com 

UV. O enfermeiro que conhece um ou ambos os domínios no tratamento de feridas 

provavelmente apresentará maior domínio sobre UV e na assistência ao indivíduo com UV. 

Conclusão. Essa proposta possibilita que outros profissionais possam adequar a mesma 

metodologia para outras temáticas, identificando as ramificações do saber e do fazer, 

preenchendo as lacunas na área de Educação em Enfermagem.  

Palavras-chave: úlcera varicosa; úlcera de perna; educação; conhecimento; enfermagem. 

 

ABSTRACT: 

Objective. Empirically verify knowing and doing in nursing care for a person with venous 

ulcer (VU). Methodology. This is a correlational exploratory study, carried out with 78 nurses 

from primary health care. These professionals answered a questionnaire with twelve items 

related to knowing and doing when dealing with a person with VU. In data analysis, we used 

the softwares SPSS for Windows, version 21.0, with descriptive analysis and Pearson’s 

correlation, and AMOS Grafics, version 21.0, to calculate Guttman’s lambda and structural 

equations. The research was approved by the Research Ethics Committee, under the Protocol 

0708/13. Results. The two-factor model, with theoretical and practical domains, is what best 

explains nurse’s care for a person with VU. A nurse who knows one or both domains when 

dealing with wound care is likely to show greater mastery of VU and care for an individual 

with VU. Conclusion. This proposal allows other professionals to fit the same methodology to 

other themes, identifying the branches of knowing and doing and filling the gaps in the 

Nursing Education field. 

Key words: varicose ulcer; leg ulcer; education; knowledge; nursing. 

 

 

                                                           
* Artigo submetido à Revista Investigación y Educación en Enfermería.  
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INTRODUÇÃO 

A insuficiência venosa crônica representa um estágio avançado da doença venosa 

decorrente de anormalidades do sistema venoso que causa edema, alterações cutâneas e/ou 

úlcera venosa, lesão que acomete os membros inferiores, abaixo do joelho e decorre de 

dificuldade de retorno venoso.1  

A gravidade clínica da insuficiência venosa crônica ocorre devido à estase crônica e à 

congestão, relacionada a uma série de fatores, incluindo varizes, história de trombose venosa 

profunda, obesidade, tabagismo, refluxo nas veias profundas, comprometimento da bomba 

muscular da panturrilha, história familiar ou da combinação desses fatores que geram uma 

hipertensão venosa persistente, que provoca edema, inflamação e fibrose tecidual, que causam 

ulceração na pele.2 

Estima-se que 75% das úlceras de perna são de origem venosa,3 e as veias varicosas 

sem alterações cutâneas têm prevalência de, aproximadamente, 20% no Norte e no Oeste da 

Europa, enquanto a insuficiência venosa crônica avançada afeta cerca de 3% dessa população 

nesse continente.2 No Brasil, o número de indivíduos acometidos pela úlcera venosa é 

derivado apenas de pesquisas pontuais,4,5 porque não há legislação que determine a 

obrigatoriedade de notificar esse problema no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 De forma geral, a úlcera venosa compromete a qualidade de vida das pessoas, interfere 

na produtividade e causa isolamento social. Por isso, a assistência ao indivíduo com úlcera 

venosa requer do enfermeiro conhecimento específico. Um dos caminhos metodológicos que 

pode embasar a implementação dessa assistência pode ter como base os padrões de 

conhecimento propostos por Bárbara Carper. Na década de 1970, ela propôs quatro tipos de 

padrões de conhecimento, a saber: o empírico, o estético, o ético e o pessoal, que estão 

inseridos em teorias que guiam o cuidado da Enfermagem.6  
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Foram selecionadas habilidades para um domínio de conhecimento teórico - o saber - 

e um de conhecimento prático - o fazer - com que foi possível elaborar uma escala cujo 

objetivo é de verificar, na concepção dos enfermeiros responsáveis pelas pessoas com úlcera 

venosa, a existência das dimensões teóricas e práticas. Na Enfermagem, o domínio pode ser 

compreendido como o âmbito de sua área, ou seja, a abrangência de seu conhecimento, que é 

um domínio pessoal, uma apropriação e compreensão do saber por uma pessoa, nesse caso, o 

enfermeiro, que, durante sua formação, desenvolve o saber que (um conhecimento explícito), 

e em sua prática diária, o saber como (um conhecimento prático). Hipoteticamente, ambos 

são interdependentes e fazem parte de um conjunto mais amplo da Enfermagem, que inclui 

componentes éticos e pessoais percebidos durante a implementação do cuidado.7 

Devido à complexidade e à abrangência de componentes que fundamentam a 

Enfermagem e ao aprofundamento requerido para analisá-los, optou-se por verificar a relação 

entre o saber e o fazer na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo correlacional, com abordagem quantitativa, realizado 

em uma instituição destinada a habilitar e qualificar o trabalhador da saúde, localizada em 

João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

Participaram do estudo, 78 enfermeiros, de uma população de 180, que atuavam nas 

Unidades de Saúde da Família do referido município. O critério de inclusão adotado para essa 

seleção foi que, na área de abrangência da unidade de saúde, devia haver indivíduos com 

úlcera venosa. O critério de exclusão foi a não disponibilidade de tempo para participar da 

investigação na data programada. Assim, cada enfermeiro foi selecionado pelo gerente do seu 

respectivo Distrito Sanitário, que adotou esse critério de inclusão. 
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Para a coleta dos dados, realizada entre maio e junho de 2014, utilizou-se instrumento 

autoavaliativo, cujo objetivo foi de avaliar o conhecimento de enfermeiros em termos de saber 

e fazer no manejo do indivíduo com úlcera venosa, que teve como referência as observações e 

as avaliações realizadas pela própria pesquisadora, com base no que há na literatura acerca da 

temática, bem como a partir de sua experiência na assistência a pessoas com insuficiência 

venosa crônica. Além disso, o instrumento foi submetido à validação quanto ao conteúdo e à 

pertinência ao tema por quatro enfermeiros com conhecimento na área, a fim de analisarem a 

representatividade dos itens em relação aos conceitos que se pretendeu medir.8 

Os sujeitos responderam a um questionário com os seguintes itens: 

- Duas questões a respeito da temática feridas: Como você avalia seu domínio sobre 

tratamento de feridas? Como você avalia o seu domínio sobre úlcera venosa? Em ambas as 

questões a resposta seguia uma escala do tipo Likert, que variava de: 1 = nenhum, 2 = pouco, 

3 = moderado, 4 = bom e 5 = excelente. 

- Dez questões relacionadas à assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa. 

Os itens foram organizados em domínios referentes ao conhecimento e à prática dos 

enfermeiros. No que se refere ao saber, as questões avaliaram o conhecimento dos 

profissionais a respeito da anamnese e ao exame físico do usuário, avaliação da úlcera, 

escolha da cobertura, necessidade de trocar cobertura e avaliação dos membros inferiores para 

investigar o comprometimento arterial e o venoso. No que se concerne ao fazer, as questões 

buscaram compreender o domínio dos enfermeiros quanto à limpeza da lesão, à execução do 

desbridamento instrumental conservador (com tesoura ou lâmina de bisturi), à coleta de 

cultura na técnica de Levine (apenas com Swab) e à aplicação da terapia compressiva elástica. 

Os itens de resposta também variaram conforme a escala do tipo Likert apresentada. 

Este estudo foi norteado pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

que dispõe sobre pesquisas com seres humanos.9 O projeto de pesquisa foi submetido ao 
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Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde e aceito sob protocolo nº 

0708/13. O instrumento foi aplicado após a leitura e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. A cada participante foi entregue o questionário, durante cujo 

preenchimento a pesquisadora esteve presente, com o objetivo de esclarecer eventuais 

dúvidas. Essa atividade durou, em média, 20 minutos.  

Quanto à análise dos dados, utilizou-se a versão 21.0 do pacote estatístico SPSS para 

Windows. Além das análises descritivas e de correlação de Pearson, procedeu-se ao cálculo do 

Lambda 2 de Guttman e à análise da modelagem de equações estruturais, estas últimas 

efetuada no AMOS Grafics 21.0. Para calcular as equações estruturais, os seguintes 

indicadores estatísticos para o Modelo de Equações Estruturais (MEE) foram considerados 

segundo uma bondade de ajuste subjetiva, com o objetivo de adequar os possíveis erros de 

medida entre as variáveis: χ² (qui-quadrado); Root Mean Square Residual (RMR); Goodness-

of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI); Root-Mean-Square Error of 

Approximation (RMSEA); Comparative Fit Index (CFI); e Tucker-Lewis Index (TLI).  

O χ² tem sido pouco empregado na literatura. É mais comum considerar sua razão em 

relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Nesse caso, valores até 5 indicam um ajustamento 

adequado. Para o modelo ser considerado bem ajustado, segundo o RMR, o valor deve ser 

menor que 0,05. O GFI e o AGFI são análogos ao R² em regressão múltipla e variam de 0 a 1, 

com valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superior, indicando um ajustamento satisfatório.10,11 

Quanto ao RMSEA, deve se situar entre 0,05 e 0,08. Podem-se aceitar valores de até 0,10.12,13 

O CFI considera valores mais próximos de um (1) como indicadores de ajustamento 

satisfatório.10,14 Quanto ao TLI, a variação pode ser de zero a um, com índice aceitável acima 

de 0,90. 

Assim, seguindo esses parâmetros de verificação, o modelo teórico proposto é que o 

conhecimento mais geral sobre o tratamento de feridas se associe ao domínio do 
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conhecimento de úlcera venosa. Nesse sentido, optou-se por verificar a relação do conteúdo 

dos itens da escala do construto atitudinal, para avaliar a relação entre a teoria e a prática 

profissional do instrumento de medida desenvolvido, às situações especificadas nos itens e o 

quanto ele representa os aspectos esperados.15,16 Em seguida, realizou-se análise convergente 

para avaliar a relação sobre o Domínio no Tratamento de Feridas (DTF) com domínios mais 

específicos.  

RESULTADOS 

Dentre os participantes, predominou o sexo feminino (95%), com variação etária de 26 

a 69 anos (Média = 42,5 anos, d.p. = 10,1) e média de 12,7 anos de atuação profissional na 

atenção primária à saúde. 

Por meio da coleta e da organização dos dados, efetuou-se, inicialmente, a medida de 

confiabilidade do questionário, a partir do Lambda de Guttman (λ). O uso desse coeficiente 

apresenta uma melhor estimativa de confiabilidade quando o instrumento avaliado é composto 

por fatores com poucos itens.17 Desta forma, realizou-se o cálculo do Lambda (λ) 2 de 

Guttman, revelando escores satisfatórios, condição que garantiu a fidedignidade da medida 

em questão, a saber: para o Domínio de Conhecimento Teórico (DCT), observou-se um 

lambda de 0,91 e manteve-se uma variação de 0,81 a 0,91 quando se excluía um item; para o 

Domínio de Conhecimento Prático (DCP), o lambda foi de 0,78, o que mostrou uma variação, 

quando o item era excluído, de 0,69 a 0,79. 

Considerando os lambdas observados, pode-se afirmar que o instrumento 

desenvolvido para avaliar a atitude do enfermeiro frente à pessoa com úlcera venosa é 

fidedigno, porquanto os escores lambdas foram acima de 0,70.16 Todavia, é preciso destacar a 

existência de um lambda que, quando excluído um item no DCP, mostrou-se abaixo de 0,70. 

Tal condição, não pode ser considerada como um problema de medida, já que o indicador 
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lambda tem uma influência em sua variação a partir do ‘n’ amostral e a quantidade de itens 

pertencentes a um instrumento. 

A tabela 1 apresenta todas as correlações de Pearson (r) dos itens referentes ao fator 

DCT e à Assistência de Enfermagem à Pessoa com Úlcera Venosa (AEPUV). 

Tabela 1: Escores correlacionais para avaliação do Domínio do Conhecimento Teórico (DCT) e 

Assistência de Enfermagem à Pessoa com Úlcera Venosa (AEPUV). João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2015. 

Itens (conteúdo) DCT AEPUV 

Anamnese e exame físico 0,64* 0,59* 

Avalição da úlcera 0,85* 0,82* 

Avaliação da necessidade de escolha da cobertura 0,86* 0,82* 

Avaliação da necessidade de troca da cobertura 0,76* 0,74* 

Avaliação dos MMII para comprometimento arterial 0,79* 0,72* 

Avaliação dos MMII para comprometimento venoso 0,82* 0,77* 

Nota: * p < 0,05 pela análise de correlação de Pearson 

 

Observa-se que todas as correlações relativas aos itens referentes ao fator DCT e 

AEPUV - (considerando a pontuação total da escala), foram significativamente positivas, 

fortes em cinco dos seis itens avaliados e moderadas em apenas um item tanto para o ao DCT 

quanto para o AEPUV. Cálculo semelhante foi realizado para avaliar a relação da segunda 

dimensão, referente ao DCP na assistência à pessoa da úlcera venosa, conforme apresenta a 

tabela 2. 

Tabela 2: Escores correlacionais para avaliação do Domínio do Conhecimento Prático (DCP) e 

Assistência de Enfermagem à Pessoa com Úlcera Venosa (AEPUV). João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2015. 

Itens (conteúdo) DCP AEPUV 

Limpeza da lesão 0,58* 0,70* 

Execução do desbridamento instrumental conservador 0,84* 0,60* 

Coleta de cultura na técnica de Levine 0,83* 0,62* 

Aplicação da terapia compressiva elástica 0,64* 0,56* 

Nota: * p < 0,05 pela análise de correlação de Pearson 

 

A partir da correlação de Pearson (r), observou-se que os itens referentes ao DCP do 

enfermeiro e ao AEPUV apresentaram correlações positivas com o fator específico e a 

pontuação total da escala, com todas significativas, sendo duas correlações moderadas e duas 

fortes (tabela 2). 

  Considerando que a escala desenvolvida se revelou confiável, a partir dos indicadores 
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psicométricos destacados acima, para a referida amostra, optou-se por avaliar a relação entre 

os domínios e a pontuação total da escala (isto é, Assistência de Enfermagem à Pessoa com 

Úlcera Venosa - AEPUV). 

A título de acréscimo para a informação da importância desses domínios na assistência 

do enfermeiro, realizou-se análise convergente com o objetivo de avaliar a relação do 

conhecimento sobre o tratamento de feridas de forma geral e a especificidade dos domínios. 

Nesse sentido, esperavam-se respostas em que os entrevistados afirmassem que tinham 

conhecimento e prática na área mais abrangente sobre o tema abordado e, provavelmente, 

teriam correlações positivas com os domínios na AEPUV, em que se concluiu que a variável 

Domínio no Tratamento de Feridas (DTF) se correlacionou, significativamente, com a 

variável de abordagem mais geral relativa à úlcera venosa (r = 0,76; p < 0,001) e com os 

domínios específicos da AEPUV, o DCT (r = 0,68 p < 0,001) e o DCP (r = 0,54; p < 0,001). 

Em direção semelhante, constatou-se a relação da variável da abordagem mais geral da úlcera 

venosa com o DCP e o DCT, os quais foram significativamente positivos e com os 

respectivos escores (r = 0,51 e r = 0,72; p < 0,001). 

Para isso, realizou-se uma análise fatorial confirmatória hipotetizando tanto o modelo 

multifatorial previamente encontrado e um modelo unifatorial (em que todos os itens da 

escala apresentam saturação em um único fator). Assim, optou-se por deixar livres as 

covariâncias (phi, φ) entre os fatores, condição em que se observaram indicadores de 

qualidade de ajuste que se mostraram próximas às recomendações apresentadas na 

literatura.18,19 

De acordo com os resultados obtidos nessas análises, o estudo mostrou que o modelo 

com melhores resultados foi o modelo bifatorial, que revelou os seguintes indicadores de 

qualidade de ajuste: χ2/gl = 1,52, RMR = 0,05, GFI = 0,91, AGFI = 0,80, CFI = 0,98, TLI = 

0,95, RMSEA (90%IC) = 0,08 (0,01-0,13), CAIC = 198,72 e ECVI = 1,27. A fim de 
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qualificar o modelo pretendido, foi verificado o modelo unifatorial, que revelou os seguintes 

indicadores: χ2/gl = 7,75, RMR = 0,12, GFI = 0,66, AGFI = 0,47, CFI = 0,57, TLI = 0,45, 

RMSEA (90%IC) = 0,30 (0,26-0,33), CAIC = 378,28 e ECVI = 4,04.  

Na figura 1, apresenta-se a estrutura fatorial resultante (solução padronizada) dessa 

análise. 

 

Figura 1: Estrutura fatorial da escala de domínios do conhecimento da assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa. AMOS Grafics, versão 21.0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Como é possível observar, todas as saturações (Lambdas, λ) estão dentro do intervalo 

esperado |0 - 1|, o que denota não haver problemas de estimação. Além disso, todas são 

estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05), e isso corrobora a existência de dois 

fatores (ou dimensões) da escala de AEPUV. O estudo mostrou que as correlações lambdas 

(λ) revelaram boa força associativa entre elas, principalmente, entre os fatores DCT e DCP ( 

= 0,98). Vale destacar que as estimativas de predição, a partir da análise de regressão para tal 

modelo, além de identificar as variáveis significativas (p < 0,001), revelou uma razão critério 

dentro do que é estatisticamente exigido (variando de 3,25 a 10,60). 

A estrutura fatorial da presente escala, nesse contexto teórico-empírico, permite 

evidenciar o quanto o enfermeiro representa, em termos do domínio do saber e do fazer, a 
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assistência à pessoa com úlcera venosa. Nesse construto, inferiu-se que as correlações itens-

fator de cada dimensão são avaliadas a partir das seguintes dimensões: DCP e DCT.  

De forma geral, os indicadores de bondade de ajuste apresentaram evidências da 

validade e na robustez fatorial em relação ao modelo estrutural, teoricamente, proposto. Esses 

indicadores são sugeridos pela literatura deste cálculo como garantia empírica (por exemplo, 

χ2/gl, GFI, AGFI, RMR, TLI, CFI, RMSEA, CAIC e ECVI).10,11 Reconhecida esta 

organização fatorial da escala, pretendeu-se verificar um modelo teórico, no qual, se 

hipotetizou a correlação do conhecimento geral sobre o DTF ao conhecimento mais 

específico, sobre o domínio do respondente na área da úlcera venosa com eles influenciando o 

construto dos DCT e DCP. 

Assim, a partir da análise e da modelagem de equação estrutural, efetuou-se, no 

programa AMOS Grafics 21.0, a verificação empírico-teórica do pretenso modelo. Para tanto, 

considerou-se um modelo recursivo de equações estruturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: AEPUV = Assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa; DCP = Domínio 

conhecimento prático; DCT = Domínio do conhecimento teórico; DUV = Domínio ulcera 

venosas; DTF = Domínio tratamento de feridas. AMOS Grafics, versão 21.0 

Figura 2: Representação gráfica do modelo teórico sobre o domínio do conhecimento da 

AEPUV. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Na figura 2, depois de realizadas as devidas modificações nos ajustes de erro, 

encontrou-se um modelo adequado, que apresentou razão χ2/gl = 1,88, RMR = 0,03, GFI = 

0,99; AGFI = 0,94, CFI = 0,99, TLI = 0,99 e RMSEA (90%IC)= 0,02 (0,01-0,19). Na figura 

2, pode-se observar que o escore da variável DTF associou-se, positivamente, (λ = 0,76) à 

variável mais específica sobre o Domínio Úlcera Venosa (DUV = 0,76) e ao construto 

AEPUV (λ = 0,37), sendo que este último contempla os domínios prático e teórico. Também 

se constatou a correlação do DUV com a AEPUV (λ = 0,50). 

Pode-se observar que as correlações lambdas (λ) entre as variáveis revelam boa força 

associativa entre elas (variando de 0,37 a 0,75). Com esses resultados, é possível observar não 

apenas a garantia hipotética do modelo proposto, mas também a importância da correlação 

entre as variáveis apresentadas, pois, no modelo teórico hipotetizado, os indicadores 

estatísticos garantiram as concepções teóricas e as empíricas na elaboração e direção do 

modelo. É destaque que, mesmo que o sujeito tenha um DTF, este, influencia o DUV, que 

explica a AEPUV, apesar, também, de o DTF influenciar a AEPUV, em menor proporção. No 

modelo, representado na figura 2, chama-se a atenção para o Lambda (λ) do DUV e do DTF, 

em que o primeiro é bem maior na explicação para o construto AEPUV. No que se refere às 

estimativas preditivas da relação entre as variáveis do modelo mostrado acima (ver figura 2), 

os resultados são confirmados ao se observarem as estimativas que foram significativas com 

um p < 0,001 e razão critério dentro do que é estatisticamente exigido (variando de 2,77 a 

10,32). 

DISCUSSÃO 

Conforme apresentado nos resultados, o modelo bifatorial é o que mais bem explica a 

AEPUV, compreendida a partir da organização dos domínios, isto é, teoria e prática (figura 

01). Contudo, percebe-se nesse modelo a presença de correlações menos fortes, no que diz 

respeito ao DCP e à execução de desbridamento (0,43), à coleta de cultura (0,34) e à aplicação 
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da terapia compressiva (0,33). Esses dados podem ser indicativos de que esses enfermeiros 

não vivenciam a execução dessas atividades na atenção primária à saúde, conforme pesquisas 

realizadas em outros contextos.20,21 

O modelo bifatorial apoia a concepção de que o conhecimento científico na área da 

saúde auxilia a descrever, a explicar, a prever e a prescrever fenômenos de interesse para a 

prática, oferecendo ao profissional base para que possa tomar decisões a partir do julgamento 

prático, enquanto a prática fundamenta a teoria. Entretanto, apesar da aparente simplicidade 

desse modelo, conforme explica estudioso do tema,22 o cuidado de enfermagem se configura 

como uma ação complexa, em que o saber e o fazer partem de uma dialogicidade inseparável 

e integrante para que o profissional dessa área possa compreender e atuar em diversas 

situações clínicas. 

Mediante essa complexidade, emergem esses saberes que norteiam o cuidado de 

enfermagem. O saber-agir representa ir além do que está prescrito e se configura como uma 

ação competente, enquanto o saber-fazer significa a habilidade. Com base nesse 

entendimento, o saber aqui apresentado, se reporta a um saber amplo, que envolve, além do 

resgate do conhecimento científico, a experiência no raciocínio clínico do enfermeiro em prol 

de um cuidado autêntico em que se valorizem as necessidades individuais de cada ser.23 

Outrossim, ao cuidar de uma pessoa, o enfermeiro adquire experiência e aperfeiçoa o 

saber-fazer e o saber-agir. Na assistência à pessoa com úlcera venosa, o aprendizado 

psicomotor é desenvolvido por meio da limpeza com jatos de solução fisiológica a 0,9%, no 

manuseio de uma lâmina de bisturi para realizar o desbridamento instrumental conservador, 

na coleta de cultura pela técnica de Levine e na aplicação correta de uma terapia compressiva 

que se sobrepõe sem garrotear o membro.  

No que concerne ao aprendizado cognitivo, desenvolve-se a cada vez que o 

profissional atende a uma pessoa com uma lesão de diferente etiologia de modo a fazer 
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inferências com o que foi aprendido, como na úlcera arterial, em que há diferenças relevantes 

se comparada com a úlcera venosa. Além disso, esse aprendizado é consolidado em cada 

exame físico, anamnese, avaliação da lesão, escolha da cobertura adequada e a necessidade de 

trocá-la sem causar risco ao ser cuidado. 

Em relação à influência do DTF sobre os outros domínios mais específicos, a figura 2 

mostra que, no conhecimento para um cuidado mais amplo, o DTF influencia o DUV e, por 

sua vez, em domínios práticos e teóricos para assistência a pessoas com esse tipo de lesão. 

Diante do exposto, conclui-se que o aprendizado mais abrangente auxilia no construto 

do DUV, consolidado por meio do DCP e do DCT, que se influenciam concomitantemente, e 

que o conhecimento, no qual o conhecimento mais amplo é a base para um entendimento mais 

específico, é desenvolvido hierarquicamente e remete a uma reconciliação entre as 

similaridades e as diferenças significativas, elementos importantes em uma assistência segura 

ao indivíduo. 

Assim, o conhecimento sobre todos esses domínios auxilia o enfermeiro a prestar uma 

assistência resolutiva, direcionada às necessidades de cada pessoa, e em que o principal 

elemento envolvido nessa assistência coesa é o raciocínio clínico do enfermeiro, um processo 

sistematizado e dinâmico que envolve as funções mentais e norteia a tomada de decisão no 

cuidado ao indivíduo. Esse processo requer uma capacidade cognitiva, conhecimento clínico, 

experiência e intuição para integrar toda a situação.24 

Dentre as atividades que podem desenvolver o raciocínio clínico está a educação com 

esses profissionais, incluindo abordagens de ensino que favoreçam a criatividade, as 

descobertas e os questionamentos, incluindo atividades em pequenos grupos e simulações,25 

além da própria vivência. Nesses exercícios, a prática consolida o conhecimento teórico, 

porque o fazer leva à compreensão da complexidade e singularidade do saber no cuidar, que 
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conduz o enfermeiro a refletir sobre a própria ação e a incorporar novos saberes, re(criar) seu 

modo de assistir e se converter em um investigador, no próprio contexto prático.  

Esse conhecimento particular ou privado se recria a cada encontro, a cada cuidado, e 

vai se enriquecendo numa racionalidade prático-reflexiva em cada momento de interação, em 

espiral, conduzindo a novas interpretações, acrescentando, a cada solução encontrada, 

conhecimento específico de enfermagem, razão por que é diferenciado e único para cada um 

que o vivencia. Diferentemente, o conhecimento público é oriundo de evidências científicas 

que estão publicadas e documentadas e é resultado de um saber criado, acumulado e 

aperfeiçoado na prática.22 

 Vale ressaltar que a abordagem à pessoa com úlcera venosa, como um saber autêntico 

e científico, deve remeter a uma reflexão para a ação, que envolve desde a ação de um simples 

curativo à reflexão de avaliação da pessoa e escolha de uma conduta mais adequada. Assim, 

outras pesquisas seriam necessárias, in loco, com o objetivo de avaliar os outros padrões do 

conhecimento além dos estabelecidos no presente estudo, contemplando, especificamente, os 

propostos estabelecidos por Carper, pois, de acordo com esta autora, há os padrões estéticos e 

éticos do conhecimento, que são passíveis de investigação por meio de estudos 

observacionais, durante a práxis assistencial. 

