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“Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e 

curarei todas as tuas feridas! Garante Yahweh, ” 

(JEREMIAS, 30:17a) 

 



 

RESUMO 

 

Introdução: O processo de cicatrização de feridas é dinâmico e depende de fatores intrínsecos 

e extrínsecos ao paciente. Um desses fatores é o cuidado ofertado à lesão, limpeza, troca de 

curativos e escolha da terapêutica adequada. O cuidado com feridas crônicas e a escolha da 

cobertura é uma das competências do profissional enfermeiro e deve estar pautado em 

evidencias de benefícios para a cicatrização. A bota de Unna é um tipo de tecnologia de 

cobertura que pode ser usado no tratamento de úlceras venosas crônicas. Objetivo: Verificar o 

processo cicatricial de úlceras venosas crônicas tratadas com a tecnologia bota de Unna. 

Método: Estudo descritivo longitudinal, de amostragem consecutiva e conveniente (não 

probabilística), desenvolvido em um ambulatório de um hospital universitário em Fortaleza-

CE. O acompanhamento ocorreu em quatro encontros. Para identificação do perfil clínico sócio 

demográfico dos sujeitos, utilizou-se um instrumento de variáveis basais com 25 perguntas, 

para avaliação clínica das lesões, um instrumento contendo 14 aspectos observacionais, para 

mensuração do tamanho das úlceras, utilizou-se régua de papel sulfite, e para registro 

fotográfico, câmera Full HD 13 MP. Os dados foram armazenados em planilhas do programa 

Microsoft Excel® e analisados estatisticamente pelos testes de Friedman, e Q de Cochran, para 

os quais foi considerado como nível de significância p<0,05. O estudo foi aprovado por Comitê 

de Ética Pública, sob parecer 3.358.174. Resultados: Foram avaliadas 18 úlceras em um total 

de 14 pacientes. Predominou o sexo masculino (71,4%), média de idade de 61 anos, casados 

(57,1%), aposentados (64,3%), com 1-5 anos de estudo (57,1%). Como fatores de risco 

hipertensão arterial sistêmica (50%), e sobrepeso (50%). Das lesões: localização em MID 

(55,6%), em maléolo medial (66,7%), de tamanho médio, entre 11-100 cm3, (72%). Houve 

significância estatística para a redução da área no último encontro (p-valor=0,000). Com 

profundidade parciais (66,7%), passando no último encontro a predominar superficiais (61,1%), 

significância estatística (p-valor=0,015).  Exsudato seroso (100%), em quantidade pouca 

(77,8%), tecido de granulação (65,3%), odor característico (61,1%), borda seca (55,6%), pele 

adjacente eritematosa-seca (27,8) e eritematosa-úmida (27,8%), dor na lesão 1/10 escores 

(50%). Conclusão: O curativo com a tecnologia bota de Unna parece favorecer o processo de 

cicatrização em úlceras venosas, pois observou-se redução de tamanho, profundidade, 

melhoramento tecidual, e redução da dor durante o período acompanhado. Espera-se que esses 

resultados contribuam para a decisão clínica do enfermeiro respaldando sua conduta.  

 

Palavras-chave: Úlcera Varicosa. Cicatrização. Tecnologia. Cuidados de Enfermagem.  



 

ABSTRACT 

 

Introduction: The wound healing process is dynamic and depends of factors intrinsic and 

extrinsic to the patient. One these factors is the care offered to the injury, cleaning, changing 

the dressing and choosing of the appropriate therapy. The care of chronic wounds and the choice 

of coverage is one of the skills of the nurse professional and should be based on evidence of 

benefits for healing. The Unna boot is a type of coverage technology that can be used in the 

treatment of chronic venous ulcers. Objective: To verify the cicatricial process of chronic 

venous ulcers treated with the Unna boot technology. Method: Longitudinal, consecutive and 

convenient (non-probabilistic) descriptive study, developed in an outpatient clinic of a 

university hospital in Fortaleza-CE. Follow-up occurred in four meetings. To identify the social 

demographic profile of the subjects, a baseline variable instrument with 25 questions was used 

for clinical evaluation of the lesions, an instrument containing 14 observational aspects to 

measure the size of the ulcers, a sulphite paper ruler, and for photographic recording, Full HD 

13 MP camera. Data were stored in Microsoft Excel® spreadsheets and analyzed statistically 

by Friedman's and Cochran's Q tests, which were considered as significance level p <0.05. The 

study was approved by the Public Ethics Committee under opinion 3,358,