O saber e o fazer se desconstroem e se (re)constroem nas relações de cuidado e se 

coadunam para um corpo de conhecimento específico de Enfermagem. Assim, apesar de 

parecerem dois conjuntos de conhecimentos distintos, a dialética existente entre o saber e o 

fazer remete à uma única ação - o cuidado com o ser humano, que envolve toda a sua 

complexidade de ciência e ação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Por meio desta pesquisa, foi possível verificar empiricamente o saber e o fazer na 

assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa e comprovar a hipótese de que o 
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conhecimento mais geral sobre o tratamento de feridas se associa ao domínio do 

conhecimento de úlcera venosa, e, consecutivamente, associa-se ao domínio da assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera em sua dimensão prática e teórica. 

Considerando esses resultados, não só se comprovou a hipótese levantada em relação à 

medida dos construtos sobre AEPUV, em que foi confirmada a correlação positiva entre as 

duas dimensões avaliativas, o DCP e o DCT, quando analisados os escores correlacionais 

sobre a representatividade de conteúdo, como também as estimativas preditivas entre as 

variáveis. Além disso, corroborou-se o modelo teórico pretendido em relação ao saber e ao 

fazer no concernente à AEPUV. 

Tais resultados não só contribuíram para explicar como se administram e aplicam os 

conhecimentos teóricos e práticos no cuidado voltado para pessoas com feridas por parte dos 

enfermeiros, com base na educação e na gestão para saúde, como também garantiram a 

organização teórico-empirica na proposta de uma medida capaz de avaliar o saber e o fazer do 

enfermeiro em relação à pessoa com úlcera venosa. Esta medida contribuiria para a uma 

diagnose em termos de estrutura e funcionalidade do conhecimento e seu ajustamento destes 

na área da saúde e no acolhimento de pessoas com úlcera venosa. No que se refere às relações 

existentes entre as variáveis, é possível afirmar que o conhecimento adequado sobre um DTF, 

provavelmente, possibilitará a um maior DUV e melhor assimiliação do conhecimento e 

administração na AEPUV. 

Espera-se que, com esta proposta de investigação, outros profissionais possam adequar 

a mesma metodologia a outras temáticas, com vistas a identificar as ramificações do saber e 

do fazer na Enfermagem, e, desse modo, fortalecer lacunas na área de Educação em 

Enfermagem.  
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Segundo Artigo dos Resultados 

O saber e o fazer na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa: 

autoavaliação de enfermeiros* 

 

Knowing and doing in nursing care for a person with venous ulcer: nurse’s self-

assessment 

Resumo 

Objetivou-se analisar a autoavaliação dos enfermeiros acerca dos conhecimentos voltados 

para o cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da intervenção educativa. Trata-se 

de uma pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem quantitativa, 

realizada com 78 enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, que participaram de uma 

intervenção educativa, entre abril e junho de 2014. Aplicou-se instrumento autoavaliativo para 

verificar o domínio de conhecimento teórico e do prático na assistência de enfermagem à 

pessoa com UV. Na análise dos dados, utilizou-se o pacote estatístico SPSS for Windows, 

versão 21.0, e aplicou-se o teste de Wilcoxon para dados não paramétricos. Considerou-se 

nível de significância de 5%. Constatou-se falta de domínio na temática, e a autoavaliação 

aponta mais conhecimento teórico. Em todos os itens, observou-se um avanço nos escores 

entre o antes e o depois, que, na escala de avaliação saía de médias próximas a nenhum 

conhecimento para escores médios mais próximos de excelente, com raríssimas exceções, o 

que comprova a aprendizagem significativa. Alguns itens merecem mais tempo de 

intervenção, e isso pode servir para nortear novas capacitações para essa população. 

Palavras-chave: Úlcera varicosa, Enfermagem, Ensino, Aprendizagem, Atenção Primária à 

Saúde. 

 

Abstract 

The aim was analyzing the self-assessment of nurses about the knowledge focused on the care 

for a person with venous ulcer before and after the educational intervention. This is a quasi-

experimental research, with a before-after design and a quantitative approach, carried out with 

78 nurses from Primary Health Care, who participated in an educational intervention, between 

April and June 2014. A self-assessment instrument was applied to verify the theoretical 

knowledge and practical domains on nursing care for a person with VU. In data analysis, we 

used the statistical package SPSS for Windows, version 21.0, and Wilcoxon’s test was applied 

for nonparametric data. A 5% significance level was considered. Lack of mastery of the 

theme was observed and self-assessment indicates more theoretical knowledge. In all items, 

advances were noticed in the scores between before and after, which, on the assessment scale 

came from average values close to no knowledge to mean scores closer to excellent, with very 

few exceptions, something which demonstrates meaningful learning. Some items deserve 

longer intervention time, and this may serve to guide further training sessions for this 

population. 

 

key-words: Varicose Ulcer, Nursing, Teaching, Learning, Primary Health Care. 

 

 

                                                           
* Artigo submetido à Revista Ciência & Saúde Coletiva. 
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INTRODUÇÃO 

 A educação faz parte do desenvolvimento humano. É por meio dela que se cria, 

aprende e transforma, num continuum refletir e agir, que conduzem o homem à evolução. No 

âmbito da saúde, a educação voltada para os profissionais se configura como cuidado 

autêntico e único para cada ser assistido, principalmente nos modos de (re)criar essa 

assistência. 

 O tema de educação para profissionais de saúde não é novo e, no Sistema Único de 

Saúde (SUS), a Educação Permanente em Saúde (EPS) surge como uma proposta da prática 

reflexiva e transformadora no cenário do trabalho, por meio da Portaria nº 1.996/07/GM/MS1. 

A EPS perpassa todos os níveis de atenção à saúde e deve ser implementada na perspectiva de 

valorizar o trabalho, a participação dos envolvidos e as reais necessidades encontradas no 

lócus de assistência desses profissionais2. 

 Na promoção do cuidado, na Atenção Primária à Saúde (APS), como porta de entrada 

para o SUS, emerge a relação de ver o outro em seu dia a dia, em seu cotidiano, nas relações 

de ser, fazer e viver, e considera a pessoa em sua singularidade, complexidade, integralidade e 

inserção sociocultural, que busca promover sua saúde, prevenir e tratar doenças3.  

A APS encontra sustentação dessa amplitude, sobretudo, na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) que é uma reorientação do modelo assistencial, em que as equipes de saúde 

atendem por demanda espontânea e programada, na manutenção da saúde e na atenção a fases 

específicas do ciclo de vida, tendo como foco o vínculo com a família, com 

corresponsabilização, integralidade, resolutividade, intersetorialidade e estímulo à 

participação social3. 

Assim, nesse contexto de vínculo e de relações, ainda há várias problemáticas de 

saúde enfrentadas, incluindo as doenças crônicas não transmissíveis, as cardiovasculares, 
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hipertensão e diabetes, concomitante ao envelhecimento populacional. Em 1991, a população 

com mais de 65 anos representava 4,8%. Em 2000, passou para 5,9%, e em 2000, para 7,4%4.  

É nesse cenário de doenças crônicas e também do envelhecimento que aparece a úlcera 

venosa como grande problema de saúde pública, que representa 70% das úlceras de membros 

inferiores e afeta cerca de 1 a 3% da população, com prevalência de, aproximadamente 0,3% 

de úlcera venosa aberta na população adulta5.  

Essa lesão é mais frequente em pessoas com idade avançada, principalmente a partir 

de 65 anos, do sexo feminino, com história pessoal de trombose venosa superficial e 

profunda, diabetes, hipertensão arterial, doença articular ou esquelética nos membros 

inferiores, enfisema ou doença pulmonar obstrutiva crônica, maior índice de massa corporal e 

sedentarismo, história familiar de úlcera em tornozelo, refluxo em veias profundas e 

perfurantes, obstrução profunda, e combinação de refluxo e obstrução6. Esses fatores 

dificultam o retorno venoso ao coração, com retenção e extravasamento do sangue nos 

membros inferiores e esse quadro avança para várias manifestações clínicas, como edema, 

sensação de peso nos membros inferiores, veias varicosas, lipodermatoeslerose, 

hiperpigmentação e eczema7. 

 Por ser uma lesão crônica, com recidivas que perduram anos da vida da pessoa com 

insuficiência venosa crônica, o profissional da APS que cuida desse usuário, deve estar 

capacitado para realizar a anamnese e o exame físico, avaliar a lesão, trocar curativos, 

escolher a cobertura e orientar quanto aos cuidados com a saúde, a lesão, ou a prevenção de 

recidiva da úlcera cicatrizada. Esse é um desafio constante, que se posiciona tanto para o 

profissional quanto para o usuário e seus familiares, e em que o saber e o fazer embasam uma 

assistência de enfermagem de boa qualidade e corroboram que cuidar do outro requer 

conhecimento e habilidade. 
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 Nessa pesquisa, considerou-se o termo ‘domínio’ como sinônimo de conhecimento8, 

em um sentido mais amplo que congrega a capacidade do enfermeiro de realizar ações com 

base no conhecimento teórico e no prático. O conhecimento teórico pode ser entendido como 

“o conjunto de conteúdos obtidos predominantemente por meio de exposição, leitura e 

reelaboração crítica que possibilitam ao profissional o domínio cognitivo de um saber e a 

capacidade de tomar decisões e resolver problemas em sua área de atuação”. O conhecimento 

prático ou habilidade, como “conjunto de práticas adquiridas sobretudo por demonstração, 

repetição e reelaboração crítica que fornecem ao profissional o domínio psicomotor, a perícia 

de um saber fazer e a capacidade de tomar decisões e resolver questões no campo em que atua 

(intervenção)”9:33. 

 Nesse contexto de desafios, em que o enfermeiro necessita de um saber e um saber 

fazer para exercer sua competência na assistência à pessoa com úlcera venosa, esta pesquisa 

emerge como uma proposta educacional baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa, 

criada e divulgada em 1963 por David Ausubel, psicólogo norte-americano, que se destacou 

nas áreas de Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Educacional, Psicopatologia e 

desenvolvimento do ego10. Segundo essa teoria, a aprendizagem passa a ser significativa 

quando, a partir do conhecimento prévio do aluno, denominado de ideias preexistentes ou 

subsunçores, novos conhecimentos são apresentados, transformados em sua estrutura 

cognitiva e incorporados a essas ideias preexistentes, adquirindo um novo conhecimento, 

específico para cada um11. 

 Ao utilizar essa teoria como base para elaboração da proposta educacional para 

enfermeiros da APS, esses profissionais podem desenvolver uma aprendizagem significativa 

para resolver casos clínicos, que necessitem de conduta específica para o atendimento a 

pessoas com úlcera venosa. Certamente, cada pessoa assistida apresenta uma particularidade 

que, nem sempre, é conhecida pelo enfermeiro e, com uma capacitação como parte de uma 
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EPS, poderá embasar o conhecimento apresentado ao conhecimento preexistente para 

reelaborar um saber amplo, rico em sua vivência, que leve em consideração a troca de 

experiências com os outros profissionais da equipe de saúde e, até mesmo, transformar-se em 

educador para usuários e familiares. 

 Esta pesquisa parte da hipótese de que uma intervenção educativa para enfermeiros da 

APS, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, irá gerar mudança no saber e no fazer na 

assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa verificada por meio da autoavaliação. 

Assim, esse estudo teve o objetivo de analisar a autoavaliação de enfermeiros acerca dos 

conhecimentos voltados para o cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da 

intervenção educativa.  

 

MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem 

quantitativa, que faz parte de um estudo maior intitulado “Úlcera venosa: proposta 

educacional para enfermeiros da atenção primária à saúde”. A avaliação antes-depois serviu 

de comparação entre o autoconhecimento teórico e o prático de enfermeiros acerca dos 

cuidados dispensados à pessoa com úlcera venosa, depois de uma intervenção educativa. A 

abordagem quantitativa foi realizada por meio da mensuração dos escores obtidos antes e 

depois do curso, conforme as respostas fornecidas pelos participantes. 

 O cenário da pesquisa foi o serviço de APS do município de João Pessoa/PB, Brasil. 

Atualmente, há 180 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas sob a organização de 

cinco Distritos Sanitários. A intervenção educativa foi implementada em uma instituição 

destinada a habilitar e a qualificar o trabalhador da saúde, localizada no mesmo município. 

Para a pesquisa em tela, foram disponibilizados sala de aula e laboratório de enfermagem para 
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que fosse conduzida a intervenção educativa intitulada “Curso de capacitação no cuidado da 

pessoa com úlcera venosa”. 

A seleção da amostra seguiu os seguintes critérios de inclusão: ter na área de 

abrangência da USF usuário com úlcera venosa e apresentar disponibilidade de horário para 

comparecer ao curso. Quanto aos critérios de exclusão, consideraram-se a falta no primeiro ou 

no último dia do curso e mais de uma falta durante a intervenção educativa. Desta forma, cada 

enfermeiro foi selecionado pelo gerente do seu respectivo Distrito Sanitário, contemplando as 

condições de exclusão e inclusão. 

O curso foi oferecido em quatro turmas, nos meses de abril, maio e junho de 2014, 

com carga horária de 25 horas presenciais e dez horas não presenciais para o desenvolvimento 

de exercícios extraclasse e leitura de textos. Foram ofertadas 111 vagas, proporcionais a cada 

Distrito, 105 preenchidas por eles. Contudo, 12 inscritos não compareceram ao primeiro dia 

do curso, portanto 93 enfermeiros iniciaram a capacitação. Durante o curso, verificou-se perda 

de 15 participantes (16%), devido aos seguintes motivos: problemas de saúde (3); faltas 

consecutivas (3); falta no último dia do curso (6); e indisponibilidade de horário (3). A 

frequência dos participantes foi superior a 75%, inclusive às atividades práticas. A amostra 

final foi de 78 participantes. 

Antes do início do curso os enfermeiros responderam a um instrumento autoavaliativo 

desenvolvido para verificar o domínio de conhecimento teórico - o saber - e o de 

conhecimento prático - o fazer - na assistência de enfermagem a pessoa com úlcera venosa. 

Esse instrumento foi testado estatisticamente, e a escala desenvolvida se revelou confiável, a 

partir dos indicadores psicométricos, para avaliar o saber e o fazer do enfermeiro na 

assistência à pessoa com úlcera venosa12. O questionário foi composto dos seguintes itens: 

- Duas questões a respeito da temática feridas: Como você avalia seu domínio na área 

de tratamento de feridas? Como você avalia o seu domínio na área de úlcera venosa? Em 
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ambas as questões a resposta seguia uma escala do tipo Likert, que variava de: 1 = nenhum, 2 

= pouco, 3 = moderado, 4 = bom e 5 = excelente. 

- Dez questões relacionadas à assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa. 

Os itens foram organizados em domínios referentes ao conhecimento e à prática dos 

enfermeiros. No que se refere ao saber, as questões foram: Como você avalia seu domínio em 

relação à anamnese e ao exame físico do usuário?; à avaliação da úlcera?; à  escolha da 

cobertura?; à necessidade de troca de cobertura?; à avaliação dos membros inferiores para 

investigar o comprometimento arterial?; à avaliação dos membros inferiores para investigar 

comprometimento venoso? No que se concerne ao fazer, as questões foram: Como você 

avalia seu domínio quanto: à limpeza da lesão?; à execução do desbridamento instrumental 

conservador (com tesoura ou lâmina de bisturi)?; à coleta de cultura na técnica de Levine 

(apenas com Swab)?; à aplicação da terapia compressiva elástica?; Os itens de resposta 

também variaram conforme a escala do tipo Likert anteriormente apresentada. 

As etapas do curso seguiram um modelo proposto por um estudioso da teoria, 

desenvolvido a partir das orientações e dos requisitos básicos deixados por Ausubel13-14, a 

saber: 

1ª Etapa: Apresentação do tema que seria abordado durante o curso 

2ª Etapa: Propositura de situações para o aprendiz exteriorizar o seu conhecimento. 

Houve a reflexão individual das facilidades e das dificuldades encontradas pelos participantes 

para assistir pessoas com úlcera venosa. Depois, eles foram estimulados a discutir sobre o 

assunto. 

3ª Etapa: Propositura de situações-problema iniciais para preparar o aluno para a 

apresentação do conhecimento. Nesse momento foi apresentado um material introdutório - os 

discursos de pessoas com úlcera venosa recidivante - conhecido na teoria como organizador 

prévio.  
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4ª Etapa: Apresentação do conhecimento que iria ser ensinado/aprendido 

Nessa etapa, deve-se levar em consideração o princípio da diferenciação progressiva, no 

qual as ideias e os conceitos mais gerais e mais específicos da disciplina devem ser 

apresentados no início para, progressivamente, ser diferenciados.  

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento. Nessa etapa, o conhecimento 

foi desenvolvido com a apresentação explosiva dialogada, vídeos, aulas práticas, exercícios 

teórico-práticos e discussão em grupo. 

O curso foi desenvolvido de modo que cada profissional implementou as técnicas 

individualmente no laboratório, em manequins e em monitores do curso, o qual era 

acompanhado e avaliado para corrigir possíveis imperícias no momento da execução. Nas 

aulas teóricas, houve exposição dialogada, exibição de vídeos com procedimentos, 

depoimentos de pessoas com úlcera venosa, demonstração de material para curativos e coleta 

de cultura. As atividades foram realizadas baseadas em casos clínicos reais trazidos pelos 

profissionais. Além disso, em todos os momentos de discussão, houve o esclarecimento de 

dúvidas e foram colocadas as resoluções de alguns casos trazidos pelo grupo. 

Na avaliação da lesão, utilizaram-se feridas coladas em manequins e moldadas em etil 

vinil acetato (E. V. A. emborrachado) com os tipos de tecidos que podem ser encontrados na 

lesão, gazes com diferentes tipos de exsudatos simulados por tintas, ficha de avaliação, 

réguas, sondas para medição de profundidade e máquina fotográfica. Os profissionais também 

conheceram o Software UTHSCSA Image Tool 3.015– gratuito na época da pesquisa – e 

receberam uma cópia do programa em seus notebooks. Depois da exposição dialogada, os 

grupos eram divididos entre exercício escrito com fotografia, em sala de aula, com os 

monitores e a avaliação simulada em laboratório, com a ministrante do curso. Utilizaram-se 

uma lista de materiais disponíveis para a APS e um instrumento baseado na ficha de 

avaliação, ambos adotados pelo município. 
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6ª Etapa: Conclusão da unidade. Nesse momento foi estimulada a discussão em grupo 

sobre o que os enfermeiros fariam com o conhecimento aprendido. 

7ª Etapa: Avaliação. Momento de autoavaliação pós-intervenção. 

8ª Etapa: Encerramento do curso. Nesse momento, foi estimulada a fala dos participantes 

quanto ao que aprenderam no curso, com sorteio de brindes e lanche. 

 Depois da intervenção educativa, o mesmo instrumento de autoavaliação, aplicado 

antes do curso, foi reaplicado no último dia do curso. A autoavaliação é definida como um 

processo pelo qual um indivíduo avalia por si mesmo, suas capacidades, suas performances e 

suas competências ou a si mesmo como totalidade e parte de um pressuposto de que a 

autoavaliação evoca tanto o resultado quanto o processo de aprendizagem16. Sabe-se que 

quando a aprendizagem é significativa, a experiência do conhecimento é agradável porque faz 

sentido para a atividade desenvolvida e tem retenção significativa em relação à 

memorização11. Com isso, pretendeu-se identificar se o curso trouxe contribuição para esses 

profissionais, do ponto de vista da autoavaliação a partir do que foi aprendido. 

Quanto à análise dos dados, utilizou-se a versão 21.0 do pacote estatístico SPSS para 

Windows, e com o objetivo de comparar os resultados obtidos antes e depois da intervenção. 

A partir da coleta dos dados, foram calculadas as médias e o desvio-padrão e realizado o teste 

de Wilcoxon para a amostra pareada, a fim de verificar a diferença significativa em relação à 

pré e à pós-intervenção na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa, com base 

na Teoria da Aprendizagem Significativa. A análise foi realizada considerando-se um nível de 

significância de 5%.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo número 

0708/13, resguardando todos os preceitos estabelecidos na Resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas com seres humanos17. Nesse sentido, os 



 117 6. Resultados e Análise dos Dados 

participantes foram mantidos em anonimato, assinaram voluntariamente e receberam uma 

cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS 

A maioria dos participantes era mulher (95%), com idades entre 24 e 68 anos, 

formação profissional em instituição pública (58%), tempo médio de formação de 18,6 anos e 

média de 12,7 anos de serviço na APS. Apenas três relataram ter participado de algum curso 

de capacitação em feridas. 

 A tabela 01 apresenta os escores de autoavaliação dos participantes antes e depois da 

intervenção educativa no que concerne ao Domínio na área de tratamento de feridas e ao 

Domínio na área de úlcera venosa. 

 

Tabelas 1: Escores de autoavaliação dos participantes antes e depois da intervenção educativa quanto 

ao Domínio sobre tratamento de feridas e ao Domínio sobre úlcera venosa. João Pessoa/PB, Brasil, 

2015. 

Itens Assistência de enfermagem à 

pessoa com úlcera venosa 

Antes Depois Estatística  

Média DP Média DP Z p < 0,05* 

1 Domínio sobre tratamento de 

feridas 

2,51 0,66 3,55 0,64 -6,94 0,001 

2 Domínio sobre úlcera venosa 2,58 0,71 3,79 0,69 -6,85 0,001 

Nota: * p < 0,05 pelo teste de Wilcoxon 

Escala do tipo Likert: 1 = nenhum; 2 = pouco; 3 = moderado; 4 = bom; 5 = excelente 

 

Pode-se observar, na tabela 1, que houve alteração dos escores médios das respostas 

na escala referente ao pré e ao pós-teste na intervenção do processo de aprendizagem dos 

respondentes, tanto na questão autoavaliativa no Domínio sobre tratamento de feridas, quanto 

no próprio Domínio sobre a úlcera venosa, as médias das respostas dos sujeitos foram maiores 

após a intervenção, mostrando-se significativas a um p < 0,05. De um modo geral, os 

participantes partiram de pouco conhecimento antes da intervenção para moderado 

conhecimento após a intervenção. 
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 Cálculo semelhante também foi realizado para o construto que avalia os domínios do 

conhecimento teórico e prático na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa pré 

e pós-teste, conforme apresenta a tabela 2.  

 

Tabela 2: Escores de autoavaliação dos participantes antes e depois da intervenção educativa quanto 

ao Domínio do conhecimento teórico da úlcera venosa e ao Domínio do conhecimento prático da úlcera 

venosa. João Pessoa/PB, Brasil, 2015. 

Itens Assistência de enfermagem à 

pessoa com úlcera venosa 

Antes Depois Estatística 

Média DP Média DP Z p < 0,05 

 Domínio do conhecimento 

teórico da úlcera venosa 

14,96 3,00 21,61 4,24 -7,39 0,001 

1 Anamnese e exame físico 2,43 0,52 3,10 0,88 -5,42 0,001 

2 Avaliação da úlcera 2,42 0,64 3,49 0,83 -6,84 0,001 

3 Escolha da cobertura 2,56 0,59 3,47 0,86 -6,32 0,001 

4 Avaliação da necessidade de 

troca da cobertura 

2,52 0,61 3,48 0,96 -6,31 0,001 

5 Avaliação dos MMII para 

comprometimento arterial 

2,55 0,77 4,07 0,92 -7,09 0,001 

6 Avaliação dos MMII para 

comprometimento venoso 

2,48 0,73 4,01 0,91 -7,51 0,001 

 Domínio do conhecimento 

prático da úlcera venosa 

10,64 2,40 16,03 2,66 -7,55 0,001 

1 Limpeza da lesão 2,28 0,64 2,39 0,84 -5,38 0,001 

2 Execução do desbridamento 

instrumental conservador 

3,25 0,88 4,14 0,96 -5,19 0,001 

3 Coleta de cultura na técnica de 

Levine 

2,69 1,01 4,31 1,08 -6,81 0,001 

4 Aplicação da terapia 

compressiva elástica 

2,42 0,73 4,64 0,72 -7,64 0,001 

Nota: * p < 0,05 pelo teste de Wilcoxon 

Escala do tipo Likert: 1 = nenhum; 2 = pouco; 3 = moderado; 4 = bom; 5 = excelente 

  

Observa-se que, no conglomerado do Domínio do conhecimento teórico da úlcera 

venosa (isto é, o somatório de todos os itens que o formam) e em sua especificidade no item, 

ocorreu um aumento nos escores das respostas na fase pós-teste. Essa mesma condição foi 

observada também para o fator Domínio do conhecimento prático da úlcera venosa e seus 

respectivos itens, com diferenças entre o pré e o pós-teste. As pontuações foram maiores para 

o pós-teste. 

Na mesma tabela, vê-se que apenas o item ‘Limpeza da lesão’ continuou com escore 

de pouco conhecimento. Contudo, itens específicos relacionados à assistência à pessoa com 
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úlcera venosa, como ‘Avaliação dos MMII para comprometimento arterial, Avaliação dos 

MMII para comprometimento venoso e ‘Aplicação da terapia compressiva elástica’ passaram 

de pouco a moderado conhecimento. Além disso, só houve nível de bom conhecimento no 

pré-teste em um item. 

Percebe-se, ainda, que itens de um conhecimento menos específico para a temática de 

úlcera venosa e mais ampla para qualquer pessoa com feridas, como ‘Anamnese e exame 

físico’, ‘Avalição da úlcera’, ‘Avaliação na escolha da cobertura’, ‘Avaliação da necessidade 

de troca da cobertura’ passaram de pouco a moderado conhecimento. 

Na autoavaliação, os participantes dominam mais o conhecimento teórico do que o 

prático da úlcera venosa, porquanto a média do primeiro foi maior tanto antes quanto depois 

da intervenção. 

 

DISCUSSÃO 

O fato de os enfermeiros da APS não dominarem as temáticas ‘feridas’ e ‘úlcera 

venosa’ foi constatado em outras pesquisas18-19. Nesta intervenção, as respostas apontam para 

mais conhecimento teórico, o que evidencia que esses profissionais executam mais atividades 

relacionadas ao saber.  

A discussão a partir de casos trazidos pelos próprios enfermeiros estimulou a reflexão, 

valorizou a experiência e as práticas de trabalho em saúde e partiu da necessidade encontrada 

no lócus da assistência. Essa aprendizagem pode ser ainda mais fortalecida nas Unidades de 

Saúde integradas onde houve a participação de mais de um enfermeiro. Nesses espaços, será 

possível transformar os saberes em troca de experiência e da vivência do curso, com 

possibilidade de incorporar o aprender e o ensinar como prática diária e parte da 

aprendizagem significativa, conforme preconiza a EPS20. 
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Para muitos profissionais, o curso foi a primeira oportunidade de aprender sobre a 

anamnese e o exame físico do usuário com ferida, com avaliação sistematizada, para 

identificar quais fatores sistêmicos e locais presentes podem interferir no processo de 

cicatrização. Em outras pesquisas, a falta de conhecimento, de protocolo e a sobrecarga de 

trabalho dificultam essa etapa da assistência que envolve o histórico de enfermagem21-22.  

Houve uma pequena mudança na avaliação desse conhecimento, o que sugere a 

necessidade premente de dar continuidade a esse aprendizado, para que seja incorporado ao 

domínio teórico desses profissionais. Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa, o 

conhecimento prévio é o fator mais importante para influenciar no aprendizado do aluno14. 

Assim, para muitos profissionais, esse primeiro contato com um assunto tão específico servirá 

de subsunçor em outras aproximações com a temática. 

 Durante as aulas práticas de avaliação da lesão, percebeu-se que os participantes não 

sabiam como fazê-la, desconheciam o uso da régua, do programa e como manusear a máquina 

fotográfica para apreender uma boa imagem. Até mesmo o instrumento de avaliação utilizado 

pela APS do município onde ocorreu a capacitação era desconhecido por muitos, e dos que 

conheciam, não havia a adoção da ficha pela falta de esclarecimento em alguns itens. Não há 

utilidade em lançar instrumentos de avaliação sem que os profissionais sejam capacitados 

para adotá-los em sua prática assistencial. 

Quanto à escolha da cobertura e à necessidade de trocá-la, esses conhecimentos vão se 

sedimentar a partir do que foi aprendido no curso, com a vivência prática no atendimento ao 

usuário e com a resposta dele ao tratamento. Para Ausubel11, a aprendizagem é significativa é 

fortalecida com a prática e a frequência de exposição ao fenômeno estudado.  

Na avaliação dos MMII quanto ao comprometimento arterial e o venoso, durante o 

curso, observou-se que os participantes não conheciam o Índice Tornozelo-Braço (ITB), 

mensurado com doppler portátil. A diferenciação entre úlcera arterial e venosa ocorre por 
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meio da identificação de manifestações clínicas específicas de cada uma das lesões. Esse 

conhecimento do todo e as ramificações específicas levam a uma hierarquização do 

conhecimento como um todo e, consequentemente, à diferenciação progressiva dos elementos 

próprios de cada úlcera11. 

Vale ressaltar que a assimilação do conhecimento, a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa – capacidade de apontar similaridades e diferenças entre os 

conteúdos – elementos identificados pela teoria23, muitas vezes, na Enfermagem, ocorrem 

com a experiência do profissional e a sua vivência diária que fortalecem o saber, mediante o 

fazer. Nesse sentido, deve-se atentar para a importância de intervenções educativas em 

relação à úlcera venosa, que visam capacitar os enfermeiros para um nível de avaliação, 

tratamento e prevenção de recidivas da úlcera venosa em pessoas atendidas na APS, a fim de 

reduzir gastos desnecessários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de contribuir 

indiretamente para melhorar a qualidade de vida de pessoas que padecem muitos anos com 

essas lesões abertas. 

No domínio do conhecimento prático, o item sobre limpeza da lesão não mudou de 

escore, talvez porque fosse necessário mais tempo para ensinar esse elemento ou porque os 

curativos são, na maioria dos casos, realizados pelo técnico de enfermagem18-19,24 ou pela 

equipe de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). A literatura apresenta casos mais graves, em 

que o agente comunitário de saúde realiza o procedimento25 ou até mesmo o técnico de 

enfermagem, mas sem pinça ou luva26. 

Quando o fazer é dissociado do saber e delegado ao técnico de enfermagem ou a outro 

profissional não capacitado, isso pode incorrer em uma assistência com imperícia ou 

negligência, já que esse profissional não é legalmente respaldado, tampouco preparado 

cientificamente para realizar procedimentos mais complexos e invasivos, a exemplo do 

desbridamento instrumental conservador.  
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No curso, discutiu-se sobre a Lei do exercício profissional, 7.498/84, que apresenta a 

responsabilidade do enfermeiro de planejar e organizar os serviços de assistência de 

Enfermagem que irão atender aos diversos usuários, dentre eles, os indivíduos com lesões, 

bem como consultá-los, prescrever e prestar a assistência adequada conforme seja maior a 

complexidade27. Além disso, foi abordado o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN 311/200728, especificamente, no Capítulo I, Seção I, que o 

profissional de Enfermagem tem como responsabilidade e dever, conforme explicita o Artigo 

12º, “Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência”, e no Artigo 14º, de “Aprimorar os 

conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e 

coletividade e do desenvolvimento da profissão”. 

Cuidar do indivíduo com úlcera venosa é um desafio que requer conhecimento 

aprofundado acerca da fisiopatologia, das manifestações clínicas, do tratamento e das 

complicações. Concomitante a isso, o enfermeiro necessita estar capacitado para avaliar o 

indivíduo e a sua úlcera, escolher as coberturas, colher cultura ou realizar desbridamento, 

quando necessário, encaminhar para outro especialista e realizar os diversos tipos de 

compressões. Assim, não se pode delegar ao técnico de enfermagem cuidados que requerem 

mais complexidade. 

Apesar de o foco da teoria de Ausubel ser a aprendizagem cognitiva, o autor reconhece 

que muitas experiências cognitivas são acompanhadas pelas afetivas e que, não raras vezes, a 

aprendizagem cognitiva é requerida para a aquisição de habilidades psicomotoras14. Na 

Enfermagem, essa é uma condição sine qua non, já que todo o fazer remete a uma reflexão, 

um raciocínio crítico importante para a execução de qualquer cuidado. O saber e o fazer se 

coadunam para embasar uma assistência de enfermagem de boa qualidade e se revelam como 

elementos importantes para fortalecer o conhecimento e a experiência29.  
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No item sobre o desbridamento, os resultados evidenciam que houve mudança de 

moderado para bom conhecimento na percepção dos participantes. Isso ocorre, possivelmente, 

porque os enfermeiros, apesar de adquirir informações acerca dos tipos de desbridamento, das 

técnicas por vídeos e do esclarecimento das dúvidas até onde eles poderiam avançar na 

anatomia dos tecidos, percebem que ainda é preciso praticar o procedimento. 

No processo de ensino-aprendizagem, poucos referiram ter experiência nessa técnica, 

e quando a executavam, faziam apenas em tecido mais superficial. Também houve relatos de 

alguns enfermeiros de que, durante a intervenção educativa, puseram em prática o que foi 

ensinado, realizando o procedimento, na autoavaliação, com mais segurança. Esses elementos 

podem ter contribuído para o esclarecimento das técnicas e o aumento da média depois de ter 

sido implementada a intervenção educativa. Certamente, essa habilidade virá aos poucos, a 

cada execução do procedimento. As legislações de Enfermagem30 e de Medicina31 apontam 

que o enfermeiro pode executar o desbridamento, desde que seja devidamente competente 

para executar o procedimento e até o tecido subcutâneo.  

Quanto à coleta de cultura na técnica de Levine, os enfermeiros tinham dúvidas na 

execução do procedimento. Demonstrou-se, em ferida artesanal, a técnica correta e discutiu-

se, com base em diretrizes internacionais32-33 como sendo a segunda opção de escolha para a 

coleta de cultura, após a biópsia, e que a limpeza prévia e a coleta da área com tecido de 

granulação são aspectos primordiais para um exame com resultados fidedignos. Essas eram 

dúvidas de todas as turmas e foram esclarecidas e evidenciadas conforme a elevação do 

escore na autoavaliação depois do curso. 

Na aplicação da terapia compressiva elástica, a maioria desconhecia o material e a 

aplicação de modo correto, que inclui o repouso prévio e a mensuração do membro. As 

práticas incluíram apresentação de diversas terapias e aplicação de terapias inelásticas (Bota 

de Unna) e elásticas (terapia de única camada, multicamadas e meia elástica) em manequins e 
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monitores do curso. Tanto a avaliação dos membros inferiores quanto o uso da terapia 

compressiva são elementos fundamentais para a cicatrização e a prevenção de recidivas de 

úlcera venosa33. A mudança de pouco para bom conhecimento representa um grande avanço 

na temática, mas conclama que os gestores perpetuem as condições necessárias para o avanço 

desse conhecimento, por meio da EPS e do fornecimento do material necessário para a 

execução dos procedimentos. 

 Vale ressaltar que, terminada a intervenção, os enfermeiros reconheceram verbalmente 

que não imaginavam o conhecimento necessário na resposta de cada item e que, no início, 

atribuíram um domínio de conhecimento equivocado. A autoavaliação foi um importante 

método de auto-observação para que esses profissionais pudessem identificar suas carências, 

lacunas e fragilidades, o que estimula um diálogo interno construtivo. Contudo, esse exercício 

só será válido para os que se autorregularem e se modificarem34. Assim, identificar as 

necessidades de aprendizagem é tão importante quanto a vontade de modificar suas práticas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção educativa implementada com enfermeiros da APS, à luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, gerou mudança no saber e no fazer na assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa, considerando a autoavaliação realizada pelos 

enfermeiros, que revelou aumento nos escores dos domínios antes e depois da intervenção. 

Apesar de avanços, como especializações, capacitações e legislação que respaldem o 

cuidado de enfermagem à pessoa com feridas, especificamente, com úlcera venosa, os 

resultados apontam a necessidade de mais estudos como este, que agreguem mais elementos 

ao conhecimento e à experiência desses profissionais. 

 O curso contribuiu para enriquecer o conhecimento dos participantes que se 

consideravam com pouco conhecimento e passaram a ter conhecimento moderado nas 
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temáticas ‘feridas’ e ‘úlcera venosa’. Porém é perceptível a carência de EPS para esses 

profissionais nas referidas temáticas, para que eles consigam avançar no conhecimento para 

ofertar uma assistência com qualidade, que envolva a avaliação, o tratamento e a prevenção 

de recidivas da úlcera venosa. 

Alguns itens necessitam de um período maior de intervenção, o que pode servir para 

nortear novas capacitações nessa população, quer por gestores ou outros pesquisadores com 

interesse em contribuir para a temática. Nesse sentido, é necessário manter a oportunidade de 

aprender, para que se possa alcançar um excelente conhecimento. 
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Terceiro Artigo dos Resultados 

Efeitos de intervenção educativa na avaliação, na prevenção e no tratamento de pessoa 

com úlcera venosa: estudo quase-experimental* 

Resumo  

Objetivo: verificar o efeito de intervenção educativa em enfermeiros da Atenção Primária à 

Saúde (APS) sobre avaliação, prevenção e tratamento da pessoa com úlcera venosa (UV). 

Método: trata-se de uma pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem 

quantitativa, realizada com 78 enfermeiros da APS do município de João Pessoa/PB, que 

participaram de um intervenção educativa no cuidado voltado para pessoas com UV, entre 

abril e junho de 2014, com carga horária total de 35 horas. Na análise dos dados, utilizou-se a 

versão 21.0 do pacote estatístico SPSS para Windows, com teste de qui-quadrado para dados 

não paramétricos, considerando-se p-valor < 0,05. Resultados: a análise de qui-quadrado em 

relação à frequência de sujeitos quanto aos acertos e aos erros depois do curso, comprova uma 

aprendizagem significativa, com aumento de acertos depois da intervenção e diferença 

significativa em todos os itens entre o conhecimento antes e depois. Conclusão: esses 

profissionais precisam estudar e executar o que foi aprendido para que novas conexões 

mentais sejam estabelecidas, e que esse conhecimento se consolide na estrutura cognitiva de 

cada um, por meio do treinamento de habilidades, como um continuum do conhecimento 

teórico, em que a ação remete à reflexão. 

Descritores: Úlcera Varicosa; Úlcera da Perna; Enfermagem; Ensino; Aprendizagem; 

Atenção Primária à Saúde. 

Introdução 

 A úlcera venosa (UV) é uma lesão que acontece como último estágio da insuficiência 

venosa crônica (IVC). Representa cerca de 70% das úlceras de membros inferiores, com 

prevalência que varia de 0,06% a 2% na população, em diferentes países, incluindo 

                                                           
* Artigo será submetido à Revista Latino-Americana de Enfermagem 
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Edimburgo, Polônia, França, Alemanha e Estados Unidos. Neste último se estimou que 2,5 

milhões de pessoas têm IVC, e dessas, cerca de 20% desenvolvem UV(1). Afeta mais 

mulheres, pessoas que tiveram episódio de trombose venosa profunda, sedentárias, com 

predisposição genética, sobrepeso, múltiplas gestações, idosos, pessoas com diabetes, 

hipertensão arterial e doença articular ou esquelética nos membros inferiores(2). 

As UVs comumente são recorrentes, e as úlceras abertas podem persistir de meses a 

muitos anos. As complicações graves incluem frequentes infecções, celulite, osteomielite e 

alterações malignas. Pesquisa desenvolvida com 84 pessoas com UV, durante seis meses, 

avaliou um custo médio de 15.732 dólares, durante esse período, e os que permaneceram com 

a úlcera aberta gastaram três vezes mais em relação àqueles cuja ferida foi cicatrizada, 

principalmente devido às infecções(3).  

A UV onera a pessoa doente e acarreta repercussão multidimensional, porque atinge a 

vida privada e social, o que induz o indivíduo a se isolar por vergonha, rejeição de pessoas 

próximas, nojo da lesão, odor e deformidade da perna. Esses sentimentos foram expressos por 

essas pessoas em uma pesquisa realizada anteriormente(4) e em vivências da prática 

assistencial dos pesquisadores. 

Na Atenção Primária à Saúde (APS), como porta de entrada para o SUS e 

representada, principalmente, pela Estratégia Saúde da Família (ESF), o enfermeiro é o 

profissional responsável por atender a esse tipo de usuário, encaminhando-o, quando 

necessário, para outros profissionais da equipe e estabelecendo comunicação com a Rede de 

Atenção à Saúde(5). Contudo, pesquisas revelam que esse profissional encontra dificuldades 

para assistir pessoas com UV que inclui pouco conhecimento na temática(6-7), e compreende 

desde a atribuição dessa assistência ao técnico de enfermagem ao uso de produtos 

inadequados que prejudicam o processo de cicatrização(6). 
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A fim de efetivar mudanças nas práticas de profissionais envolvidos na assistência à 

saúde, o SUS implementou a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

regulamentada pela Portaria nº. 1.996/07/GM/MS, que, por meio de atividades educativas 

como parte do processo de trabalho, leva em consideração necessidades específicas dos 

profissionais, como elementos que ‘façam sentido’ para eles, para que, com a aprendizagem 

significativa, eles possam propor e reordenar práticas que promovam mudanças no processo 

de trabalho(5). 

Esta pesquisa se justifica por considerar que os pressupostos de que a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) parte de uma revisão crítica das práticas atuais e que, por meio 

de um processo de educação e de reflexão na ação, os enfermeiros passam a aprender outras 

maneiras de se relacionar e de atuar, desenvolvendo habilidades e mudanças nas práticas e na 

organização do trabalho(5), sobretudo, para ofertarem aos seus usuários uma assistência de boa 

qualidade. 

Considerando a problemática apresentada acerca da necessidade de esses profissionais 

se atualizarem em relação à temática, para que agreguem elementos para subsidiar uma 

prática assistencial com base no conhecimento e na habilidade, essa pesquisa de intervenção 

educativa para enfermeiros da APS foi fundamentada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel(8). Segundo a teoria, a aprendizagem é significativa quando o 

conhecimento passa a dar sentido ao saber e à prática para quem aprende e parte do 

pressuposto de que o conhecimento prévio do aluno é o elemento mais importante que servirá 

como ideia âncora para o novo conhecimento apresentado. A assimilação do novo à ideia 

âncora conduz a um conhecimento transformado, significativo(8). 

Diante do exposto, espera-se que esta pesquisa, cujo objetivo foi de verificar o efeito 

de intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre avaliação, prevenção e tratamento da 

pessoa com UV, possa nortear novas condutas clínicas, subsidiar o planejamento e a 
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implementação de protocolos e, principalmente, auxiliar em uma assistência que possa 

contemplar as reais necessidades dos indivíduos com UV. 

 

Método 

Trata-se de uma pesquisa quase-experimental, do tipo antes-depois, com abordagem 

quantitativa, que faz parte de um estudo maior intitulado “Úlcera venosa: proposta 

educacional para enfermeiros da atenção primária à saúde”. A avaliação antes-depois 

subsidiou a comparação do conhecimento dos enfermeiros que participaram da intervenção 

educativa (variável independente), a respeito da avaliação, da prevenção e do tratamento da 

pessoa com UV (variável dependente).  

 O cenário da pesquisa foi o serviço de APS do município de João Pessoa/PB, Brasil, 

que dispõe de 180 equipes de Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em cinco 

Distritos Sanitários (DS). A intervenção educativa, intitulada “Curso de capacitação no 

cuidado da pessoa com úlcera venosa”, foi implementada em uma instituição de ensino, em 

uma sala de aula e no laboratório de Enfermagem. 

Os enfermeiros que participaram da pesquisa foram selecionados pelos gerentes de 

seus respectivos DS, respeitando os seguintes critérios de inclusão: ter na área de abrangência 

da USF usuário com UV e apresentar disponibilidade de horário para comparecer ao curso. 

Quanto aos critérios de exclusão, consideraram-se a falta no primeiro ou no último dia do 

curso e mais de uma falta durante a intervenção educativa. 

O curso foi oferecido em quatro turmas, entre os meses de abril e junho de 2014, com 

carga horária total de 35 horas. Foram ofertadas 111 vagas, proporcionais a cada DS, e 105 

preenchidas pelos DS. Contudo, 12 inscritos não compareceram ao primeiro dia do curso. 

Assim, um total de 93 enfermeiros iniciaram a capacitação. Houve perda de 15 enfermeiros 

(16%), devido aos seguintes motivos: problemas de saúde (3); faltas consecutivas (3); falta no 
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último dia do curso (6); e indisponibilidade de horário (3). A frequência dos participantes foi 

superior a 75%, inclusive às atividades práticas. A amostra final foi de 78 participantes. 

As etapas do curso seguiram um modelo proposto por um estudioso(9) da teoria, 

desenvolvido a partir das orientações e dos requisitos básicos deixados por Ausubel(10), a 

saber: 

1ª Etapa: Apresentação do tema que seria abordado durante o curso 

2ª Etapa: Propositura das situações-problema para o aprendiz exteriorizar o seu 

conhecimento. Os participantes refletiram individualmente sobre as facilidades e as 

dificuldades encontradas para assistirem as pessoas com UV. Depois, foram estimulados a 

discutir sobre as competências do enfermeiro para tratar de feridas. 

3ª Etapa: Propositura de situações-problema iniciais para preparar o aluno para a 

apresentação do conhecimento. Apresentou-se material introdutório - os discursos de pessoas 

com UV recidivante - conhecido na teoria como organizador prévio. 

4ª Etapa: Apresentação do conhecimento que iria ser ensinado/aprendido. 

Considerou-se o princípio da diferenciação progressiva, em que as ideias e os conceitos mais 

gerais e mais específicos da disciplina devem ser apresentados no início para, 

progressivamente, ser diferenciados.  

5ª Etapa: Continuação da apresentação do conhecimento. Utilizaram-se apresentação 

explosiva dialogada, vídeos, aulas práticas, exercícios teórico-práticos e discussão em grupo. 

O curso foi desenvolvido de modo que cada profissional implementou as técnicas 

individualmente no laboratório, em manequins e em monitores do curso, sendo acompanhado 

e avaliado no momento da execução. Nas aulas teóricas, houve exposição dialogada, exibição 

de vídeos, depoimentos de pessoas com UV e demonstração de material para curativos. As 

atividades foram realizadas baseadas em casos clínicos reais trazidos pelos profissionais.  
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Para avaliar a lesão, utilizaram-se feridas coladas em manequins e moldadas em etil 

vinil acetato (E. V. A. emborrachado), gazes com tintas simulando exsudatos, ficha de 

avaliação, réguas, sondas para medição de profundidade e máquina fotográfica. Os 

profissionais receberam uma cópia do Software UTHSCSA Image Tool 3.0(11) – gratuito na 

época da pesquisa – em seus notebooks. Na execução dos procedimentos, foram utilizados 

meias elásticas, ataduras compressivas, material para curativos e doppler portátil. Seguiram-se 

a lista de materiais disponíveis e o instrumento de avaliação adotada pelo município. 

6ª Etapa: Conclusão da unidade. Estimulou-se a discussão em grupo sobre o que os 

enfermeiros fariam com o conhecimento aprendido. 

7ª Etapa: Avaliação. Momento de avaliação pós-intervenção. Reaplicação do instrumento. 

8ª Etapa: Encerramento do curso. Nesse momento foi estimulada a fala dos participantes 

sobre o que aprenderam, com sorteio de brindes e lanche. 

Os participantes responderam a um instrumento construído baseado em diretrizes 

internacionais e nacionais(1,12-14) e na experiência pessoal da ministrante na assistência a 

pessoas com IVC. Além disso, o instrumento foi submetido à validação quanto ao conteúdo e 

à pertinência ao tema por quatro enfermeiros com experiência na área, a fim de analisarem a 

representatividade dos itens em relação aos conceitos que se pretendeu medir(15). As respostas 

foram dispostas em ‘verdadeiro’, ‘falso’ e ‘não sei’ ou questões de múltipla escolha, também 

com o item ‘não sei’. 

Quanto à análise dos dados, utilizou-se a versão 21.0 do pacote estatístico SPSS para 

Windows. Com o objetivo de comparar os resultados obtidos antes e depois da intervenção, 

aplicou-se o teste de qui-quadrado para dados não paramétricos. Para isso, considerou-se 

significativa a diferença quando p-valor < 0,05. Com objetivo de verificar a confiabilidade do 

instrumento em questão, efetuou-se uma análise do lambda 2 de Guttman(16). O uso desse 

coeficiente é encorajado por alguns estudos, já que esse lambda apresenta uma melhor 
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estimativa de confiabilidade quando o instrumento avaliado é composto por poucos itens que 

formam os fatores e quando a amostra é pequena(16).   

A pesquisa seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde(17), e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo 

número 0708/13. 

Resultados 

Houve predominância do sexo feminino (95%), com uma variação etária de 26 a 69 

anos (Média = 42,5 anos, d.p. = 10,1), tempo médio de formação de 18,6 anos e média de 

12,7 anos de serviço na APS; 87% afirmaram não ter participado de capacitação sobre feridas, 

72% cursaram a pós-graduação, com o título de especialista, e 3%, Mestrado. 

A partir da coleta dos dados, realizou-se uma análise de qui-quadrado da frequência de 

sujeitos, de acordo com os acertos, os erros e não saber da resposta, no que diz respeito à 

avaliação, à prevenção e ao tratamento da pessoa com UV. A tabela 1 apresenta a distribuição 

das respostas antes e depois da intervenção educativa quanto à avaliação da pessoa com UV. 

 

Tabela 1 - Distribuição das respostas antes e depois da intervenção educativa quanto à avaliação da pessoa 

com úlcera venosa. João Pessoa, PB, Brasil, 2015  

Itens Acertos Erros Não sabem χ2* 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) 

Infecção 68 88,0 77 99,0 5 6,0 1 1,0 5 6,0 0 0 101,77 70,05 

Característica 

da UV 

44 57,0 76 97,0 26 33,0 2 3,0 8 10,0 0 0 24,92 70,20 

Lipodermato 35 45,0 76 97,0 17 22,0 2 3,0 26 33,0 0 0 6,23 70,20 

Hipercromia  21 27,0 70 90,0 42 54,0 7 9,0 15 19,0 1 1,0 15,46 112,38 

Classificação 

CEAP 

13 17,0 70 90,0 28 36,0 7 9,0 37 47,0 1 1,0 11,31 112,38 

Causas da 

UV 

33 42,0 58 74,0 32 41,0 20 26,0 13 17,0 0 0 9,77 18,51 

Erisipela 46 59,0 66 85,0 14 18,0 12 15,0 18 23,0 0 0 23,38 37,38 

Dor 41 53,0 64 82,0 30 38,0 13 17,0 7 9,0 1 1,0 23,14 86,07 

ITB 16 20,0 60 77,0 19 25,0 17 22,0 43 55,0 1 1,0 16,85 71,61 

Identificação 

da UV 

15 19,0 54 69,0 63 81,0 24 31,0 0 0 0 0 29,54 11,54  

Nota: p < 0,05 antes e depois / *gl = 2 antes e depois 

 



 136 6. Resultados e Análise dos Dados 

Antes da intervenção educativa, os profissionais obtiveram o maior índice de acertos 

na identificação de sinais de infecção na UV (88,0%), e de erros, na identificação da UV pela 

fotografia (81,0%). Depois da intervenção, houve um expressivo aumento de acertos, que 

variou de 69,0% a 99,0%. Ocorreu uma expressiva diminuição das respostas ‘não sei’ em 

relação aos acertos. A análise do lambda 2 de Guttman revelou escore satisfatório de 0,78, 

condição que garantiu a fidedignidade da medida sobre a avaliação da pessoa com UV. 

Na tabela 2, consta a distribuição das respostas antes e depois da intervenção educativa 

sobre a prevenção da UV. 

 

Tabela 2 - Distribuição das respostas antes e depois da intervenção educativa sobre a prevenção da úlcera 

venosa. João Pessoa, PB, Brasil, 2015 

Itens Acertos Erros Não sabem χ2* 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) 

Hipertensão 

e diabetes/ 

recidivas 

 

71 

 

91,0 

 

77 

 

98,0 

 

3 

 

4,0 

 

 

1 

 

2,0 

 

4 

 

5,0 

 

 

0 

 

0 

 

116,85 

 

74,05 

Obesidade/ 

recidiva 

61 78,0 76 97,0 

 

11 14,0 2 3,0 

 

6 8,0 0 0 

 

71,15 70,20 

Período de 

uso da meia  

46 59,0 73 94,0 

 

11 14,0 5 6,0 

 

21 27,0 0 0 

 

25,00 59,28 

Exercícios/ 

prevenção 

51 65,0 

 

71 91,0 9 12,0 

 

5 6,0 18 23,0 2 3,0 

 

37,61 117,00 

Troca da 

meia 

42 54,0 70 90,0 14 18,0 8 10,0 22 28,0 

 

0 0 16,00 49,28 

Modo de 

usar meia 

54 69,0 67 86,0 11 14,0 

 

11 14,0 

 

13 17,0 0 0 

 

45,31 40,20 

Repouso 

dos MMII  

35 45,0 56 72,0 

 

35 45,0 22 28,0 

 

8 10,0 0 0 

 

18,69 14,82 

Nota: p < 0,05 antes e depois / *gl = 2 antes e depois 

De acordo com a tabela 2, houve diferença significativa antes e depois da intervenção, 

com expressivo aumento de acertos depois do curso; quatro itens ficaram acima de 90,0%: 

período de uso da meia elástica (94,0%), exercícios físicos para prevenir a UV (91,0%), e as 

doenças que aumentam as chances de recidivas, como obesidade (97,0%), hipertensão e 

diabetes (98,0%). Houve igualdade de erros antes e depois do curso no item sobre o modo de 

usar a meia elástica (14%). Em todos os itens, as pessoas que não sabiam passaram a acertá-
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los, com variação entre 83 a 100%. Nessa escala, o lambda 2 de Guttman foi de 0,76, o que 

revela a fidedignidade da medida sobre a prevenção da UV. 

A tabela 3 apresenta a distribuição das respostas antes e depois da intervenção 

educativa em relação ao tratamento da pessoa com UV. 

Tabela 3 - Distribuição das respostas antes e depois da intervenção educativa em relação ao tratamento da 

pessoa com úlcera venosa. João Pessoa, PB, Brasil, 2015 

Itens Acertos Erros Não sabem χ2* 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) n f(%) 

Leito úmido 

da úlcera 

44 57,0 71 91,0 23 29,0 7 9,0 11 14,0 0 0 
 

21,46 52,51 

Bota de Unna  34 44,0 71 91,0 17 22,0 7 9,0 27 34,0 0 0 5,61 52,51 

Sistema 

multicamada 

31 40,0 

 

64 82,0 

 

17 22,0 

 

14 18,0 30 38,0 0 0 4,39 30,05 

Terapia 

compressiva 

30 38,0 62 80,0 20 26,0 15 19,0 28 36,0 1 1,0 2,15 78,54 

Técnica de 

Limpeza 

39 50,0 60 77,0 31 40,0 18 23,0 8 10,0 0 0 19,92 22,61 

Escolha de 

Coberturas 

39 50,0 59 76,0 29 37,0 18 23,0 10 13,0 1 1,0 16,69 68,38 

Medicações 

flebotônicas 

21 27,0 55 70,0 25 32,0 21 27,0 

 

32 41,0 2 3,0 2,39 55,47 

Caso clínico 17 22,0 52 66,0 37 47,0 24 31,0 24 31,0 2 3,0 7,92 48,31 

Desbrid.** 

autolítico 

22 28,0 51 65,0 38 49,0 

 

27 35,0 18 23,0 0 0 8,61 7,38 

Antisséptico 16 20,0 48 62,0 41 53,0 30 38,0 21 27,0 0 0 13,46 4,15 

Nota: p < 0,05 antes e depois / *gl = 2 antes e depois / **Desbridamento 

Antes da intervenção, apenas três itens tiveram acertos acima de 50,0%: técnica de 

limpeza (50%); manutenção do leito úmido da úlcera (57%); e escolha de coberturas (50%). 

Depois da intervenção, todos os itens receberam acima de 60,0% de acertos, que variaram de 

62,0% a 91,0%. Contudo, houve pouca redução no número de erros, mesmo depois da 

intervenção. O índice de acertos foi expressivo para aqueles que não sabiam. O cálculo do 

lambda 2 de Guttman foi de 0,74. Essa condição sugere a fidedignidade da medida sobre o 

tratamento da pessoa com UV. 

A análise de qui-quadrado sobre a frequência dos sujeitos referente aos acertos e aos 

erros depois do curso sobre UV, observados nas tabelas 01, 02 e 03 comprova uma alteração 
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na quantidade de pessoas que acertaram as questões. Em todos os itens houve diferença 

significativa (p<0,05) entre o conhecimento antes e depois. 

 

Discussão 

Os resultados mostraram que ainda há predominância de mulheres na profissão, haja 

vista a média de tempo de formação de 18 anos, quando o Curso de Enfermagem ainda era 

pouco procurado pelos homens. Os participantes têm um bom tempo de experiência na APS, 

o que sugere que esses profissionais conhecem bem a dinâmica de trabalho e toda a 

problemática encontrada nesse nível de atenção. 

Quanto à capacitação sobre feridas realizada por dez participantes, foi implementada 

pelo próprio município, o que corrobora a preocupação dos gestores em oferecer EPS a esses 

profissionais, contudo, conforme relataram, foi insuficiente e serviu apenas para introduzir o 

profissional em uma temática tão ampla. Portanto, todos os enfermeiros da APS devem ter 

acesso a uma EPS dentro do contexto de trabalho para emergirem questões e resoluções que 

correspondam às suas vivências e necessidades. Pode-se afirmar que, com a intervenção 

educativa, baseada na teoria proposta, houve uma mudança na concepção dos respondentes, 

com base na dimensão cognitiva em relação ao conhecimento dos enfermeiros sobre UV. 

No que diz respeito à avaliação da pessoa com UV, antes da intervenção os 

enfermeiros evidenciaram domínio apenas no item sobre sinais de infecção, que também são 

comuns a outras lesões. Em itens específicos, como a identificação da úlcera por fotografia e a 

hipercromia, foram altos os índices de erros, e a Classificação CEAP (Clínica, Etiologia, 

Anatomia, Fisiopatologia) e o índice Tornozelo-Braço (ITB) eram desconhecidos pela 

maioria, resultados que apontavam a necessidade premente de capacitar esses profissionais. 

A avaliação permeia todas as etapas do processo do cuidar e requer do profissional 

uma constante associação dos achados do usuário aos sinais e sintomas conhecidos por ele, 
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ancorados em sua estrutura cognitiva. Assim, para realizar esse trabalho mental, o profissional 

integra todos os achados ao que ele conhece, estudou ou vivenciou na prática em outras 

pessoas com UV(18). O fracasso nessa etapa certamente irá prejudicar todo o plano de 

cuidados. 

Mesmo conhecendo a propedêutica do exame físico ensinada na graduação, o 

enfermeiro que assiste o usuário com UV deve conhecer as manifestações clínicas da IVC, um 

sistema de classificação específico, e identificar níveis de comprometimento venoso e arterial. 

A UV apresenta sinais clássicos que são fáceis de identificar clinicamente. São mais 

frequentes na área entre o tornozelo e no final da panturrilha, veias superficiais dilatadas e 

tortuosas, feridas com tecido viável, evidências de úlceras cicatrizadas, edema, atrofia branca, 

eczema, hipercromia e lipodermatoesclerose(12). 

Quanto à classificação da IVC, o sistema CEAP, que fornece o enquadramento de 

pessoas conforme as manifestações clínicas e é recomendado por especialistas para avaliar e 

classificar as doenças venosas - melhores práticas(1,12), era desconhecido por muitos 

participantes (37%), passando a 90% de acertos depois da intervenção. 

Em relação ao o ITB, é necessário apreender o conhecimento teórico e prático no 

cuidado dispensado à pessoa com UV. Apesar de o número de erros ficar próximo entre o 

antes (19%) e o depois (17%), houve 77% de acertos após o curso. Vale ressaltar que essa 

avaliação, na prática, era desconhecida pelos participantes, de forma que o aprendizado foi 

oferecido através da demonstração prática, mas que, para ser executada com segurança, requer 

treinamento. Assim, é possível que, depois da intervenção, o valor aponte apenas o 

conhecimento teórico, já que a questão era sobre o valor de referência do exame. Um valor 

normal deve ser entre 0,8 e 1,2 e todas as pessoas com IVC devem ter o ITB avaliado - 

evidência nível B(1). 



 140 6. Resultados e Análise dos Dados 

No que se refere à prevenção de recidivas da UV, os índices de acertos, de modo geral, 

foram melhores que na avaliação e no tratamento. Contudo, no item sobre o modo de usar a 

meia, manteve-se o número dos que erraram, o que comprova que, certamente não 

compreenderam completamente o modo correto de aplicar tal dispositivo. Dos que não sabiam 

(13%), todos passaram a ter conhecimento depois da intervenção, com 86% de acertos. Vale 

ressaltar que os participantes assistiram ao vídeo instrucional, viram a aplicação pela 

ministrante e treinaram a técnica em manequins e/ou monitores do curso. 

A terapia de compressão, aplicada por meio de meia elástica, é indicada para diminuir 

o risco de recorrência de UV cicatrizada - evidência nível B(1), e meias de alta compressão 

reduzem a recorrência quando comparadas com nenhuma compressão(19). A meia deve ser 

vestida diariamente pela manhã, nos primeiros 30’, e removidas à noite(13). Os fabricantes 

orientam a substituição em até seis meses. É fundamental que os enfermeiros compreendam o 

modo como se deve aplicar a meia para que eles sejam multiplicadores desse conhecimento 

entre os profissionais, os usuários e os familiares, para aumentar a adesão ao programa de 

prevenção de recidiva da UV. 

Quanto ao tratamento os profissionais expressaram muitas dúvidas durante a 

capacitação, acerca da limpeza, do desbridamento, da escolha das coberturas e da aplicação da 

terapia compressiva. Os valores revelam que os enfermeiros ainda precisavam aprofundar o 

conhecimento sobre o tratamento da UV. 

No que concerne à limpeza da úlcera, houve muitas dúvidas sobre como seria a técnica 

de limpeza empregada e a solução mais indicada. Assim, discutiu-se que é consenso o uso de 

soluções não tóxicas, não irritantes e com técnica que cause o mínimo de traumatismo - 

evidência nível C(1). Contudo ainda houve 38% de erros após a intervenção, quanto ao uso de 

antissépticos. 
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Outro item que merece atenção é sobre a escolha do tipo de desbridamento que 

depende do tipo de tecido do leito da lesão. Mesmo depois da intervenção, 35% dos 

enfermeiros erraram a questão, o que reforça a necessidade de mais estudos teóricos e 

experiência prática. A EPS, nesse grupo, é iminente para sedimentar e construir novos 

conhecimentos acerca de técnicas de limpeza e desbridamento, que envolve mais segurança 

na avaliação do tipo de desbridamento e na escolha da solução de limpeza. 

Acerca da manutenção do leito úmido, item com maior redução de erros, muitos 

profissionais relataram durante o curso que o correto seria secar o leito da lesão após a 

limpeza. Assim, os valores de 91% de acertos mostram que após a intervenção os 

profissionais compreenderam que manter a hidratação ideal sob compressão é a conduta mais 

coerente com o processo de cicatrização da UV. 

Pesquisa realizada com 155 pessoas com UV, acompanhadas durante cinco anos, 

demonstrou que a taxa de cicatrização da úlcera foi 80% mais elevada para as feridas com 

leito úmido, com compressão(20). A compressão deve ser utilizada durante todo o tratamento 

da lesão(21) e depois da cura para evitar recidivas, conforme discutido anteriormente. 

A partir dos itens discutidos, percebe-se que a apreensão do conhecimento apresentado 

na intervenção depende do resgate de disciplinas aprendidas na Academia, como Anatomia, 

Fisiologia, Patologia, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem. Pesquisa de revisão identificou que enfermeiros apresentam falta de 

conhecimento relacionado à fisiologia da UV e ao processo de cura e que isso influencia o 

tratamento e os cuidados prestados(22). 

Para cuidar do usuário com UV, o enfermeiro precisa compreender, principalmente, a 

fisiologia circulatória, que envolve desde a pressão arterial até a microcirculação dos capilares 

venosos. Essas ideias-âncoras são fundamentais para que os enfermeiros apreendam, por 

exemplo, a importância da posição correta que favorece o retorno venoso, a terapia 
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compressiva para diminuir a hipertensão venosa e o ITB, que se baseia na ideia de que, em 

condições normais, há uma diferença entre as pressões arteriais dos membros superiores e 

inferiores. Esses são conceitos formados na graduação e que servem de ancoradouros para o 

novo conhecimento apresentado no cuidado ao usuário com UV. 

 A diminuição do número de respostas ‘não sei’ para um aumento de acertos representa 

um avanço importante, porque evidencia que elas não conheciam especificamente alguns itens 

abordados, mas que, a partir da intervenção, o conhecimento apresentado encontrou 

subsunçores e elaborou conexões mentais com diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa para transformar esse novo conhecimento em aprendizagem significativa. As 

pessoas que erraram e passaram a acertar, possivelmente, tinham ideias-âncoras, mas que 

precisavam ser mais bem elaboradas e refinadas para integrar uma rede de conhecimentos 

válidos. Quanto às pessoas que continuaram errando mesmo depois da intervenção, a teoria 

aponta as seguintes evidências como justificativas: a experiência prévia é um obstáculo ao 

avanço do conhecimento; ou a aprendizagem significativa anterior não foi correta. 

Conceitos equivocados são difíceis de serem modificados na educação de adultos, 

primeiro devido às suas práticas errôneas, como um processo de cristalização desse 

conhecimento, depois, conforme explica a teoria(23), porque as experiências anteriores e os 

sentimentos emergidos interferem no modo como as pessoas aprendem, já que a 

aprendizagem afetiva ocorre concomitantemente à cognitiva. Assim, o conhecimento prévio 

pode ser um bloqueador, devido às experiências negativas, ao invés de uma variável 

facilitadora. Além disso, a aprendizagem significativa não é sinônima de aprendizagem 

‘correta’. 

Portanto, nessas pessoas que continuam sem conhecimento, é preciso identificar 

lacunas ou obstáculos, para desconstruir esse conhecimento prévio e reordenar as ideias 

preexistentes para, de maneira coerente e consolidadas servirem de subsunçores na 
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(re)construção desse conhecimento, com aprendizagem significativa. Vale ressaltar que a 

prática é essencial na aprendizagem e na retenção significativa(8).  

 

Conclusão 

Os resultados da pesquisa comprovaram que a intervenção educativa para enfermeiros 

da APS sobre a avaliação, a prevenção e o tratamento da pessoa com UV promoveu uma 

aprendizagem significativa. Contudo, percebe-se a necessidade de que esses profissionais 

precisam avançar em seus estudos e executar o que foi aprendido, principalmente sobre o 

tratamento, para que novas conexões mentais sejam estabelecidas e que esse conhecimento se 

consolide na estrutura cognitiva de cada um, com o treinamento de habilidades, como um 

continuum do conhecimento teórico, em que a ação remete à reflexão. 

Apesar da comprovada aprendizagem significativa, a pesquisa investigou o 

conhecimento em nível de cognição. Nesse contexto, assim, outros estudos poderiam ser 

realizados para identificar mudança no conhecimento prático, como, por exemplo, de pesquisa 

etnográfica ou pesquisa-ação. Além disso, que se mantenham as ações dentro da EPS, para 

aprofundar o conhecimento desses profissionais, com o desenvolvimento de protocolos, de 

modo a garantir ao usuário acesso a um atendimento de boa qualidade e o uso racional de 

recursos materiais. 
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Quarto Artigo dos Resultados 

Intervenção educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa: 

vivência de enfermeiros* 

Educational intervention on care provided to a person with venous ulcer: 

nurse’s experience  

Intervención educativa en la atención prestada a una persona con úlcera 

venosa: experiencia de enfermeiros 

Resumo  
Objetivou-se analisar a vivência de enfermeiros da atenção primária à saúde (APS) 
depois de participar de uma intervenção educativa no cuidado dispensado à pessoa 
com úlcera venosa. Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa, realizada com dez enfermeiros que atuam na APS de João Pessoa/PB, 
Brasil. As entrevistas foram gravadas utilizando roteiro semiestruturado e analisadas 
com a técnica de análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, sob o Protocolo n. 0708/13. Na análise, emergiram 
três categorias: Categoria I – Avaliando o curso de capacitação; Categoria II – 
Barreiras para aplicação do conhecimento adquirido; e Categoria III – Facilidades 
para a aplicação do conteúdo no cotidiano profissional. Os enfermeiros se 
encontram alicerçados no saber, mas um saber inacabado, que exige 
aprofundamento, busca incessante, rupturas, retrocessos e avanços em relação ao 
cuidado com a pessoa com úlcera venosa. 
Descritores: Úlcera da Perna. Enfermagem. Ensino. Aprendizagem. Atenção 
Primária à Saúde. 
 
Abstract 
The aim was analyzing the experience of nurses from primary health care (PHC) 
after participating in an educational intervention on care provided to a person with 
venous ulcer. This is an exploratory research, with a qualitative approach, carried out 
with ten nurses who work with PHC in João Pessoa, Paraíba, Brazil. The interviews 
were recorded by using a semi-structured script and analyzed through Bardin’s 
content analysis technique. The research was approved by the Research Ethics 
Committee, under the Protocol 0708/13. In the analysis, three categories emerged: 
Category I – Evaluating the training course; Category II – Barriers for applying the 
knowledge acquired; and Category III – Easy ways for applying content in daily work. 
Nurses are grounded in knowledge, but incomplete knowledge, requiring in-depth 
improvement, relentless pursuit, disruption, setbacks and advances in relation to care 
for a person with venous ulcer. 
Key words: Leg Ulcer. Nursing. Teaching. Learning. Primary Health Care. 
 
Resumén 
El objetivo fue analizar la experiencia de enfermeros de la atención primaria de salud 
(APS) tras participar en una intervención educativa sobre la atención prestada a una 
persona con úlcera venosa. Se trata de una investigación exploratoria, con abordaje 

                                                           
* Artigo submetido à Revista Iterface 



 148 6. Resultados e Análise dos Dados 

cualitativo, realizada con diez enfermeros que actúan en la APS de João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. Las entrevistas fueron grabadas mediante un guión semi-
estructurado y analizadas a través de la técnica de análisis de contenido de Bardin. 
La investigación fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación, bajo el 
Protocolo 0708/13. En el análisis, surgieron tres categorías: Categoría I – Evaluando 
el curso de capacitación; Categoría II – Barreras para la aplicación del conocimiento 
adquirido; y Categoría III – Facilidades para la aplicación del contenido en el trabajo 
diario. Los enfermeros se basan en el conocimiento, pero un conocimiento 
incompleto, lo que requiere una mejora en profundidad, búsqueda incesante, roturas, 
retrocesos y avances en relación con la atención a una persona con úlcera venosa. 
Palabras clave: Úlcera de la Pierna. Enfermería. Enseñanza. Aprendizaje. Atención 
Primaria de Salud. 

 

Introdução 

 

 A assistência de enfermagem deve ser pautada em uma relação de 

confiança, conhecimento, respeito, ética, humildade, paciência e comprometimento 

quando se vai cuidar do outro e desvelá-lo em sua plenitude. Nesse encontro de 

duas ou mais pessoas, em cujo centro está o ser cuidado, há uma complexidade de 

relações que remetem a um amplo saber. 

O enfermeiro se destaca por ser um profissional generalista e em cuja 

formação aprende a cuidar desde o recém-nascido até o idoso, em diversos 

contextos que envolvem a prevenção, a promoção e a reabilitação da saúde. No 

âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), confronta-se com diversos problemas 

de saúde pública, entre eles, o usuário com insuficiência venosa crônica.  

A insuficiência venosa crônica causa muitas alterações, e a mais grave delas 

é a úlcera venosa ativa. Entre elas, estão a lipodermatoesclerose, a 

hiperpigmentação, o edema, o eczema, as veias varicosas e a atrofia branca, com 

maior frequência de ulceração na região maleolar1. Estima-se que a úlcera venosa 

representa 70% das úlceras de perna, com prevalência de úlcera aberta de 1 a 3% 

da população, o que aumenta com a idade2. A doença ocorre devido à hipertensão 

venosa crônica nos membros inferiores, secundária à obstrução venosa e/ou 

incompetência valvular. Pessoas com idade acima de 60 anos, extensa 

lipodermatoesclerose, história prévia de ulceração1 e anquilose tibiotársica3 

apresentam mais dificuldades no processo de cicatrização. Esses fatores, 

associados a um tempo ≥ dois anos, desde o primeiro episódio da úlcera e 

incompetência do sistema venoso, contribuem para sua recorrência1. 
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Por ser uma lesão crônica, a úlcera venosa causa depressão, isolamento 

social, baixa autoestima e constrangimento, devido à aparência da perna, ao odor e 

ao exsudato da ferida4.  Diante dessa problemática, percebe-se a necessidade de 

uma equipe qualificada, que possa abordar todas as dimensões do ser humano 

(física, psíquica, espiritual e social), de modo a envolver a pessoa com úlcera 

venosa em um cuidado autêntico e resolutivo. 

O Brasil enfrenta carência e desigualdade de distribuição de angiologistas5, 

materiais para curativos, serviços para exames e ambulatórios especializados no 

atendimento a pessoa com feridas6-7, e mesmo nesses locais, há precariedade de 

assistência por falta de qualificação profissional7. 

 Essa pesquisa se justifica devido à necessidade de oferecer intervenções 

educacionais para enfermeiros da APS, gerar mudanças em relação ao 

conhecimento e, consequentemente, melhorar a assistência ao usuário com úlcera 

venosa. Vale ressaltar que essa proposta se insere na formatação de Educação 

Permanente em Saúde (EPS), uma política gerida pela Portaria nº 1.996/07/GM/MS, 

que valoriza as necessidades advindas do cotidiano desses profissionais, dos 

problemas vivenciados no lócus de trabalho em que o ensino-aprendizagem ocorrem 

a todo instante, em cada ação realizada8. Por isso, este estudo partiu de uma 

inquietação pessoal de um dos autores, quando da vivência prévia com usuários que 

eram atendidos pela APS onde ocorreu o estudo. 

 Para fundamentar a presente pesquisa, optou-se pela Teoria da 

Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel. Segundo essa teoria, a 

estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de ideias-âncora que, na 

aprendizagem significativa, interagem com novos conhecimentos adquiridos, 

conferindo outros significados e estabilidade às ideias preexistentes. Portanto, as 

ideias transformadas adquirem novos significados que são únicos para cada 

pessoa9-10. 

 A EPS se pauta em uma aprendizagem significativa que possa conceber a 

assistência como oportunidade de acrescentar conhecimento e experiência, com 

atendimento integral, humanizado e resolutivo. Na educação de profissionais da 

APS, esse processo pode ocorrer em qualquer momento e em qualquer cenário, 

desde que se compartilhem novos saberes, autonomia, diálogo e conhecimento do 

outro8. 
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  Nesse sentido, o presente estudo teve o objetivo de analisar a vivência de 

enfermeiros da APS depois de participarem de uma intervenção educativa no 

cuidado voltado à pessoa com úlcera venosa.  

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, que faz 

parte de um estudo maior, intitulado “Úlcera venosa: proposta educacional para 

enfermeiros da Atenção Primária à Saúde”, da qual fizeram parte enfermeiros que 

atuam na APS do município de João Pessoa/PB, Brasil, e que concluíram a 

intervenção educativa teórico-prática intitulada “Curso de capacitação no cuidado 

com a pessoa com úlcera venosa”, com carga horária de 35 horas. Foi realizado um 

sorteio para selecionar os enfermeiros, com base na listagem dos participantes por 

Distrito Sanitário. Como critério de inclusão, foi considerado o fato de eles estarem 

em atividade assistencial no período da coleta dos dados e de concordarem em 

participar das entrevistas. Assim, foram selecionados dez enfermeiros para participar 

das entrevistas. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo 

número 0708/13, resguardando todos os preceitos estabelecidos na Resolução nº 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as pesquisas com 

seres humanos11. Nesse sentido, os participantes foram mantidos em anonimato, 

receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e o assinaram 

voluntariamente. Para manter o sigilo e o anonimato dos participantes, os relatos 

receberam uma codificação alfanumérica em “E”, que significa “enfermeiro”, 

acrescida do número da entrevista.  

Os dados foram coletados depois de se agendar previamente um horário 

conveniente com o enfermeiro da USF, por meio de entrevista. As informações 

foram coletadas com auxílio de um roteiro semiestruturado e o uso de um gravador 

como instrumento de registro dos dados. Para captar as informações, foram 

lançadas as seguintes perguntas: Como foi para você participar do curso de 

capacitação sobre o cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa? Que mudanças 

ocorreram em seu conhecimento teórico e na prática assistencial? 
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As entrevistas foram realizadas em ambiente com privacidade e duraram, em 

média, 30 minutos. Depois, foram transcritas na íntegra para o programa Word para 

Windows®. 

Para explorar os discursos dos participantes, elegeu-se a análise de conteúdo 

proposta por Laurence Bardin12, que se constitui em um conjunto de técnicas, com 

procedimentos sistemáticos para descrever e analisar o conteúdo de mensagens. 

Esse método se divide em três fases: 1 - pré-análise (leitura flutuante; escolha dos 

discursos que constituíram o corpus do material); 2 - exploração do material 

(recortes dos discursos e agregação em unidades temáticas); 3 - tratamento dos 

resultados, inferências e interpretação (inferências e interpretação das mensagens 

dos discursos, confrontando-as com os pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa). 

 

Resultados 

 

 Dos dez enfermeiros participantes, oito eram do sexo feminino. A idade variou 

entre 33 e 64 anos, média de 44,9 anos, com tempo médio de 13 anos de atuação 

na APS e 18 anos de conclusão do curso de graduação. 

Com base na análise dos relatos obtidos nas entrevistas acerca das 

mudanças ocorridas na vida profissional de enfermeiros que foram submetidos a 

uma ação educativa para cuidar de pessoas com úlcera venosa, os resultados foram 

organizados nas seguintes categorias e subcategorias: Categoria I – Avaliando o 

curso de capacitação: Subcategoria 1 - Despertando para a temática; Subcategoria 

2 - Apreendendo conhecimentos; Subcategoria 3 – Mudando a postura profissional; 

Subcategoria 4 - Adquirindo segurança e autorrealização; Categoria II - Barreiras 

para aplicação do conhecimento adquirido: Subcategoria 1 - Escassez de 

recursos materiais, estruturais e profissionais; Subcategoria 2 - Discordância entre a 

conduta do enfermeiro e a do médico; Categoria III - Facilidades para a aplicação 

do conteúdo no cotidiano profissional: Subcategoria 1- Praticando o aprendizado; 

Subcategoria 2 - Utilizando o material do curso; Subcategoria 3 - Socializando o 

conhecimento adquirido; Subcategoria 4 - Acesso à ministrante do curso para dirimir 

dúvidas. 

 A seguir, apresentam-se as categorias e as respectivas subcategorias com os 

discursos dos participantes. 
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Categoria I - Avaliando o curso de capacitação  

Subcategoria 1 - Despertando para a temática  

[...] foi um despertar pra mim, pra essa nova área, que eu 
agora estou abraçando. Contribuiu e muito, porque eu era leiga 
com relação a essa temática de ferida. Eu acho que o curso 
foi... assim... o pontapé para que eu despertasse para essa 
questão de feridas e até da enfermagem mesmo. A enfermeira 
é que tem que dominar, e eu me via fugindo de uma coisa que 
a gente tem que buscar o conhecimento. Então, para mim, foi 
assim um despertar, tanto para a vida profissional como 
pessoal também. (E1) 
 
O curso foi de fundamental importância e um pontapé inicial 
para que a gente esteja realmente estudando, porque é uma 
novidade para a gente que está há muito tempo na área [...] 
(E2)  
 
[...] eu acho que despertou o que é esse cuidar do outro em 
mim, talvez o amor ao próximo, seja isso e...é...assim, 
relacionado a feridas eu assim, me identifiquei muito depois do 
curso [...].(E3) 
  
Foi muito válido pra mim, eu quero ir mais além, eu quero 
chegar a uma especialização na área, porque é o caminho que 
eu quero, eu adorei, veio florescer dentro de mim esse curso. 
(E10) 

 

Subcategoria 2 - Apreendendo conhecimentos  

 

Eu avalio como muitíssimo bom, de qualidade e de 
conhecimento também, porque eu era leiga com relação a 
feridas, ferida de forma geral [...]. (E1) 

 
Foi maravilhoso, foi um grande aprendizado na minha vida, na 
minha vida profissional. Maravilhoso porque, até então, eu não 
tinha experiências, nenhuma experiência em feridas, tratar, 
como identificar, então, pra mim foi maravilhoso (risos...).(E5) 
 
O curso, pra mim foi ótimo, porque eu não tinha experiência. 
Assim, você trabalha, mas tem muita coisa que você não sabe, 
principalmente novidade, nunca sou convidada pra fazer curso. 
Pra mim foi ótimo, porque, quando cheguei, não sabia, vou ser 
sincera, acho que, nas repostas, lá não sabia de nada, quase 
nada [...]. Pra mim foi ótimo, eu saía correndo, chegava em 
casa toda alegre: “Foi tão bom hoje porque aprendi mais.” (E6) 
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[...] eu tive que me desfazer de um horário de minha folga pra 
eu estar no curso, né. [...] me chamou muita atenção de 
participar, principalmente porque era uma área bem específica, 
que fugia de minha prática, do meu conhecimento. [...] foram 
cinco quintas-feiras e assim, valeu muito a pena, foi muito bom 
porque eu aprendi muita coisa nessa parte de úlcera venosa 
que eu não tinha domínio, não tinha conhecimento[...] a gente 
precisa sempre tá se reciclando e assim, foi muito válido 
porque eu pude me capacitar especificamente para essa área 
que eu não tinha conhecimento. (E7) 
 
 
Me sinto privilegiada de ter tido essa oportunidade, porque 
muitos profissionais gostariam de estar ali adquirindo esse 
conhecimento e depois poder levar pra prática, né. Foi uma 
oportunidade ímpar pra mim. (E9) 

 
 

Subcategoria 3 – Mudando a postura profissional 

 

O curso foi excelente pra mim! Hoje, eu posso dizer que foi um 
divisor de águas, de como eu era enfermeira, antes do curso, 
diante de uma ferida, e hoje, depois do curso, diante de uma 
ferida. É totalmente assim... diferente, outra pessoa. Na época 
em que fiz o curso de feridas, não tinha nenhum caso na área. 
Passou o curso e aí, dois, três meses aparece uma senhora 
que nunca procurou a unidade, não fazia uso da unidade, ela 
tinha diabetes e não sabia. [...]. Nós conseguimos estabilizar as 
taxas dela, a glicemia não passa de 90 de 100, ela é uma 
pessoa altamente dedicada, sabe assim... e eu criei um amor 
por ela, que ela um dia olhou pra mim e disse assim: 
“Engraçado, é diferente quando as pessoas fazem com amor”, 
eu disse “Por quê?” Ela disse: “porque você sente prazer 
quando está fazendo”.[...]. É mais isso mesmo [...] DEUS sabe 
o caminho de cada um. Se eu posso cuidar e ajudar a alguém 
e eu tenho conhecimento, então eu vou ajudar, se eu não 
tenho, tento buscar fora ajuda, alguma coisa assim. (E3) 
 
Não me identificava muito com a área, mas foi maravilhoso, 
hoje eu me identifico bastante. Gosto de ver, de tentar resolver, 
de ver a avaliação mesmo, o progresso da ferida, é 
maravilhoso! Pra mim foi ótimo.(E5) 

 
Eu me sinto assim, privilegiada de ter participado desse curso, 
me deixou até mais sensibilizada em relação a determinadas 
situações que você vivencia. Deixa a gente mais sensível, 
deixa a gente mais apaixonada, pelo que você faz, porque 
assim, eu gosto muito do que eu faço. (E9)  
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A mudança eu já falei pra você, agora eu sinto hoje a 
necessidade de ir mais além porque eu creio que a capacidade 
que foi passada pra gente foi exemplar, tempo pouco pra o que 
foi passado, foi maravilhoso, mas eu quero buscar mais, eu 
quero ir além. (E10) 

 

Subcategoria 4 - Adquirindo segurança e autorrealização 

Me dá até uma autoestima pra mim, como profissional de tá 
atuando, porque a gente se sente mais segura, a gente se 
sente até mais valorizada também com relação a isso. [...] (E1) 
 
O sentimento é de realização, gente como é bom cuidar de 
uma pessoa que você vê o resultado, ai você começa a 
acreditar naquilo que você faz. Ai vem um sentimento que diz 
“tá vendo, você tá no caminho certo”. (E3)  
 
Foi muito bom, foi motivador ter feito esse curso porque a 
gente se sente capaz né, e é muito bom quando o 
conhecimento deixa a gente com mais autoconfiança, se 
sentindo bem consigo mesmo e de saber que você foi 
qualificada [...]. Mas assim, eu digo “eu estou realizada porque 
eu consegui ver o resultado e ai a gente já sabe o que é que 
ela tem”. (E7) 

 
Quando eu vi que existia uma luz no fim do túnel pra a 
paciente, ninguém tinha descoberto que era uma úlcera venosa 
e que existia tratamento específico que tem que dar uma 
compressão adequada e que tinha a facilidade da paciente 
poder comprar num valor X, num valor acessível, então assim, 
eu fiquei bem motivada pra fazer essa aplicação e a gente ver 
o resultado. [...] à medida que eu fui vendo que os centímetros 
iam diminuindo, que as bordas estavam se aproximando, que 
estava mudando coloração, que estava melhorando e tudo, 
então eu, cada vez eu ficava mais contente. E tanto é que, 
quando fechou, eu disse à paciente: “Essa vitória é sua, porque 
você também se esforçou, se hidratou, se alimentou direitinho, 
botou a perna pra cima, fez o que a gente realmente pediu” A 
gente estava vendo que estava tendo resultado com a 
compressão, por ela ter comprado o material, então a vitória é 
de todos nós [...] ficou todo mundo maravilhado lá “eu não 
acredito que a ferida dessa paciente fechou” [...]. E foi 
realmente depois do curso, eu realizei a terapia compressiva”.  
[...] Então eu fiquei super motivada. (E7) 

 

 

Categoria II - Barreiras para aplicação do conhecimento adquirido 

Subcategoria 1 - Escassez de recursos materiais, estruturais e profissionais  
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Material para a gente aplicar na comunidade, quando há a 
necessidade do usuário estar precisando e a gente não tem 
esse suporte, é uma das dificuldades que a gente tem em 
nosso trabalho é com relação à gestão de nos dá o suporte. 
(E1) 
 
Agora nossa grande dificuldade são os insumos, a gente volta 
atrás no improviso. A gente sabe que, naquela fase da ferida, o 
que é pra usar porque a gente adquiriu esse conhecimento na 
capacitação, mas que, infelizmente, nesse momento que a 
gente está vivendo a gente não tem o material apropriado, não 
é? Pra poder estar evoluindo essa ferida, estar prevenindo, 
então essa é a grande dificuldade. (E2) 
 
Na verdade, a maior dificuldade que eu vejo é a questão de 
insumos. Hoje falta muita coisa. Os pacientes que eu estou 
acompanhando estão comprando tudo, praticamente, as luvas, 
gazes que nem isso tem. Então não é nem a parte de um 
hidrogel, de uma gaze com PHMB, de uma colagenase, é o 
básico do básico [...]. (E3) 

 
Problema também, é que temos uma sala de curativos ali que é 
pra tudo, de pequenas cirurgias, de pequenos procedimentos 
cirúrgicos até curativo infectado, que tem que ser com máscara 
com gorro, tem que fazer a desinfecção, é uma sala pra tudo e 
de certa forma fica infectada, [...] às vezes a torneira da pia 
está quebrada [...] Então assim, é mais uma questão estrutural, 
se tivesse uma sala só pra curativo e outra sala pra fazer 
outras coisas, seria também bom. (E8)        
 
[...] a demanda excessiva é uma dificuldade. Eu sou 
supervisora dos técnicos de enfermagem, eu não consigo 
supervisionar o trabalho deles. Eu sou cobrada por isso, me 
culpo todo santo dia. Tem dia que eu nem vou pra sala de 
vacina, não conversei com minha técnica que está lá: “Está 
precisando de alguma coisa, está precisando de mim, quer que 
eu faça alguma coisa hoje?” Eu sei porque de vez em quando 
eu vou, mas é muito pouco, eu deveria ir mais e eu me culpo 
por isso, eu não consigo fazer isso. (E4) 
 
A falta de tempo por estar sobrecarregado... o tempo não deixa 
a gente dar a assistência necessária ao paciente, muito 
sobrecarregado na unidade é muita coisa pra o enfermeiro. 
(E10) 

 
[...] A minha equipe não tem médico. Então assim, a dificuldade 
também é enorme porque eu podia discutir com o médico e ele 
podia discutir com o angiologista [...]. (E8) 
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Subcategoria 2 - Discordância entre a conduta do enfermeiro e a do médico 

 
Outra dificuldade que a gente sente, é [...] a conduta do médico 
especialista. É outra, eles não acreditam no conhecimento da 
gente. Dificulta mesmo, porque a gente quer ajudar e não vai à 
frente, porque o paciente diz: “Mas o meu médico diz que é pra 
eu usar isso”. E a gente fica triste, porque a gente quer aplicar 
o conhecimento, a gente quer ver a evolução da ferida e ele 
acredita no médico. (E2) 
 

Categoria III - Facilidades para a aplicação do conteúdo no cotidiano 

profissional  

  Subcategoria 1- Praticando o aprendizado 

 

Uma das facilidades foi justamente o conhecimento na 
capacitação, eu acho que isso faz com que a gente pegue a 
teoria e veja a relação com a prática e comece já a associar à 
teoria. [...] A gente fica com vontade de colocar em prática 
realmente o que a gente viu, vê o processo das fases... da 
cicatrização, isso que eu acho que é riquíssimo, a gente vê a 
parte flogística, inflamatória, a formação dos tecidos, ai vai se 
modificando... granulação... e a gente vê as coberturas, a 
medicação agindo ali se tiver necrose. (E1) 
 
Porque sinceramente, você fazer um curso e não colocar em 
prática é só mais uma informação que entra e sai em algum 
momento que quando se fala lembra, não significa dizer que 
aprendeu, mas quando você...quando começa a aparecer (os 
casos clínicos), ai sim, você começa a ver o que aprendeu. 
Então pra mim foi muito bom. (E3) 

 
O que facilitou foi a gente poder ter a prática né, porque foi 
muito bom a gente ter a parte da teoria e a gente poder aplicar, 
deu a oportunidade pra gente manusear o material porque só a 
teoria fica difícil, ... se a gente não pega no material pra poder 
exercer a teoria, fica difícil. [..] (E7) 

 
Subcategoria 2 - Utilizando o material do curso  

Aquele guia que você deu a gente, eu ampliei as figuras, fiz 
outras cópias, está tudo comigo pra eu consultar quando 
precisar. Eu tenho no meu e-mail, nunca apaguei porque entro 
no celular e já vejo. (E4) 
 
Eu vou dizer qual foi a facilidade. O povo diz que a gente tem 
um livro de cabeceira, esse material de feridas está sendo o da 
mesa da enfermeira. Todo mundo que entra aqui eu estou 
lendo [...]. Você lê, relê, lê, relê, aí dá a curiosidade. Então vou 
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procurar saber mais um pouquinho disso. Então assim, hoje 
pra mim isso facilitou muito. (E3) 
 
Tem situações que eu “é uma lipodermatoesclerose”. Tinha 
uma paciente que foi até internada, mas aí ela não era daqui 
não, veio pra casa da filha, aquele caso que eu até te falei e eu 
disse “eu já vi isso ai” corri no material e fui lá olhar. [...] Quer 
dizer, quando eu olhei, eu só descobri porque eu fiz o curso, 
porque se não eu não ia me tocar, eu achava que ela... ela 
disse que tinha tido uma erisipela e tal. (E7) 
 

 
Inclusive até o material do curso está aqui na gaveta, o kit da 
bolsinha está aqui na gaveta porque serviu pra eu dar uma lida 
e eu mesma tirei xerox da matriz da reguinha, tirei [...] várias 
réguas. E de vez em quando eu dava uma olhada. [...] (E7) 

 
Subcategoria 3 - Socializando o conhecimento adquirido  

 
Tem uma colega [...] que foi fazer o curso depois, acho que a 
maior facilidade é essa, a troca com a colega de trabalho. A 
gente tem se ajudado muito, graças a DEUS ela fez também. 
Queria muito que a outra colega [...] fizesse também, porque aí 
eram três. Na verdade a gente está se propondo a se juntar 
com ela, nós três, a gente estudar juntas,[...] a maior facilidade 
foi essa troca [...]. (E4) 
 
[...] identificar feridas, identificar e saber o que usar naquela 
ferida porque até então eu não sabia. Escolher o material, o 
que vai caber ali porque geralmente assim, eu não sabia o que 
usar, eu ficava muito na dúvida, pedia muita ajuda de outra 
colega porque eu não sabia [...] o que usar naquela ferida.  
Hoje eu já sei, algumas colegas até me ligam: “E aí, o que 
posso usar nessa ferida?” Mandam foto. Eu já oriento assim, 
sou consultora, achei maravilhoso, escolher o material, tirar 
dúvidas de minhas colegas que mandam fotos, eu já 
identifico... isso é maravilhoso. Eu estou muito satisfeita. (E5) 

 
 

Subcategoria 4 - Acesso à ministrante do curso para dirimir dúvidas 
 

[...] foi uma coisa muito boa [...] acesso à professora [...] porque 
na hora que a gente tá praticando surgem dúvidas, surgem 
algumas intercorrências como aquela (paciente) que teve uma 
dor e você disse assim “ah, eu acho que você deve ter 
garroteado” [...]. Então [...] a facilidade foi eu ter conversado 
com você e você me tranquilizou que realmente isso podia 
acontecer e que eu recolocasse. Então assim, sua orientação 
também foi muito importante porque, mesmo você não estando 
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comigo, mas pelo telefone já me deu uma luz muito grande [...]. 
(E7) 
 
 [...] Então assim, [...] eu sei que eu posso contar com você, 
qualquer hora, se eu mandar um e-mail, uma foto, eu sei que 
você vai me ajudar. (E8) 

 
 
 
Discussão 

 

 Segundo os participantes, o curso promoveu mudança no conhecimento 

teórico e prático diante do usuário com feridas, mas ainda há desafios a serem 

superados para lhe oferecer uma assistência de boa qualidade. 

 No que se refere à Categoria I – Avaliando o curso de capacitação e à 

Subcategoria 1 – Despertando para a temática, alguns enfermeiros destacaram 

que antes da intervenção, não se identificavam com esse tipo de assistência por 

desconhecimento e falta de experiência. Contudo, depois da capacitação, houve um 

despertar para a temática, e esses profissionais ingressaram em cursos de 

aperfeiçoamento e, até, expressaram desejo de cursar uma especialização na área. 

O conhecimento adquirido com a capacitação, avivou o interesse até mesmo de 

enfermeiros mais antigos na profissão, que não tiveram oportunidade de estudar 

especificamente sobre feridas na Academia e, a partir dessa experiência, ficaram 

interessados em aprofundar seu conhecimento sobre o assunto.  

A propensão em querer saber é um aspecto muito importante da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, porque, para aprender significativamente, o aluno 

precisa ter o interesse em se envolver no processo ensino-aprendizagem e participar 

dele. Só o aprendiz pode integrar o novo material de maneira não arbitrária (que se 

relacione às ideias preexistentes) e não literal (que faça sentido para o aprendiz) a 

sua estrutura cognitiva13. 

Esse conhecimento pode ser incorporado por recepção ou por descoberta9. A 

aprendizagem por recepção significativa, utilizada durante a intervenção, é 

reconhecida por Ausubel9 como um método excelente de aquisição de 

conhecimento, desde que empregada com técnicas corretas, que conduzam o aluno 

à integração de novos saberes. Na aprendizagem por descoberta, o enfermeiro 

propõe soluções a partir do problema apresentado (método utilizado nos casos 

clínicos da intervenção educativa). Possivelmente, esse será o conhecimento 



 159 6. Resultados e Análise dos Dados 

advindo de sua prática diária, com base no atendimento de diferentes usuários com 

os mais diversos tipos de lesões. 

Quanto à Subcategoria 2 – Apreendendo conhecimento, para alguns 

participantes, o curso foi uma oportunidade de se apropriarem de um tema que 

desconheciam, problema enfrentado por esses profissionais da APS em outras 

regiões do Brasil e que se expressa na dificuldade de identificar a úlcera venosa, 

nos cuidados necessários durante o tratamento e na orientação ao usuário sobre 

como cuidar da lesão e evitar recidivas14-16. 

Para outros, a intervenção educativa foi um momento de atualizar os 

conhecimentos sobre como avaliar o tipo de lesão, os tecidos, a profundidade, a 

presença de infecção, os tipos de coberturas indicados e, em específico, a úlcera 

venosa. Assim, o olhar desses profissionais alcançou uma amplitude maior, no que 

concerne ao tema apresentado, porquanto perpassou os diversos tipos de lesão 

para alcançar também o usuário com úlcera venosa.  

Em relação à Subcategoria 3 – Mudando a postura profissional, os 

profissionais adquiriram um olhar diferenciado para a pessoa com feridas, com 

necessidade de orientar a família, de buscar mais conhecimento, de tentar resolver o 

problema do usuário, com mais sensibilidade no cuidado prestado. Olhar o usuário 

com uma ferida requer sensibilidade, um olhar desnudo, que perceba no rosto do ser 

cuidado, um terceiro, que representa o coletivo, os outros que também reclamam por 

solidariedade. Agir em prol do outro é mais importante do que apenas palavras, 

porque resgata uma responsabilidade infinita para com o outro, que. Na perspectiva 

da filosofia da alteridade, o sujeito, nesse caso, o enfermeiro, torna-se um agente 

para responder ao apelo do rosto que fala, para trazer conforto e prever suas 

necessidades17.  

Waldow18 convida o enfermeiro a refletir sobre sua prática, com a finalidade 

de avaliar suas atitudes, explorar o significado da experiência e extrair dela o 

aprendizado, para que, dedicados a si, possam, introspectivamente, pensar na 

carreira e sonhar para tornar os projetos reais. 

Na Subcategoria 4 – Adquirindo segurança e autorrealização, nos 

discursos dos enfermeiros, observa-se que, em meio ao cuidado de usuários com 

úlceras, os enfermeiros experimentaram sentimentos de segurança e de 

autorrealização, como atores envolvidos no complexo processo do saber-fazer-

saber. Para eles, era necessário se realizar profissionalmente e acreditar no seu 
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próprio trabalho, o que está sendo alcançado a cada avanço no processo de 

cicatrização dos usuários assistidos. 

Em um dos discursos, o enfermeiro relata que a úlcera foi cicatrizada com o 

repouso do usuário com elevação dos membros inferiores e com a aplicação da 

terapia compressiva aprendida na capacitação. O controle da hipertensão venosa é 

um dos elementos mais importantes para a cura de uma pessoa com úlcera 

venosa19.  

Percebe-se que a falta de contato com a temática desde a graduação 

contribuiu para que esses profissionais tivessem fragilidades nesse tipo de 

conhecimento específico, como uma simples orientação de repouso com os 

membros inferiores elevados. Contudo, tão logo aprenderam esse conhecimento 

específico e puderam praticar o que foi ensinado, conseguiram obter bons 

resultados, o que fortaleceu ainda mais a motivação para cuidar do outro. 

 Ausubel9 esclarece que, quando a estrutura cognitiva do aprendiz é clara, 

estável e bem organizada, com capacidade de formar hierarquias conceituais, ele 

tende a reter o conhecimento e disponibilizá-lo no momento oportuno em que 

precise aplicá-lo. A capacidade de transformar ideias em potencialmente 

significativas depende do cognitivo do aprendiz, que é desenvolvido com a idade e a 

experiência, o que ele denomina de maturidade cognitiva.  

No que concerne à Categoria II - Barreiras para aplicação do conhecimento 

adquirido, e à Subcategoria 1 - Escassez de recursos materiais, estruturais e 

profissionais, identificou-se que, depois da intervenção educativa, ainda existem 

muitas barreiras relacionadas ao processo de trabalho na APS para implementar o 

que foi aprendido no curso. Os profissionais destacaram a falta de materiais básicos, 

para executar os procedimentos, as coberturas, que possam auxiliar no tratamento 

dessas lesões crônicas, a estrutura física inadequada da USF, a sobrecarga dos 

enfermeiros e a falta do médico na unidade. 

Outro estudo realizado com profissionais de Enfermagem da APS identificou 

que a falta de materiais, a infraestrutura inadequada e a sobrecarga de trabalho para 

atender especificamente a pessoas com úlcera venosa são elementos que 

prejudicam a qualidade da assistência prestada20. Outra pesquisa, também nesse 

mesmo nível de atenção, verificou que os usuários desse serviço com úlcera venosa 

recebem tratamento inadequado devido à falta de capacitação permanente dos 

profissionais que realizam o manejo clínico das úlceras venosas e da 
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indisponibilização, pelos gestores de saúde, de recursos para realizar o tratamento 

adequado21. 

O enfermeiro da APS congrega muitas funções que vão desde as gerenciais 

às de educador. Com frequência, há precariedade de materiais e sobrecarga de 

trabalho para os enfermeiros da APS, o que acarreta em desvalorização da 

categoria, estresse, sentimento de culpa, por não conseguir cumprir todas as 

atividades burocráticas e assistenciais que lhes são impostas22. 

Há necessidade premente de se refletir sobre o fazer do enfermeiro nesse 

nível de atenção, sobretudo na reorganização do trabalho pelo Ministério da Saúde e 

pelas Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, de modo que possam distribuir 

essas atividades, com o acréscimo de, pelo menos, mais um enfermeiro na equipe. 

A ausência desse profissional para visitas domiciliares, realização de campanhas de 

vacinas, orientação nas escolas e outras atividades paralelas, além das demandas 

dentro da própria unidade, fragmenta a assistência. 

Essa ausência foi sentida até mesmo pelos pesquisadores deste estudo, 

quando precisaram contatar o enfermeiro da unidade, ele estava em outras 

atividades de campo. Assim, essa ausência também é sentida pelo usuário que, 

muitas vezes vai andando até à unidade, com uma lesão extensa e exsudativa, e, ao 

chegar lá, não encontra material e nem o enfermeiro que possa atendê-lo conforme 

apresenta a Política Nacional de Atenção Básica. 

É um desafio a prestação de uma assistência de boa qualidade com os 

exíguos recursos disponíveis. A capacitação desses profissionais como parte da 

EPS, a educação dos usuários e a adoção de protocolos, com medidas que 

reduzam gastos, como as meias elásticas que podem ser lavadas e reaplicadas, são 

alguns dos caminhos para manter a qualidade na assistência a esses usuários. 

Pesquisa revela que pessoas com úlcera aberta gastam três vezes mais em relação 

às que alçaram a cura devido às internações e infecções recorrentes23. 

Além disso, os profissionais exprimiram que a sobrecarga de trabalho e a 

escassez de material os impedem de executar curativos de boa qualidade e maior 

complexidade, e essa atividade é delegada ao técnico de enfermagem, o que 

favorece o esquecimento do que foi aprendido durante a intervenção. Contudo, para 

Ausubel9, quando a experiência de aprendizagem é agradável, familiar e aguça a 

curiosidade intelectual, o aprendiz tende a buscar cada vez mais conhecimento, 

porque o que foi adquirido faz sentido para ele. Essa aprendizagem segue para uma 
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interiorização e retenção, com conexões mentais mais complexas e estáveis, que, 

deixarão ‘vestígios estáveis’ e fáceis de serem recordados. 

 O enfermeiro, como parte desse processo histórico, como aprendiz e 

educador, deve se inquietar com a realidade a ser transformada, e não calar-se. 

Aprender criticamente é compreender que o ser humano é inacabado, que precisa 

se renovar constantemente, ser curioso, humilde, persistente, instigador, com 

capacidade de estar, no mundo, conhecê-lo e intervir nele24. A escolha por capacitar 

esses profissionais se justificou porque são eles que vivenciam as minúcias do 

cuidado na APS e conhecem todas as lacunas da assistência, com capacidade de 

atuar juntos com os gestores para intervir no presente e transformar seu contexto 

histórico de dificuldades em possibilidades. 

Na Subcategoria 2 – Discordância entre a conduta do enfermeiro e a do 

médico, percebe-se que alguns usuários ainda dão mais credibilidade ao saber 

médico, devido às questões históricas enraizadas na sociedade de que a 

Enfermagem desenvolve apenas atividades manuais, ainda equiparada à imagem 

de mulher obediente, dedicada e auxiliar de médico25. Essa imagem da Enfermagem 

não faz parte somente de um passado, mas também de um presente que precisa ser 

modificado.  

Os enfermeiros precisam buscar a autonomia em sua profissão, que não é 

dada, mas concedida e legitimada a cada cuidado pautado na responsabilidade, na 

ética, no conhecimento científico, fundamentado na Lei do Exercício Profissional26. 

Eles devem participar da história de sua profissão, ser ativos em sua assistência e 

resgatar o cuidado direto, posicionando-se como profissionais competentes, que 

receberam formação profissional científica, equiparada com outras profissões, em 

seu âmbito de execução de atividades, principalmente em uma temática que 

dominam, como a de feridas. Concomitante a esse processo, os médicos também 

precisam de capacitação para que se insiram na mesma conduta coerente do 

enfermeiro no tratamento dos usuários, livre de danos ao ser doente. 

No que tange à Categoria III - Facilidades para a aplicação do conteúdo no 

cotidiano profissional, e à Subcategoria 1- Praticando o aprendizado, os 

participantes, entendem que a relação entre o saber e o fazer é fundamental para 

consolidar o aprendizado. Na Teoria da Aprendizagem Significativa, a frequência de 

exposição às situações de aprendizagem confere retenção desse conhecimento por 

mais tempo e aprendizagem mais elevada, principalmente em situações mais difíceis 
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ou específicas9. Sob esse prisma, quanto mais o enfermeiro praticar a avaliação do 

usuário e da lesão, realizar curativos, desbridamento, escolher coberturas e aplicar a 

terapia compressiva, mais ele vai se motivar e se empoderar desse conhecimento 

com capacidade de até mesmo compartilhar com outros profissionais. 

Há três tipos de aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora. A 

aprendizagem cognitiva, aspecto trabalhado por Ausubel, considera que esse tipo de 

aprendizagem acontece quando há uma organização de informações na mente do 

aprendiz. A afetiva resulta de experiências a partir de sentimentos vivenciados, 

como prazer, dor, alegria, insatisfação, motivação e outros que influenciam e 

acompanham as experiências cognitivas. A aprendizagem psicomotora compreende 

o desenvolvimento dos movimentos musculares aprendidos com o treino e a 

repetição27. 

 Para a Enfermagem esses três tipos de aprendizagem são fundamentais, 

principalmente no cuidado com a pessoa que sofre de úlcera venosa, e cuja 

assistência não é tão simples, requer avaliação periódica, curativos, destreza no 

desbridamento e na aplicação da atadura compressiva para não garrotear o 

membro, além da compreensão da fisiopatologia para orientar o usuário na adesão 

ao tratamento. Outrossim, o desenvolvimento do conhecimento dos participantes 

dependerá agora da busca pessoal de cada um em para aprender e adquirir mais 

habilidade diante das dificuldades apresentadas. 

Na Subcategoria 2 – Utilizando o material do curso, os participantes 

ressaltaram que o material instrucional entregue no curso foi potencialmente 

significativo, quando expressam que o consultaram frequentemente, fotocopiaram a 

matriz de régua e as mantiveram na mesa do consultório para eventuais 

necessidades. Assim, o material a ser aprendido também deve ser relacionável à 

estrutura cognitiva do aprendiz, como um dos pré-requisitos para que a 

aprendizagem significativa aconteça9,13. Para a Teoria da Aprendizagem 

Significativa, o professor precisa instigar o aluno a querer aprender. Para isso, deve-

se apresentar material potencialmente significativo e identificar assuntos que tenham 

grande potencial de ligação com os conhecimentos prévios do aluno, ordenados em 

sequência lógica e hierarquizada9. No processo ensino-aprendizagem, o professor 

tem o papel de fazer com que o educador tire suas dúvidas a partir de estímulos que 

despertem o interesse de consultar os materiais disponíveis. 
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Quanto à Subcategoria 3 – Socializando o conhecimento adquirido, os 

discursos sobre compartilhar o conhecimento com os outros profissionais evidencia 

que os enfermeiros passaram a ser multiplicadores do saber e do fazer, que 

aprenderam significativamente na intervenção educativa. A troca de saberes é uma 

prerrogativa para que a EPS aconteça e fortalece a relação interpessoal8. 

Os enfermeiros que passaram a trocar experiências e se motivaram a 

compartilhar o saber com quem não participou da pesquisa são profissionais 

conscientes, éticos, que se percebem como educadores, comprometidos com o seu 

fazer e que à medida que ensinam, aprendem24. 

Na Categoria III - Facilidades para a aplicação do conteúdo no cotidiano 

profissional: Subcategoria 4 – Acesso à ministrante do curso para dirimir 

dúvidas, houve enfoque que ministrante do curso ficou à disposição dos 

participantes durante o período da intervenção educativa e depois do término dessa, 

para que possíveis dúvidas fossem resolvidas no momento da prática assistencial. 

Assim, eram frequentes as ligações, o envio de fotografias e a apresentação de 

casos clínicos narrados pelos profissionais de usuários com feridas, inclusive de 

outras etiologias além da insuficiência venosa crônica. Esses momentos foram 

importantes porque consolidaram o que foi aprendido em sala de aula e 

enriqueceram o profissional com mais experiências. 

A comunicação, por meio do diálogo, conduziu os participantes a 

reelaborarem ou associarem conteúdos de forma a chegar a respostas adequadas. 

O processo de reflexão conduz à construção do conhecimento, em que os alunos 

“devolvem” ou externalizam ao ministrante os significados que estão captando e que 

são importantes para a consolidar o conhecimento28. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo apresentou resultados que permitiram analisar a vivência de 

enfermeiros sobre a aprendizagem significativa após intervenção educativa voltada 

ao cuidado da pessoa com úlcera venosa. Isso ratifica a importância de desenvolver 

intervenções educativas que promovam conhecimento teórico e prático para 

profissionais que atuam em serviços de saúde, com a finalidade que estejam aptos a 

oferecer uma assistência de boa qualidade. 
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A intervenção foi avaliada como uma oportunidade de despertar para a 

temática, apreender conhecimentos, mudar a postura profissional, adquirir 

segurança e auto realização. Como itens facilitadores para aplicar o conhecimento 

no cotidiano profissional, os enfermeiros citaram que é preciso praticar o 

aprendizado, utilizar o material do curso, socializar o conhecimento adquirido e ter 

acesso à ministrante para esclarecer dúvidas. Contudo, as barreiras impostas pelo 

processo de trabalho na APS como a falta de material, estrutura física da USF 

adequada, a sobrecarga de trabalho e a discordância entre a conduta médica e a de 

enfermagem embaraçam o serviço e refletem na assistência a quem tem úlcera 

venosa. 

Vale ressaltar que a assistência de enfermagem à pessoa com úlcera 

venosa apresentada na intervenção educativa se propôs a explicitar o cuidado como 

uma prática inerente à natureza humana, imbuída de ética com o coletivo, 

responsabilidade, alteridade, diálogo com polifonia de todos os atores envolvidos, 

escuta de qualidade, integralidade, respeito pela diversidade e humanização.  

Ressalte-se que, com a intervenção, os enfermeiros se encontram alicerçados 

no saber, mas um saber inacabado, que exige aprofundamento, busca incessante, 

rupturas, retrocessos e avanços. Por essa razão, eles terão o compromisso, de se 

renovar constantemente como cuidadores e educadores, na importante missão de 

fazer que com que o ideal que desejam se aproxime de suas realidades, em relação 

ao cuidado que devem dispensar à pessoa com úlcera venosa.. 
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A intervenção educativa, pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa, exerceu 

mudança no conhecimento teórico e prático de enfermeiros da atenção primária à saúde 

(APS), no cuidado voltado para a pessoa com úlcera venosa. A abordagem quantitativa e a 

qualitativa foram fundamentais para compreender os participantes a partir de várias visões, 

assim como é o ser humano em sua totalidade e complexidade. Então, a hipótese levantada foi 

confirmada. 

Por meio desta pesquisa, pôde-se comprovar que o saber e o fazer se correlacionam, e 

que o enfermeiro que domina os conhecimentos sobre feridas, provavelmente, domina a 

contento a temática ‘úlcera venosa’ e, consequentemente, assimila bem mais o conhecimento 

e a administração na assistência de enfermagem à pessoa com úlcera venosa. 

A intervenção educativa desenvolvida com enfermeiros da APS, à luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, gerou mudança no saber e no fazer desses profissionais no 

cuidado da pessoa com úlcera venosa. Isso foi verificado por meio da autoavaliação, que 

apresentou aumento nos escores entre o antes e o depois. Além disso, as respostas apontaram 

para mais conhecimento teórico, o que evidencia que esses profissionais executam mais 

atividades relacionadas ao saber. Nesse sentido, eles devem retomar o cuidado direto com o 

usuário, que é uma atividade inerente à sua profissão, e garantir sua autonomia como 

executantes de um fazer embasado no conhecimento científico, que cumpre com as 

atribuições que lhes são próprias e exclusivas, conforme a Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem, e assegura uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, de 

negligência ou imprudência, conforme o Código de Ética da profissão. 

A intervenção educativa para enfermeiros da APS promoveu uma aprendizagem 

significativa sobre a avaliação - a prevenção e o tratamento da pessoa com úlcera venosa. 

Contudo, os resultados evidenciam que esses profissionais precisam avançar em seus estudos 

e executar o que foi aprendido, para que esse conhecimento seja fortalecido, mais bem 

elaborado e consolidado em suas estruturas cognitivas. Ademais, como esse conhecimento 

adquirido é dinâmico, pode ser refinado, enriquecido e modificado a cada contato com um 

novo saber e um novo fazer. 

Por meio da análise qualitativa, foi possível analisar a vivência dos participantes da 

intervenção educativa sobre o cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa. Os resultados 

apontaram que a ação foi uma oportunidade de despertar para a temática, apreender 

conhecimentos, mudar a postura profissional, adquirir segurança e autorrealização. Os 

enfermeiros expressaram que praticar o aprendizado, utilizar o material do curso, socializar o 

conhecimento adquirido e ter acesso à ministrante para esclarecer dúvidas foram itens 
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facilitadores para aplicar o conhecimento no cotidiano profissional. Contudo, as barreiras 

impostas pelo processo de trabalho na APS, como a falta de material, estrutura física 

inadequada da USF, a sobrecarga de trabalho e a discordância entre a conduta médica e a de 

enfermagem embaraçam o serviço e reflete na assistência a quem tem úlcera venosa. 

Foram aspectos facilitadores da investigação: a experiência da pesquisadora na 

temática e o conhecimento da problemática enfrentada pelo município do estudo; o apoio de 

discentes e docentes na intervenção educativa; o apoio de alguns gestores para viabilizar a 

formação das turmas; a disponibilidade de um espaço apropriado para a intervenção 

educativa; o material recebido por algumas empresas para qualificar a intervenção e a 

participação efetiva dos enfermeiros no processo de ensino-aprendizagem. 

Quanto aos aspectos dificultadores, destacaram-se: o atraso da aprovação do projeto 

no Comitê de Ética em Pesquisa; a pouca adesão de juízes para validar os instrumentos da 

pesquisa, já que o convite foi feito a dez experts na temática, mas apenas quatro expressaram 

interesse e devolveram os instrumentos no período solicitado; a apropriação da teoria para 

aplicá-la corretamente no delineamento da intervenção educativa e no respaldo da discussão; 

a falha na comunicação de alguns gestores com os enfermeiros participantes da pesquisa, o 

que acarretou a falta de muitos deles ao primeiro dia da intervenção educativa e, 

consequentemente, exclusão da pesquisa; atrasos e saídas de alguns participantes antes de a 

aula ser concluída; e a aplicação dos instrumentos no dia do curso, o que resultou na 

inquietação de alguns profissionais para terminarem logo o processo de avaliação. 

Esta investigação apresentou algumas limitações, incluindo o tempo de ação, que 

deveria ser maior para abordar alguns aspectos mais difíceis para os profissionais e a não 

observação in loco de como ocorreu a efetividade do conhecimento teórico e prático adquirido 

no curso, o que poderia ser avaliado por meio de uma pesquisa-ação ou etnográfica. Essas 

lacunas podem ser preenchidas com outras pesquisas, quer por gestores ou por outros 

pesquisadores que se interessem em contribuir para a temática, que possam dar continuidade a 

esse processo de ensino-aprendizagem. Assim, com o término desta investigação, percebe-se 

que ainda há carência de conhecimento teórico e prático sobre a temática abordada. O 

enfermeiro precisa se empoderar desse conhecimento, qualificar-se para pensar e agir sobre o 

seu meio, lançar ideias e enfrentar os desafios de cunho científico, tecnológico e gerencial.  

Quanto aos que trabalham na APS, devem se sentir parte integrante de uma ampla rede 

de assistência, que presta cuidados complexos de promoção, prevenção e reabilitação da 

saúde; precisam ser ativos, em seus processos de saber e fazer, em busca de novos 

conhecimentos; cobrar de gestores subsídios para que possam prestar uma assistência de boa 
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qualidade; refletir sobre suas práticas e exercitar o ato de ensinar-aprender, já que são 

educadores inseridos em uma equipe multiprofissional, que cuida de indivíduos e de suas 

famílias, e são aprendizes no sentido de que, a cada fazer, remetem-se a um conhecimento 

científico e precisam se atualizar em relação a isso. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para que os enfermeiros tenham consciência de 

que nunca estão totalmente prontos em relação à sua prática e que precisam buscar sua 

autonomia como profissionais competentes, para cuidar do usuário com feridas, em especial, 

com úlcera venosa. Espera-se coerência em suas atitudes de querer mudanças em prol dessas 

pessoas, que se sintam inquietos com a realidade apresentada, porque há um mundo de 

possibilidades de inovar, transformar, acreditar, amar, saber cada vez mais, fazer o melhor. 

Que esses profissionais se sintam como parte desse mundo, como sujeitos que escrevem a 

própria história, que não se calam diante das injustiças cometidas com os usuários da APS. 

Que sejam curiosos e imbuídos de sensibilidade para querer sempre aprender a aprender, 

aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. 
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Apêndice - A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Especialista 

(Validação pelo Especialista) 

 

Prezado(a), 

 

Meu nome é Alana Tamar Oliveira de Sousa, sou aluna do Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba e estou desenvolvendo uma pesquisa 

intitulada “Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiros da atenção primária à saúde” sob a 

orientação da profª Drª Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares. A pesquisa tem como objetivo geral: 

Avaliar os efeitos da intervenção educativa pautada na Teoria da Aprendizagem Significativa como 

estratégia para mudar o conhecimento teórico e prático de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde 

(APS) no cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa. 

Aproveito inicialmente para agradecer a sua disposição em colaborar com a minha tese. Nessa 

pesquisa proponho realizar uma intervenção educacional para enfermeiros da atenção primária à 

saúde, abordando a temática de úlcera venosa.  

Estou na 2ª etapa da pesquisa que é a validação por especialistas de dois questionários que 

irei aplicar. O instrumento B servirá para comparar os efeitos de uma ação educativa para 

enfermeiros da APS, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, antes e depois da intervenção 

educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa, na perspectiva da autoavaliação e o 

instrumento C para verificar o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre a 

avaliação, a prevenção e o tratamento da pessoa com úlcera venosa. Os dois seguem em anexo, 

juntamente com os objetivos específicos da pesquisa. 

Sabendo da sua experiência na temática venho lhe convidar para participar como avaliador 

quanto ao conteúdo e à pertinência ao tema dos referidos instrumentos. 

Asseguro a privacidade dos seus dados, a garantia de que as informações colhidas serão 

utilizadas exclusivamente para fins da pesquisa; o acesso aos dados da pesquisa; a liberdade de retirar 

seu consentimento sem prejuízos. Saliento que o(a) Srº(a) não receberá nenhuma forma de 

pagamento para participar da pesquisa. 

Caso necessite de mais informações, informamos-lhes os meus contatos bem como do Comitê 

de Ética em Pesquisa. 
 

Nome da pesquisadora: Alana Tamar Oliveira de Sousa 

Telefones: 9632-0305 / 8817-8063. E-mail: alanatamar@gmail.com 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências da 

Saúde, 1º andar, Campus I, Castelo Branco, João Pessoa/PB. CEP: 58059-900. Tel. (83) 3216-7791. 

E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00horas 

Coordenadora: Profª Drª Eliane Marques Duarte de Sousa 

 

 

 

 

 

Assinatura do participante: __________________________ 

mailto:eticaccsufpb@hotmail.com
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Avaliação Diagnóstica) 

 

Título do Projeto: Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiro da atenção primária à 

saúde 
Pesquisadora: Alana Tamar Oliveira de Sousa 

Orientadora: Profª Drª Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba (Doutorado) e pretendo realizar um estudo com o seguinte objetivo 

principal: Avaliar os efeitos da intervenção educativa pautada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa como estratégia para mudar o conhecimento teórico e prático de enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa. A pesquisa 

conta também com os seguintes objetivos específicos:  

 Verificar empiricamente a relação entre o saber e o fazer na assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a autoavaliação dos enfermeiros acerca dos conhecimentos voltados para o 

cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da intervenção educativa; 

 Verificar o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre avaliação, 

prevenção e tratamento da pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a vivência de enfermeiros da APS depois de participarem da intervenção 

educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa. 

Com essa investigação, propõe-se nortear novas condutas, subsidiar o planejamento 

para implementação de protocolos e, principalmente, auxiliar em uma assistência que possa 

contemplar as reais necessidades dos indivíduos com úlceras venosas. 

Solicitamos sua colaboração para participar desta primeira etapa da pesquisa, 

respondendo a um questionário acerca de seu atendimento ao usuário com ferida, que 

pode levar cerca de 15 minutos. Esta etapa da pesquisa servirá para avaliar a 

necessidade de uma intervenção educativa sobre o cuidado à pessoa com úlcera venosa e 

o conhecimento prévio dos enfermeiros da APS. 

A segunda etapa será a participação de um curso de capacitação teórico-prático, com 

duração total de 35 horas, que será desenvolvido em cinco encontros de 5 horas cada, às 

quintas ou sextas-feiras à tarde e ocorrerá no Centro Formador de Recursos Humanos 

(CEFOR). Antes do curso será aplicado um questionário para verificar o seu conhecimento 

acerca desta temática, com duração de 15 minutos. Imediatamente após o término do curso, 

o(a) Sr.(a) responderá ao mesmo questionário e depois de seis meses será entrevistado acerca 

das dificuldades e facilidades encontradas para aplicação do que foi aprendido na capacitação. 

Esta última entrevista poderá durar cerca de 30 minutos. 

Os participantes para a segunda etapa serão convidados após contato prévio do 

coordenador do distrito a que a Unidade de Saúde da Família pertence. Desse modo, o(a) 

Sr.(a) poderá ser ou não convidado a participar da segunda etapa. 

Solicito o seu consentimento também para a publicação e divulgação dos resultados, 

garantindo o seu anonimato nos veículos científicos e/ou de divulgação (jornais, revistas, 

congressos, dentre outros), que a pesquisadora achar conveniente. Por ocasião da publicação 

dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa oferece riscos 

e/ou desconfortos imprevisíveis para a sua saúde. 
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Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a)  

não receberá pagamento para isto, não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar 

com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano.  

Caso o(a) Sr. (a). consinta, será necessário assinar este termo de acordo com a 

Resolução nº. 466/2012, do Conselho Nacional De Saúde (CNS)/Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa do processo de pesquisa.  Espero contar com seu apoio, e desde 

já agradeço sua colaboração. 

Contato com o (a) pesquisador (a) responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor ligar para a 

pesquisadora:  

Pesquisadora: Alana Tamar Oliveira de Sousa 

Telefones: 8817-8063 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Universidade Federal da Paraíba, Centro de 

Ciências da Saúde, Bloco Arnaldo Tavares, Sala 812, 1º andar, Campus I, Castelo Branco, 

João Pessoa/PB. CEP: 58059-900. Tel. (83) 3216-7791. 

E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00horas 

Coordenadora: Profª Drª Eliane Marques Duarte de Sousa 

 

 

CONSENTIMENTO 

Após ter sido devidamente esclarecido sobre a pesquisa, consinto em participar da 

mesma. Informo que estou recebendo uma cópia deste Termo. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

recebi uma cópia desse documento. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) voluntário (a) da pesquisa 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

João Pessoa,____/____________/_______ 

 

 

 

Observação: Todas as páginas deste termo devem ser rubricadas 

 

 

 

 

mailto:eticaccsufpb@hotmail.com
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APÊNDICE – C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Participantes do Curso) 

 

Título do Projeto: Úlcera venosa: proposta educacional para enfermeiro da atenção primária à 

saúde 

Pesquisadora: Alana Tamar Oliveira de Sousa 

Orientadora: Profª Drª Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba (Doutorado) e pretendo realizar um estudo com o seguinte objetivo 

principal: Avaliar os efeitos da intervenção educativa pautada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa como estratégia para mudar o conhecimento teórico e prático de enfermeiros da 

Atenção Primária à Saúde (APS) no cuidado com a pessoa que tem úlcera venosa. A pesquisa 

conta também com os seguintes objetivos específicos:  

 Verificar empiricamente a relação entre o saber e o fazer na assistência de 

enfermagem à pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a autoavaliação dos enfermeiros acerca dos conhecimentos voltados para o 

cuidado da pessoa com úlcera venosa antes e depois da intervenção educativa; 

 Verificar o efeito da intervenção educativa em enfermeiros da APS sobre avaliação, 

prevenção e tratamento da pessoa com úlcera venosa; 

 Analisar a vivência de enfermeiros da APS depois de participarem da intervenção 

educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa. 

Com essa investigação, propõe-se nortear novas condutas, subsidiar o planejamento e 

implementação de protocolos e, principalmente, auxiliar em uma assistência que possa 

contemplar as reais necessidades dos indivíduos com úlceras venosas. 

Solicitamos sua colaboração para conceder entrevista e participar de um curso de 

capacitação teórico-prático, com duração total de 35 horas, que será desenvolvido em cinco 

encontros de 5 horas cada, as quintas ou sextas-feiras à tarde e ocorrerá no Centro Formador 

de Recursos Humanos (CEFOR). Antes do curso, o(a) Sr.(a) serão aplicados dois 

questionários para verificar o seu conhecimento acerca desta temática, com duração de 60 

minutos. Imediatamente depois do curso, o(a) Sr.(a) responderá aos mesmos questionários e 

depois de seis meses poderá ser sorteado para entrevista sobre sua vivência depois de 

participar da intervenção educativa no cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa. Esta 

última entrevista poderá durar em média 30 minutos. 

Solicito o seu consentimento também para a publicação e divulgação dos resultados, 

garantindo o seu anonimato nos veículos científicos e/ou de divulgação (jornais, revistas, 

congressos, dentre outros), que a pesquisadora achar conveniente. Por ocasião da publicação 

dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa oferece riscos 

e/ou desconfortos mínimos para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a)  

não receberá pagamento para isto, não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar 

com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano.  

Caso o(a) Sr. (a). consinta, será necessário assinar este termo de acordo com a 

Resolução nº. 466/2012, do Conselho Nacional De Saúde (CNS)/Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa do processo de pesquisa.  Espero contar com seu apoio, e desde 

já agradeço sua colaboração. 

 

Contato com o (a) pesquisador (a) responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor ligar para a 

pesquisadora:  

Pesquisadora: Alana Tamar Oliveira de Sousa 

Telefones: 8817-8063 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Universidade Federal da Paraíba, Centro de 

Ciências da Saúde, Bloco Arnaldo Tavares, Sala 812, 1º andar, Campus I, Castelo Branco, 

João Pessoa/PB. CEP: 58059-900. Tel. (83) 3216-7791. 

E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00horas 

Coordenadora: Profª Drª Eliane Marques Duarte de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO 

Após ter sido devidamente esclarecido sobre a pesquisa, consinto em participar da mesma. 

Informo que estou recebendo uma cópia deste Termo. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados.  

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) voluntário (a) da pesquisa 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

João Pessoa,____/____________/_______ 

 

 

 

 

 

Obs.: O sujeito da pesquisa e o pesquisador responsável deverão rubricar todas as folhas 

do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 

   

  

mailto:eticaccsufpb@hotmail.com
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APÊNDICE – D 

Instrumento de Coleta de Dados - A 

(Avaliação Diagnóstica) 

 

 

Parte I – Dados Pessoais e Profissionais: 

Nome:_________________________________________________ 

Idade:_______     Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 

 

Unidade de Saúde da Família (USF):___________________________ Distrito Sanitário:_____ 

Tempo em que trabalha na Atenção Primária à Saúde:____________    Na USF atual:_______ 

Instituição na qual concluiu a graduação:___________________    Ano de conclusão:______ 

 

Curso de Pós Graduação: 

Especialização:_______________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________Ano:_____________________ 

 

Mestrado:___________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________Ano:_____________________ 

 

Doutorado:__________________________________________________________________   

Instituição:_________________________________________ Ano:_____________________ 

 

Cursos de capacitação (considerar os principais ou na área de feridas): 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 

Você tem interesse em aprender sobre tratamento de feridas?      Sim       Não                             

 

Você tem interesse em aprender sobre úlcera venosa?      Sim       Não                             

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Parte II – Avaliação: 

1. O edema no membro com úlcera venosa geralmente surge no início da manhã, mas 

regride após o descanso com as pernas elevadas             Verdadeiro (    )     Falso (     ) 

 

2. Marque a questão correta: 

a. A placa de hidrocoloide pode ser aplicada em feridas infectadas e deve ser trocada a cada 5 

dias 

b A colagenase promove o desbridamento enzimático e deve ser trocada a cada 12 horas 

c. O alginato de cálcio é indicado para feridas com pouco exsudato 

d. O ácido graxo essencial tem função antioxidante e é indicado para feridas com tecido de 

granulação 

 

 

3. Observe a úlcera venosa abaixo: 

            Ferida com gazes                                 Ferida sem gazes 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivos da pesquisadora, 2010. 

 

Relacione, conforme a avaliação da úlcera quanto à(ao): 

 

Aspecto do Exsudato: (   )          

1. Seroso    2. Serohemático    3. Hemático   4.Seropurulento    5. Purulento   6. Fibrinoso 

 

Bordas: (   )          

7.Indistintas      

8.Distintas 

9.Bem definidas não aderidas ao leito da lesão 

10. Bem definidas com descolamento ou formação de túneis 

11. Endurecida, fibrótica, queratose 

 

Pele perilesional: (   )  
12. Hiperpigmentada    13. Macerada    14. Com dermatite venosa  

15. Hidratada, sem alterações. 

 

 

 

 

4. Qual o agente de limpeza mais indicado para úlcera venosa infectada? 

a. Solução fisiológica a 0,9% 

b. Povidona-iodo (PVPI) 

c. Solução ringer com lactato 

d. Água fervida ou filtrada 
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5. De acordo com a técnica de limpeza, qual a questão correta? 

a. Por ser uma lesão crônica, a úlcera venosa deve ser limpa com rigor, esfregando a gaze no 

leito da lesão para remover boa parte da microbiota 

b. As úlceras venosas devem ser limpas de dentro para fora, para não trazer microrganismos 

da pele íntegra para dentro da lesão 

c. Na limpeza de úlcera venosa com tecido de granulação utilizar apenas jatos da solução de 

limpeza para não danificar o tecido sadio 

d. Na presença de escara bem aderida, limpar apenas após remover todo esse tecido 

desvitalizado com a lâmina de bisturi 

 

6. Relacione: 

 

    

 

       

     (    )                            (    )                                  (    )                                   (    ) 

 

1. Tecido desvitalizado 

2. Tecido de granulação 

3. Escara 

4.Tecido de epitelização 

 

a) 2, 3, 4 e 1       b) 1, 2, 4 e 3       c) 4, 3, 2 e 1          d) 3, 1, 2 e 4 

 

7. Leia o caso e responda:  

C. D. de S, 45 anos, balconista, tem uma úlcera venosa em maléolo medial há três anos, que 

não cicatriza. Durante a troca do curativo, observou-se tecido de granulação opaco, exsudato 

abundante, fibrinoso, odor fétido, bordas maceradas, pele perilesional hiperpgmentada. No 

serviço você dispõe de espuma de poliuretano, colagenase, ácido graxo essencial, hidrogel, 

alginato de cálcio com prata, papaína a 6% e película biológica.  

Dessas coberturas, qual você indicaria para lesão?__________________________________ 

 

8. Qual o período de troca do produto escolhido?_______________ 

 

 

9. Na ferida abaixo, qual o tipo de desbridamento que você utilizaria? 

a. Autolítico 

b. Enzimático com papaína a 6% 

c. Instrumental conservador 

d. Instrumental cirúrgico 

 

 

 

10. As meias elásticas, indicadas para evitar recidivas das lesões, podem ser de média a 

alta compressão e podem ser prescritas pelo enfermeiro 

                   Verdadeiro (    )     Falso (     ) 
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APÊNDICE – E 

Instrumento de Coleta de Dados - B 

(Autoavalição) 

 

  Antes do curso                            Depois do curso 

 

 

 

 

 

Parte I – Dados Pessoais e Profissionais: 

Nome:_________________________________________________ 

Idade:_______     Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 

 

Unidade de Saúde da Família (USF):___________________________ Distrito Sanitário:_____ 

Tempo em que trabalha na Atenção Primária à Saúde:____________    Na USF atual:_______ 

Instituição na qual concluiu a graduação:___________________    Ano de conclusão:______ 

 

Curso de Pós Graduação: 

Especialização:_______________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________Ano:_____________________ 

 

Mestrado:___________________________________________________________________ 

Instituição:_________________________________________Ano:_____________________ 

 

Doutorado:__________________________________________________________________   

Instituição:_________________________________________ Ano:_____________________ 

 

Cursos de capacitação (considerar os principais ou na área de feridas): 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 

__________________________________________  Instituição:________________ Ano:___ 
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Parte III – Autoavaliação: 

1. Como você avalia seu domínio sobre tratamento de feridas?  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 

 
2. E seu domínio sobre úlcera venosa? 

(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
 

3. Quanto à assistência, avalie seu domínio na: 
a. Anamnese e exame físico do usuário: 
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
b. Avaliação da úlcera:  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 

 
c. Limpeza da lesão:  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
d. Escolha da cobertura: 
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum  
 
e. Avaliação da necessidade de troca de cobertura: 
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
f. Execução do desbridamento instrumental conservador (com tesoura ou lâmina 

de bisturi): 
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
g. Coleta de cultura na técnica de Levine (apenas com Swab):  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
  
h. Aplicação de terapia compressiva elástica: 
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
i. Avaliação dos membros inferiores para investigar comprometimento arterial:  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
 
j. Avaliação dos membros inferiores para investigar comprometimento venoso:  
(   ) Excelente  (   ) Bom  (   ) Moderado  (   ) Pouco   (   ) Nenhum 
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APÊNDICE – F 

Instrumento de Coleta de Dados - C 

(Avaliação do conhecimento) 

Antes do curso                             Depois do curso 

 

 
Nome:_________________________________________________________Distrito Sanitário:__________ 

 

Item AVALIAÇÃO DA PESSOA COM ÚLCERA VENOSA 

1 

 

Identifique qual ferida é a úlcera venosa com um X 

 

                (    )                                                                  (    )                                                (    ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Não sei 

2 

 

As principais características das úlceras venosas são: lesões profundas; presença de tecido necrosado, 

geralmente sem tecido de granulação; pouco exsudato; localizadas sobre os artelhos 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso    (   ) Não sei 

3 

 

A lipodermatoesclerose dá à perna uma aparência de garrafa invertida 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

4 

 

Marque a alternativa correta: A hipercromia do membro afetado por úlcera venosa ocorre pela 

a. Degradação das hemácias e liberação da hemossiderina  

b. Obstrução arterial que causa severa isquemia no membro afetado 

c. Processo infeccioso ativo 

d. Alergia ao tratamento tópico 

(   ) Não sei 

5 

 

A úlcera venosa é causada por incompetência valvular, associada ou não à obstrução do fluxo venoso 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

6 Na classificação CEAP (Classificação das Doenças Venosas Crônicas), o paciente com úlcera venosa 

aberta é CEAP 6 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei  

7 

 

Indica-se terapia compressiva para pacientes com Índice Tibial-Braquial ITB> 1,2  

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

8 Atraso no processo de cicatrização, dor, odor, aumento do exsudato e da lesão são indicativos de 

infecção  

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

9 

 

A celulite ou erisipela podem acometer pacientes com úlcera venosa porque o edema de longa duração é 

sede de infecção concomitante à lesão da pele que favorece a infecção por estreptococos beta-

hemolítico.  (   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

10 

 

A dor no membro com úlcera venosa geralmente é muito intensa à noite, obrigando a pessoa a dormir 

sentada 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 
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Item PREVENÇAO DA ÚLCERA VENOSA 

1 

 

O paciente só precisa utilizar meia compressiva elástica até a maturação da cicatriz da úlcera 

 (   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

2 

 

As meias elásticas utilizadas na prevenção de úlcera venosa devem ser aplicadas a cada manhã, antes de 

se levantar e removidas à noite  

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

3 

 

As meias elásticas devem ser trocadas a cada 6 meses  

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

4 

 

A cabeceira da cama deve ser elevada a 15cm para auxiliar no retorno venoso 

 (   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

5 

 

A musculação é o exercício mais indicado para quem quer evitar a recidiva de úlcera venosa, já que 

fortalece a musculatura dos membros inferiores  

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

6 

 

A obesidade é um fator predisponente para a abertura de outra lesão 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

7 

 

A hipertensão e o diabetes mellitus são doenças que contribuem para as recidivas das lesões 

 (   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

 

 

 TRATAMENTO DA PESSOA COM ÚLCERA VENOSA 

1 

 

O sistema elástico multicamadas é mais eficaz que o sistema inelástico 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

2 

 
De acordo com a técnica de limpeza, qual a questão correta? 

a. Por ser uma lesão crônica, a úlcera venosa deve ser limpa sempre que houver drenagem mínima de 

exsudato no curativo primário 

b. As úlceras venosas devem ser limpas com solução fisiológica gelada para evitar sangramento 

c. Na limpeza de úlcera venosa com tecido de granulação utilizar irrigação com seringa de 20cc e 

agulha 40x12 

d. Na presença de esfacelos, limpar com técnica rigorosamente asséptica para evitar colonização da 

úlcera 

(   ) Não sei 

3 

 

Qual o agente de primeira escolha para limpar uma úlcera venosa infectada? 

a. Papaína aquosa 

b. Clorexidina hidroalcoólica 

c. Polihexametileno biguanida aquoso 

d. PVPI 

(   ) Não sei 

4 

 

O debridamento autolítico é o mais indicado para necrose de coagulação 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso   (   ) Não sei 

5 

 

Sempre que possível, a úlcera venosa pode ser mantida descoberta, com o paciente em repouso, uma 

vez que diminui a exsudação e melhora a maceração das bordas 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

6 

 

Marque a questão correta 

a. O carvão ativado com prata é indicado para feridas com infecção e com odor fétido 

b A sulfadiazina de prata é a cobertura mais indicada para úlcera venosa porque combate a infecção e 

deve ser reaplicada a cada 24 horas 

c. O hidrogel é indicado para úlceras venosas com moderado a excessivo exsudato para promover a 

granulação do leito da leão 

d. O curativo com papaína a 8% é excelente para promover a cicatrização de úlcera venosa infectada 

(   ) Não sei 
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7 

 
Leia o caso e responda:  

C. D. de S, 45 anos, balconista, tem uma úlcera venosa em maléolo medial há três anos, que não 

cicatriza. Durante a troca do curativo, observou-se tecido de granulação brilhante, exsudato moderado, 

seroso, sem odor, bordas regulares e íntegras, pele perilesional hiperpgmentada. Qual cobertura você 

escolheria (marcar apenas uma opção): 

a. espuma de poliuretano com prata 

b. Colagenase  

c. Ácido graxo essencial 

d. Papaína a 4%  

(   ) Não sei 

8 

 

A terapia compressiva só pode ser utilizada nos primeiros 3 meses pelo risco de causar isquemia no 

membro 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

9 

 

A bota de Unna é indicada para pacientes acamados 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 

10 

 

O uso de medicações flebotômicas dificulta a circulação venosa 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso  (   ) Não sei 
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APÊNDICE – G 

Cartaz de Divulgação da Intervenção Educativa 
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APÊNDICE – H 

Plano da Intervenção Educativa 

 

Plano de curso 

Curso: Curso de Capacitação no cuidado da pessoa com úlcera venosa 

Ministrante: Profª Ms. Alana Tamar O. de Sousa (Doutoranda em Enfermagem pela 

UFPB) 

Local: Centro Formador de Recursos Humanos (CEFOR) 

Turmas: A - quinta-feira (13:00 às 18:00) 10/04, 16/04, 24/04, 08/05/ e 15/05/2014 

              B – sexta-feira (13:00 às 18:00) 11/04, 17/04, 25/04, 09/05/2014 e 16/05/2014 

              C - quinta-feira (13:00 às 18:00) 22/05, 29/05, 05/06, 12/06 e 17/06/2014 

              D – sexta-feira (13:00 às 18:00) 23/05, 30/05, 06/06, 13/06 e 18/06/2014 

 

1º Encontro - 5 horas (13:00 às 18:00) – 10/11 abril (quinta e sexta) /  22/23 maio 

(quinta e sexta) 

Entrega do material instrucional e questionários 

Apresentação da Pesquisa e da Intervenção Educativa 

Entrega, leitura e assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Dinâmica de apresentação: em um primeiro momento os profissionais serão convidados a 

formar um par com alguém desconhecido e terão cinco minutos para se conhecerem 

mutuamente. No segundo momento, cada um deverá apresentar ao grupo o seu par. 

 

1ª Etapa: Apresentação do tema que seria abordado durante o curso 

4. Aspectos éticos e legais no tratamento de feridas 

5. Anatomia e fisiologia da pele 

6. Processo de cicatrização em feridas agudas e crônicas 

4. Avaliação de feridas 

5. Técnica de limpeza e aplicação de coberturas para o tratamento de feridas 

6. Cuidado dispensado à pessoa com úlcera venosa  

- Anatomia e fisiologia do sistema venoso 

- Fisiopatologia, classificação e manifestações clínicas das úlceras venosa e arterial 

- Exames para identificar a fisiopatologia vascular 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera venosa 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera venosa 

7. Cuidado com a pessoa com úlcera arterial 

- Anatomia e fisiologia do sistema arterial 

- Fisiopatologia e manifestações clínicas da úlcera arterial 

- Avaliação da pessoa com úlcera arterial 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera arterial 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera arterial 

- Diferenciação entre úlcera venosa e arterial 

 

 

2ª Etapa: Propor situações-problema para o aprendiz exteriorizar o seu 

conhecimento 
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Reflexão Individual: Quais as facilidades e dificuldades encontradas por você para assistir 

pessoas com úlcera venosa? 

Discussão em grupo: Quais as competências do enfermeiro para tratar de feridas? 

 

 

3ª Etapa: Propor situações-problema iniciais para preparar o aluno para a 

apresentação do conhecimento 

Realizar as seguintes perguntas ao grupo: 

Apresentar discursos de usuários que sofrem com úlceras venosas recidivantes 

Estimular a discussão em grupo  

 

Intervalo para lanche (15 minutos) 

 

4ª Etapa: Apresentação do conhecimento que iria ser ensinado/aprendido 

Apresentação expositiva-dialogada, com utilização de data show e quadro branco 

3. Aspectos éticos e legais no tratamento de feridas 

4. Anatomia e fisiologia da pele 

 

2º Encontro - 5 horas (13:00 às 18:00) – 16/17 abril (quarta e quinta) /  29/30 maio 

(quinta e sexta) 

5ª Etapa: Continuar a apresentação do conhecimento 

     Resgate do que foi apresentado na aula anterior 

     Avaliação diagnóstica: Quais são as fases do processo de cicatrização? 

Apresentação expositiva-dialogada, com utilização de data show, quadro branco, vídeos 

e fotografias  

5. Processo de cicatrização em feridas agudas e crônicas  

Apresentação do vídeo “Processo de Cicatrização” (2’05”). 

6. Avaliação de feridas 

 

Intervalo para lanche (15 minutos) 

 

Atividade em grupo: Exercício sobre processo de cicatrização e Oficina prática em 

pequenos grupos em laboratório – Avaliação de feridas a partir de fotografias e em 

manequim com lesões em laboratório (material: folha, fotografias, régua, papel 

milimetrado, papel grau cirúrgico, caneta marcadora, sonda de aspiração nº 10, swab, 

manequim com lesões) 

 

3º Encontro - 5 horas (13:00 às 18:00) – 24/25 abril (quinta e sexta)   /  05/06 junho 

(quinta e sexta) 

5ª Etapa: Continuar a apresentação do conhecimento 

     Resgate do que foi apresentado na aula anterior 

     Correção do exercício sobre processo de cicatrização 

Apresentação expositiva-dialogada, com utilização de data show, vídeos de arquivo da 

pesquisadora e amostra de coberturas 

7. Técnica de limpeza e aplicação de coberturas para o tratamento de feridas 

 

Intervalo para lanche (15 minutos) 

 

Atividade em grupo: Oficina prática em pequenos grupos – Escolha de coberturas 

conforme a avaliação das feridas a partir de fotografias (material: folha, fotografias, 
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amostra de coberturas, material de curativo) 

Atividade individual: Estudo de caso para casa (Obs. Os casos clínicos foram reais 

enviados por e-mail pelos enfermeiros do curso) 

4º Encontro - 5 horas (13:00 às 18:00) – 08/09 maio (quinta e sexta)  /  12/13 junho 

(quinta e sexta) 

5ª Etapa: Continuar a apresentação do conhecimento 

    Resgate do que foi apresentado na aula anterior 

    Discussão sobre o estudo de caso para casa; correção enviada por e-mail 

Como as úlceras venosas surgem? (fisiopatologia) 

Qual o melhor tratamento indicado na atualidade para a úlcera venosa? 

 

    Apresentação expositiva-dialogada, com utilização de data show, vídeos e amostras de 

terapias compressivas e meias elásticas 

    6. Cuidado a pessoa com úlcera venosa 

- Anatomia e fisiologia do sistema venoso 

- Fisiopatologia, classificação e manifestações clínicas da úlcera venosa 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera venosa 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera venosa 

 

Intervalo para lanche (15 minutos) 

 

7. Cuidado a pessoa com úlcera venosa 

- Anatomia e fisiologia do sistema arterial 

- Fisiopatologia e manifestações clínicas da úlcera arterial 

- Avaliação da pessoa com úlcera arterial 

- Avaliação da pessoa com úlcera venosa 

- Avaliação da úlcera arterial 

- Tratamento (manejo clínico e cirúrgico) 

- Prevenção da úlcera arterial 

- Diferenciação entre úlcera venosa e arterial 

Apresentação dos vídeos: 

“Curatec® Bota de Unna em Espiral LM Farma” (3’15”). 

“Curatec® Bota de Unna em Espiral LM Farma” (3’06”). 

“Como medir a meia elástica” (1’35”). 

“Usando o calçador para vestir as meias Venosan® Brasil” (1’16”) 

“Venosan® Brasil institucional (confecção da meia elástica)” (8’18”) 

Atividade em grupo: Oficina prática em pequenos grupos em laboratório – apresentação 

da Bota de Unna, atadura compressiva e meia elástica 

Atividade individual: Estudo de caso para casa 

 

5º Encontro - 5 horas (13:00 às 18:00) – 15/16 maio (quinta e sexta)   /   17/18 junho 

(terça e quarta) 

5ª Etapa: Continuar a apresentação do conhecimento 

    Resgate do que foi apresentado na aula anterior 

    Discussão sobre o estudo de caso para casa; correção enviada por e-mail 

 

Atividade em grupo: Oficina prática em pequenos grupos em laboratório – verificação de 

pulso, realização do ITB, aplicação de Bota de Unna, faixa compressiva e meia elástica 
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(material: doppler portátil, Bota de Unna, ataduras elásticas, meia elástica, calçadeira). 

 

Oferecimento de um lanche 

 

6ª Etapa: Concluir a unidade 

Discussão em grupo: O que farei com o conhecimento que aprendi? 

 

7ª Etapa: Avaliar  

Entrega dos questionários sobre avaliação do conhecimento 

Correção e discussão do questionário 

 

8ª Etapa: Encerrar o curso 

Discussão acerca dos pontos positivos e negativos do curso 

Sorteio de brindes 
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APÊNDICE – I 

Certificado da Intervenção Educativa 
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APÊNDICE – J 

Instrumento de Coleta de Dados – D 

(Avaliação qualitativa) 

Identificação 

Código de Identificação:______  

Unidade de Saúde da Família:___________________________ 

 

1. Como foi para você participar do curso de capacitação sobre o cuidado com a pessoa 

que tem úlcera venosa?  

 

 

 

 

 

2. Que mudanças ocorreram em seu conhecimento teórico e na prática assistencial? 
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ANEXO – A 

TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO – B 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO – C 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FERIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

(FRENTE) 
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ANEXO – C 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FERIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

(VERSO) 
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ANEXO – D 

LISTA DE COBERTURAS PADRONIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
SECRETARIA DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
PROGRAMAÇÃO COBERTURAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 Bandagem inelástica estéril impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, 
água deionizada e goma acácia. 7,6cmx9,14m Embalagem individual, segura, compatível com o 
processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo 
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de 
uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

2 Compressa estéril não aderente composta por acetato de celulose (rayon), hipoalergênica, impregnada 
com ácidos graxos essenciais (A.G.E.) envelope PET/PE, 7,6cm x 20,3cm. Embalagem individual, segura, 
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de 
validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

3 Curativo estéril composto por 100% de algodão, impregnada com polihexametileno de biguanida – 
PHMB a 0,2%. Antimicrobiano – como agente resistente a colonização bacteriana, com ação bactericida 
e bacteriostática, reduzindo a penetração bacteriana através da cobertura, de amplo espectro contra 
microrganismos Gran positivos e negativos, fungos e leveduras. 15cm x 17cm, pacote com no mínimo 
02 unidades. Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita 
abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e 
tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.  

4 Curativo estéril composto de fibra não tecido e flexível, altamente absorvente impregnada de alginato 
de cálcio e de carboximeticelulose sódica, com ação hemostática, indicada para preenchimento de 
feridas cavitárias com alta exsudação, medindo de 30 à 44 cm de comprimento e 2 cm de largura  ±2cm 
e ± 2g de peso. Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que 
permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, 
data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação 
sanitária vigente e pertinente ao produto.  

5 Curativo antibacteriano estéril, composto por espuma de poliuretano impregnada com íons prata, não 
adesivo, indicado para feridas infectadas, com risco de infecção ou dificuldade de cicatrização, que 
apresentem de moderada a alta exsudação. Tamanho 15 x 15 cm ± 2cm. Embalagem individual, segura, 
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de 
validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

6 Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano em rolo, 
impermeável a água e bactérias, revestida por um adesivo de acrilato hipoalergenico, elástica, 
semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. Tamanho 10cmx10m. Embalagem individual, segura, 
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de 
validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. 

7 Curativo estéril composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano, impermeável 
a água e bactérias. É revestida com um adesivo de acrilato hipoalergenico, elástica, estéril e 
semipermeável ao oxigênio e vapor de umidade. 10 cm x 10 cm ± 2 cm.    Embalagem individual, 
segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de 
validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.    

(continua) 
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(continuação) 

8 Curativo composto por uma película fina de polímero transparente de poliuretano, impermeável a água e 
bactérias. É revestida com um adesivo de acrilato hipoalergenico, elastica, estéril e semipermeável ao 
oxigênio e vapor de umidade. 20cm x 25 cm ± 5.   Embalagem individual, segura, compatível com o 
processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados 
de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e 
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. 

9 Curativo estéril para traqueostomia, fenestrado, hipoalergênico não adesivo, composto por espuma de 
poliuretano,  9x9 cm. Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que 
permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, 
data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.  

10 Curativo de barreira para a pele, em forma de creme, composto de suavizante à base de glicerol e agente 
de silicone, estabilizador de pH de pele para proteção e o tratamento da pele seca irritada por secreções 
corporais agressivas, produzidas por estomias ou incontinências. Embalagem 60mL. Embalagem 
individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência 
com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo 
de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

11 Curativo estéril, composto de alginato de cálcio e prata seco por congelamento,  fibra não tecido para 
feridas altamente exudativas, com ação hemostática. Tamanho 10 x 10 cm. Embalagem individual, segura, 
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, 
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, 
identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

12 Curativo estéril, composto de alginato de cálcio seco por congelamento, fibra não tecido, indicado para 
feridas altamente exudativas, com ação hemostática. Tamanho 10 x 20 cm. Embalagem individual, segura, 
compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, 
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, 
identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

13 Curativo gel antisséptico amorfo, estéril,  não aderente com ação bactericida, fungicida e leveduricida, 
composto por água e polihexanida (PHMB).Embalagem  com 30g de fácil  de fácil manipulação e que 
proteja o produto após abertura.   

14 Curativo gel amorfo estéril, não aderente, composto de água, carboximetilcelulose e alginato de cálcio 
para desbridamento autolítico , que não venham associados na composição alginato de sódio e 
propilenoglicol. Embalagem com  25g de fácil manipulação e que proteja o produto após abertura.  

15 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio,  indicativo de 
troca,  anéis de espuma de polietileno aliviadores da pressão e adesivo microporoso. Tamanho 15 x 15 
cm. Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e 
transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e 
pertinente ao produto. 

16 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio, com  
membrana de permeabilidade seletiva, indicativo de troca,  anéis de espuma de polietileno, aliviadores da 
pressão e adesivo microporoso. Tamanho 7 cm. Embalagem individual, segura, compatível com o 
processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados 
de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e 
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.  

17 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio ,filme de 
poliuretano na camada externa,  permeabilidade seletiva,  indicativo de troca auto-adesivo, à prova de 
água e odores. . Tamanho 10 x 10 cm ± 2cm. Embalagem individual, segura, compatível com o processo 
de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e 
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.    

(continua) 
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18 Curativo hidrocolóide, estéril, composto de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina em sua camada 
interna e filme de poliuretano na camada externa, de permeabilidade seletiva, auto-adesivo, à prova de 
água e odores, com bordas biseladas para adesão à pele, indicativo de troca e sistema de aplicação sem 
toque. Tamanho 20 x 20 cm ± 2cm. Embalagem individual, segura, compatível com o processo de 
esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e 
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.                                                    

19 Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos 
específicos. Calibre 9 mm Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e 
que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a 
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto 

20 Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos 
específicos. Calibre 6mm Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que 
permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, 
data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto. 

21 Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos 
específicos. Calibre 3mm Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que 
permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, 
data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto. 

22 Curativo estéril absorvente, composto por espuma de poliuretano recoberta por película transparente de 
poliuretano na face externa,  bordas fechadas (biseladas) indicado para absorção de feridas com alta 
exsudação.Tamanho 15x15cm Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização 
e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, 
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a 
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. 

23 Sabonete líquido antisséptico com polihexanida (PHMB) com ação bactericida, fungicida e leveduricida, 
dermatologicamente testado e não citotóxico ao contato da pele com lesões. Frasco com  1000 ml. 
Embalagem individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e 
transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização, prazo de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e 
pertinente ao produto. 

24 Oléo composto por Ácidos Graxos Essenciais (AGE), Triglicerídeos de Cadeia Média – TCM, Vitaminas A e E 
e Lecitina de Soja para prevenção e tratamento de feridas. Frasco 100ml. 

25  Curativo gel amorfo estéril, não aderente, composto  por  água, alginato de cálcio e  sódio; extrato de 
Aloe vera e Colágeno . Indicado para desbridamento autolítico de feridas com tecidos desvitalizados ou 
necróticos . Embalagem com  25g de fácil manipulação e que proteja o produto após abertura.  

26 Curativo estéril composto por espuma  de poliuretano   com ibuprofeno  de ação  tópica, indicado para 
feridas com dor intensa e exsudação moderada a alta. Tamanho 15x15 não adesivo.Embalagem 
individual, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência 
com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo 
de validade, identificação de uso único e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. 
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ANEXO – E 

CORDEL 
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ANEXO – F 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS 

 

Investigación y Educación en Enfermería 

 

Indicações para os autores 

 

Tipo de artigos que se recebem para publicação: 

 

Artigo original. Documento que apresenta de maneira detalhada os resultados originais de 

investigações. A estrutura tem quatro seções: introdução, metodologia, resultados e discussão. 

Número máximo de referências permitidas: 25. 

 

Artigo de revisão. Documento resultado de uma investigação onde se analisam e integram os 

resultados de investigações sobre um campo em ciência ou tecnologia, com o fim de dar conta 

dos avanços e as tendências de desenvolvimento. Caracteriza-se por uma cuidadosa revisão 

bibliográfica e por citar pelos menos 60 referências no corpo do texto. 

 

Artigo de reflexão resultado de investigação. Ensaio que apresenta resultados de 

investigação desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema 

específico, recorrendo a fontes originais. Número máximo de referências permitidas: 25. 

 

Reporte de caso (Situações de enfermagem). Documento que apresenta os resultados de um 

estudo sobre uma situação de enfermagem em particular, com o fim de dar a conhecer as 

experiências e metodologias consideradas na situação específica. Número máximo de 

referências permitidas: 10. 

 

Artigo de reflexão não derivado de investigação. Ensaio que não é produto de uma 

investigação, mas que apresenta uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, 

sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais. Número máximo de referências 

permitidas: 25. 

 

Cartas ao editor. Posições críticas, analíticas ou interpretativas sobre os documentos 

publicados na revista, que a juízo do Comitê editorial constituem um aporte importante à 

discussão do tema por parte da comunidade científica de referência. 

 

Editorial. Documento escrito pelo editor, um membro do comitê editorial ou um pesquisador 

convidado sobre orientações no domínio temático da revista. 

 

Tradução. Traduções de textos clássicos ou de atualidade ou transcrições de documentos 

históricos ou de interesse particular no domínio de publicação da revista. 

 

Outros. Se estudarão para publicação outros artigos como: resumos bibliográficos e 

experiências de cuidado ou de ensino-aprendizagem nas áreas da Saúde. 

 

Requisitos para a apresentação de artigos 
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Carta de cessão de direitos. Cada artigo se acompanhará de uma carta dos autores 

especificando que os materiais são inéditos e que não se apresentarão a nenhum outro meio 

antes de conhecer a decisão da Revista. Os autores anexarão folha de vida e uma declaração 

assinada indicando que se o artigo se aceita para sua publicação e que os direitos de 

reprodução são propriedade exclusiva de Investigação e Educação em Enfermagem. 

 

Características do arquivo do artigo. O trabalho não excederá as 20 páginas tamanho carta, 

escritas a duplo espaço, sem espaços adicionais entre parágrafos e títulos, em letra tipo 

“Times New Roman” tamanho 12. As margens direito e esquerdo, superior e inferior de 3 cm. 

As páginas se enumerarão sucessivamente e se usará o programa Microsoft Word para 

elaborar o texto. 

 

 

Especificações sobre a forma em que devem apresentar-se as seções do artigo 

 

Portada. É essencial que na primeira página apareça: o título, o qual deve ser conciso mas 

informativo e não deve ter mais de 80 caracteres. Ademais deve conter a lista de autores com 

os nomes completos e sobrenomes no ordem em do que aparecem na carta de cessão de 

direitos. Se complementará esta informação com os graus acadêmicos, cargo e instituição 

onde labora. Adicionalmente, os autores darão um email, para a correspondência com os 

editores e leitores. 

 

Resumo. O artigo incluirá um resumo no idioma original e em inglês que não supere as 250 

palavras. Para os artigos originais se exige um resumo estruturado no que se deve indicar 

especificamente as seções de: objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Para os artigos 

de revisão, reflexão, situação de enfermagem e traduções, o resumo deverá incluir: o objetivo, 

a síntese do conteúdo e a conclusão, sem exceder as 200 palavras.  

Em todos os casos, os autores devem dar entre três e seis palavras finque que melhor 

identifiquem o tema. Recomenda-se conferir os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a 

Biblioteca Virtual em Saúde do projeto BIREME da Organização Mundial da Saúde e da 

Organização Panamericana da Saúde, disponíveis na direção: 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm onde se encontram as palavras finque em espanhol, inglês 

e português. 

 

Informação sobre ajudas e subvenções. Se o trabalho é derivado de investigação incluir o 

nome da investigação associada, além da informação a respeito de qualquer bolsa ou 

subvenção recebida de entidades ou organismos de qualquer tipo que financie o trabalho em 

que se baseia o artigo. 

 

Informação sobre conflitos de interesse. Os autores deverão declarar os conflitos de 

interesse que se tenham com a investigação da qual é produto o artigo. A revista assume que 

há um conflito deste tipo quando existe uma relação financeira ou outra circunstância que 

pudesse afetar o bom juízo ou a conduta de um autor.  

 

Seções dos artigos originais. Resume-se a seguir os lineamentos gerais para a apresentação 

destes artigos: 

 

Introdução. O autor deve estabelecer nesta seção o propósito do estudo e resumir seu 

fundamento lógico, mencionando algumas referências pertinentes. 
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Metodologia. Esta seção deve detalhar o processo de seleção das pessoas ou fenômenos 

estudados, incluindo o lugar, tempo e população do estudo. A informação necessária a 

respeito do desenho, os procedimentos, os instrumentos de medida e os métodos de análises 

empregadas. Os métodos estatísticos que não sejam habituais em investigação devem 

descrever-se com suficiente detalhe. Pode incluir-se informação adicional que possa ser de 

especial interesse em forma de anexo. Aspectos éticos: quando seja aplicável, devem 

descrever-se brevemente as normas éticas seguidas pelos pesquisadores tanto em estudos 

observacionais como de intervenção. Os artigos sobre investigações com humanos deverão 

contar com a aprovação do comitê de ética correspondente, detalhando como consentimento 

informado foi obtido. Cópias dos dois documentos devem ser enviados. Ensaios clínicos 

controlados deve informar o código de registro. 

 

Resultados. Devem apresentar-se em seqüência lógica, com suas respectivas tabelas e 

gráficas, que serão comentadas em seus principais achados dentro do texto. 

 

Discussão. Nesta seção os autores enfatizam os aspectos mais importantes do estudo, e se 

comparam com os resultados de outras investigações similares. Deve-se evitar discutir 

situações que não estejam apoiadas nos achados. Devem assinalar-se as limitações do estudo e 

discutir seus potenciais envolvimentos na interpretação dos resultados. No último parágrafo 

desta seção se anotarão uma ou mais conclusões que se desprendem dos resultados do estudo. 

  

Tabelas e gráficas. Recolhem informação de maneira resumida e a apresentam de maneira 

eficiente. Também permitem mostrar a informação com o nível desejado de detalhe e 

precisão. A inclusão de dados nas tabelas e gráficas, em lugar de em o texto, habitualmente 

permite reduzir a extensão do mesmo. As tabelas e gráficas devem ir numeradas 

consecutivamente, na mesma ordem com o que são citadas pela primeira vez no texto. Cada 

uma deve acompanhar-se de um título breve. As tabelas em ocasiões contêm explicações que 

devem ser incluídas em notas a pé depois dos seguintes símbolos, seguindo o mesmo ordem 

apresentado: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡.  

Os autores devem utilizar as abreviaturas das unidades, segundo as instruções do Sistema 

Internacional de Medidas, as quais podem ser conferidas na seguinte direção: 

http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html 

 

Abreviaturas. Devem-se utilizar unicamente abreviaturas comuns. Os autores devem evitar o 

uso de abreviaturas no título do trabalho. A primeira vez que apareça uma abreviatura no 

texto deve estar precedida pelo termo completo ao que se refere, exceto no caso de unidades 

de medida comuns. 

 

Requisitos na apresentação das referências. As referências bibliográficas devem localizar-

se no texto com o número correspondente em forma de super-índice, na ordem de aparição de 

citação. A seção de referências se apresentará em folhas separadas do texto, estará numerada 

em forma consecutiva de acordo à ordem de citação do material documentário.  Investigação 

e Educação em Enfermagem seguem as considerações gerais sobre as referências 

bibliográficas do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (normas de 

Vancouver), as que são adaptação das propostas da National Library of Medicine (NLM) de 

Estados Unidos. Os autores que desejem informação adicional à que se apresenta nestas 

instruções podem conferir em www.nlm.nih.gov/bsd/uniformrequirements.html o formato dos 

diferentes tipos de referências bibliográficas. Os nomes das revistas que aparecem na seção de 

referências devem ser abreviados segundo o estilo utilizado pelo Index Medicus, o que está 

disponível no lugar da NLM: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals, e para as revistas 
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espanholas e latino-americanas, que não se encontrem no primeiro, recomenda-se o Portal de 

Revistas Científicas em Ciências da Saúde no lugar da Biblioteca Virtual em Saúde em: 

http://portal.revistas.bvs.br. A seguir se mostram alguns exemplos da forma de apresentação 

dos documentos e material de referência:  

 

Artigos de revistas. Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título do artigo. Abreviatura 

internacional do título da revista. Ano; volume (número): página inicial-final do artigo. Nota: 

quando os autores sejam mais de seis, se escreverá depois do sexto as palavras et al. 

 

Livros e outras monografias. Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título. Número de edição. 

Cidade de publicação: Editorial; ano de publicação. página da citação.  

 

Capítulo de livro. Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título do capítulo. Em: 

diretor/coordenador/editor/compilador do livro. Título do livro. Edição. Lugar de publicação: 

Editorial; ano. páginas inicial-final do capítulo. 

 

Conferência apresentada num congresso, simpósio e seminário. Sobrenome Dois iniciais 

dos autores da conferência. Título da conferência. Em: Título oficial do Congresso, simpósio, 

seminário, etc. Lugar de Publicação: Editorial; ano. página inicial-final da conferência.  

 

Memórias de congresso, simpósio e seminário. Título do congresso, simpósio, seminário, 

etc. Lugar de realização; data. Cidade de publicação: editorial; ano de publicação.  

 

Documentos eletrônicos. Para os documentos em linha a data de consulta se registra 

antecedida da palavra acesso e entre colchetes. Exemplo: [acesso 30 de março de 2010] 

Artigo de revista em Internet. Sobrenome Dois iniciais dos autores do artigo. Título do artigo. 

Título abreviado da revista [Internet]. ano mês [data de consulta]; volume(número): [páginas 

se aparecem]. Direção eletrônica. 

 

Monografia em Internet. Sobrenome Dois iniciais dos autores/ 

Diretores/Coordenadores/Editores. Título [Internet]. Edição. Lugar de publicação: Editorial; 

ano [data de consulta]. Direção eletrônica. Exemplo: 

 

Material audiovisual. Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título [CD-ROM, DVD, 

Disquete, segundo o caso]. Edição. Lugar: Editorial; ano.  

 

Documentos legais. Título da lei/decreto/ordem. Nome do Boletim Oficial, número, (data de 

publicação). 

 

Tese Doutoral e de Maestria. Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título da tese [tese de 

maestria ou doutoral]. Lugar de publicação: Editorial; ano. Paginação. Exemplo: 

 

Material não publicado. Corresponde aos artigos já aceitados, mas brincos de publicação. Os 

autores deverão solicitar uma constância da revista onde figure a aceitação. O formato é: 

Sobrenome Dois iniciais dos autores. Título do artigo. Abreviatura internacional do título da 

revista. Em imprensa Ano. 
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ANEXO – F 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS 

Revista Ciência e Saúde Coletiva 

 

 
 
INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de investigações sobre um tema 

específico considerado relevante para a saúde coletiva; e artigos de discussão e análise do estado da 

arte da área e das subáreas, mesmo que não versem sobre o assunto do tema central. A revista, de 

periodicidade mensal, tem como propósitos enfrentar os desafios, 

buscar a consolidação e promover uma permanente atualização das tendências de pensamento e das 

práticas na saúde coletiva, em diálogo com a agenda contemporânea da Ciência & Tecnologia. 

 

Orientações para organização de números temáticos 

A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da diversidade de Periódicos da área é o seu foco 

temático, segundo o propósito da ABRASCO de promover, aprofundar e socializar discussões 

acadêmicas e debates interpares sobre assuntos considerados importantes e relevantes, acompanhando 

o desenvolvimento histórico da saúde pública do país. 

Os números temáticos entram na pauta em quatro modalidades de demanda: 

• Por Termo de Referência enviado por professores/pesquisadores da área de saúde coletiva 

(espontaneamente ou sugerido pelos editores-chefes) quando consideram relevante o aprofundamento 

de determinado assunto. 

• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de pesquisa inédita e abrangente, relevante para 

a área, sobre resultados apresentados em forma de artigos, dentro dos moldes já descritos. Nessas duas 

primeiras modalidades, o Termo de Referência é avaliado em seu mérito científico e relevância pelos 

Editores Associados da Revista. 

• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a coordenação de Editores Convidados. 

Nesse caso, os Editores Convidados acumulam a tarefa de selecionar os artigos conforme o escopo, 

para serem julgados em seu mérito por pareceristas. 

• Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo sob um título pertinente, artigos de 

livre demanda, dentro dos critérios já descritos. 

O Termo de Referência deve conter: (1) título (ainda que provisório) da proposta do número temático; 

(2) nome (ou os nomes) do Editor Convidado; (3) justificativa resumida em um ou dois parágrafos 

sobre a proposta do ponto de vista dos objetivos, contexto, significado e relevância para a Saúde 

Coletiva; (4) listagem dos dez artigos propostos já com nomes dos autores convidados; (5) proposta de 

texto de opinião ou de entrevista com alguém que tenha relevância na discussão do assunto; (6) 

proposta de uma ou duas resenhas de livros que tratem do tema. 

 

Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um mesmo autor num número temático não 

deve ultrapassar três, seja como primeiro autor ou não. 

Sugere-se enfaticamente aos organizadores que apresentem contribuições de autores de variadas 

instituições nacionais e de colaboradores estrangeiros. Como para qualquer outra modalidade de 

apresentação, nesses números se aceita colaboração em espanhol, inglês e francês. 

 

Recomendações para a submissão de artigos 

Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de questões de interesse local, ou se situe 

apenas no plano descritivo. As discussões devem apresentar uma análise ampliada que situe a 

especificidade dos achados de pesquisa ou revisão no cenário da literatura nacional e internacional 

acerca do assunto, deixando claro o caráter inédito da contribuição que o artigo traz. 
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A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos para publicação em revistas 

médicas”, da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja versão para o português 

encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-174. O documento está disponível em 

vários sítios na World Wide Web, como por exemplo, 

www.icmje.org ou www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores a sua 

leitura atenta. 

Seções da publicação 

Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos editores convidados, deve ter no máximo 

4.000 caracteres com espaço. 

Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de natureza empírica, experimental, 

conceitual e de revisões sobre o assunto em pauta. Os textos de pesquisa não deverão ultrapassar os 

40.000 caracteres. 

Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde coletiva por livre apresentação dos 

autores através da página da revista. Devem ter as mesmas características dos artigos temáticos: 

máximo de 40.000 caracteres com espaço, resultarem de pesquisa e apresentarem análises e avaliações 

de tendências teórico-metodológicas e conceituais da área. 

Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente em fontes secundárias, submetidas a 

métodos de análises já teoricamente consagrados, temáticos ou de livre demanda, podendo alcançar 

até o máximo de 45.000 caracteres com espaço. 

Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou entrevistas realizadas com 

especialistas no assunto em debate na revista; deve ter, no máximo, 20.000 caracteres com espaço. 

 

Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde coletiva, publicados nos 

últimos dois anos, cujo texto não deve ultrapassar 10.000 caracteres com espaço. Os autores da 

resenha devem incluir no início do texto a referência completa do livro. As referências citadas ao 

longo do texto devem seguir as mesmas regras dos artigos. 

No momento da submissão da resenha os autores devem inserir em anexo no sistema uma reprodução, 

em alta definição da capa do livro em formato jpeg. 

Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é publicado em números anteriores da revista 

(máximo de 4.000 caracteres com espaço). 

Observação: O limite máximo de caracteres leva em conta os espaços e inclui texto e bibliografia. O 

resumo/abstract e as ilustrações (figuras e quadros) são considerados à parte. 

Apresentação de manuscritos 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos em português e 

espanhol devem ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em inglês. Os textos em 

francês e inglês devem ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em português. Não 

serão aceitas notas de pé-de-página ou no final dos artigos. 

2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte Times New Roman, no corpo 12, margens 

de 2,5 cm, formato Word e encaminhados apenas pelo endereço eletrônico 

(http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as orientações do site. 

3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando proibida a reprodução total ou 

parcial em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a prévia autorização dos 

editores-chefes da Revista. A publicação secundária deve indicar a fonte da publicação original. 

4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos simultaneamente para outros periódicos. 

5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres humanos são de inteira 

responsabilidade dos autores e devem estar em conformidade com os princípios contidos na 

Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 1975,1983, 1989, 

1989, 1996 e 2000). 

6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir material publicado 

anteriormente, para usar ilustrações que possam identificar pessoas e para transferir direitos de autor e 

outros documentos. 

7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência das citações 

são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções com os títulos Introdução, 

Métodos, Resultados e Discussão, às vezes, sendo necessária a inclusão de subtítulos em algumas 

http://www.icmje.org/
http://www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf./
http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo/
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seções. Os títulos e subtítulos das seções não devem estar organizados com numeração progressiva, 

mas com recursos gráficos (caixa alta, recuo na margem etc.). 

9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o resumo/abstract, com no máximo 1.400 caracteres 

com espaço (incluindo palavras-chave/key words), deve explicitar o objeto, os objetivos, a 

metodologia, a abordagem teórica e os resultados do estudo ou investigação. 

Logo abaixo do resumo os autores devem indicar até no máximo, cinco (5) palavras-chave. palavras-

chave/key-words. Chamamos a atenção para a importância da clareza e objetividade na redação do 

resumo, que certamente contribuirá no interesse do leitor pelo artigo, e das palavras-chave, que 

auxiliarão a indexação múltipla do artigo. As palavras-chaves na língua original e em inglês devem 

constar no DeCS/MeSH 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ http://decs.bvs.br/). 

Autoria 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos artigos de modo que 

possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A qualificação como autor deve 

pressupor: a) a concepção e o delineamento ou a análise e interpretação dos dados, b) redação do 

artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da 

versão a ser publicada. As contribuições individuais de cada autor devem ser indicadas no final do 

texto, apenas pelas iniciais (ex. LMF trabalhou na concepção e na redação final e CMG, na pesquisa e 

na metodologia). 

2. O limite de autores no início do artigo deve ser no máximo de oito. Os demais autores serão 

incluídos no final do artigo. 

Nomenclaturas 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura biológica, assim como abreviaturas e 

convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

2. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 

3. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira ocorrência desta 

no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações 

1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos demonstrativos como 

números, medidas, percentagens, etc.), quadro (elementos demonstrativos com informações textuais), 

gráficos (demonstração esquemática de um fato e suas variações), figura (demonstração esquemática 

de informações por meio de mapas, diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou 

fotografias). Vale lembrar que a revista é impressa em apenas uma cor, o preto, e caso o material 

ilustrativo seja colorido, será convertido para tons de cinza. 

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo, salvo exceções 

referentes a artigos de sistematização de áreas específicas do campo temático. Nesse caso os autores 

devem negociar com os editores-chefes. 

 

3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos arábicos, com suas 

respectivas legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um breve título. 

Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. 

4. As tabelas e os quadros devem ser confeccionados no mesmo programa utilizado na confecção do 

artigo (Word). 

5. Os gráficos devem estar no programa Excel, e os dados numéricos devem ser enviados, em 

separado no programa Word ou em outra planilha como texto, para facilitar o recurso de copiar e 

colar. Os gráficos gerados em programa de imagem (Corel Draw ou Photoshop) devem ser enviados 

em arquivo aberto com uma cópia em pdf. 

6. Os arquivos das figuras (mapa, por ex.) devem ser salvos no (ou exportados para o) formato 

Ilustrator ou Corel Draw com uma cópia em pdf. Estes formatos conservam a informação vetorial, ou 

seja, conservam as linhas de desenho dos mapas. Se for impossível salvar nesses formatos; os arquivos 

podem ser enviados nos formatos TIFF ou BMP, que são formatos de imagem e não conservam sua 

informação vetorial, o que prejudica a qualidade do resultado. Se usar o formato TIFF ou BMP, salvar 

na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior tamanho (lado maior = 18cm). O mesmo se aplica para 

o material que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://decs.bvs.br/
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estiver em fotografia. Caso não seja possível enviar as ilustrações no meio digital, o material original 

deve ser mandado em boas condições para reprodução. 

Agradecimentos 

1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências bibliográficas. 

2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização escrita das pessoas nomeadas nos 

agradecimentos, dado que os leitores podem inferir que tais pessoas subscrevem os dados e as 

conclusões. 

3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em parágrafo diferente dos outros tipos de 

contribuição. 

Referências 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que forem 

sendo citadas no texto. No caso de as referências serem de mais de dois autores, no corpo do texto 

deve ser citado apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão et al. 

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme exemplos abaixo: 

ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de maturidade do PSF” 11 ... 

ex. 2: “Como alerta Maria Adélia de Souza 4, a cidade...” 

As referências citadas somente nos quadros e figuras devem ser numeradas a partir do número da 

última referência citada no texto. 

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as 

normas gerais dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos 

iomédicos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index Medicus 

(http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da publicação. 

 

Exemplos de como citar referências 

Artigos em periódicos 

1. Artigo padrão (incluir todos os autores) 

Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação de recursos para a saúde: a 

experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 10(2):275-286. 

Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, Oliveira-Filho EC. 

Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins em ambientes hídricos:demandas, 

regulamentação e considerações sobre riscos à saúde humana e ambiental. Cien Saude Colet 2005; 

10(2):483-491. 

2. Instituição como autor 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and 

performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5):282-284 

3. Sem indicação de autoria 

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15. 

4. Número com suplemento 

Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de literatura, com especial atenção à criança 

brasileira. Cad Saude Publica 1993; 9(Supl. 1):71-84. 

5. Indicação do tipo de texto, se necessário 

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347:1337. 

 

Livros e outras monografias 

6. Indivíduo como autor 

Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª Edição. São Paulo, Rio 

de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 

7. Organizador ou compilador como autor 

Bosi MLM, Mercado FJ, organizadores. Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Vozes; 

2004. 

8. Instituição como autor 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
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Controle de plantas aquáticas por meio de agrotóxicos e afins. Brasília: DILIQ/IBAMA; 2001. 

9. Capítulo de livro 

Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a agrotóxicos. In: Peres F, Moreira JC, 

organizadores. É veneno ou é remédio. Agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. 

p. 43-58. 

10. Resumo em Anais de congressos 

Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of 

the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology;1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 

Amsterdam: Elsevier; 1996. 

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos 

Coates V, Correa MM. Características de 462 adolescentes grávidas em São Paulo. In:Anais do V 

Congresso Brasileiro de adolescência; 1993; Belo Horizonte. p. 581-582. 

12. Dissertação e tese 

Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema Único de Saúde 1988-2001[tese]. São 

Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2002. 

Gomes WA. Adolescência, desenvolvimento puberal e sexualidade: nível de informação de 

adolescentes e professores das escolas municipais de Feira de Santana - BA [dissertação]. 

Feira de Santana (BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2001. 

 

Outros trabalhos publicados 

13. Artigo de jornal 

Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a maternidade após os 40 anos. Jornal do 

Brasil; 2004 Jan 31; p. 12 

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The 

Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5). 

14. Material audiovisual 

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995. 

15. Documentos legais 

Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. Diário Oficial da União 1990; 19 set. 

 

Material no prelo ou não publicado 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996. 

Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, Oliveira ACM, Maestrini HA, Calixto N. Trabeculectomia 

com mitomicina C em pacientes com glaucoma congênito refratário. ArqBras Oftalmol. No prelo 

2004. 

 

Material eletrônico 

16. Artigo em formato eletrônico 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on the Internet] 

1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[about 24 p.]. Available from: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

Lucena AR, Velasco e Cruz AA, Cavalcante R. Estudo epidemiológico do tracoma em comunidade da 

Chapada do Araripe - PE - Brasil. Arq Bras Oftalmol [periódico na Internet]. 2004 Mar-Abr [acessado 

2004 Jul 12];67(2): [cerca de 4 p.]. Disponível em: http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf 

17. Monografia em formato eletrônico 

CDI, clinical dermatology illustrated [CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA 

Multimedia Group, producers. 2ª ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995. 

18. Programa de computador 

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. 

Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 
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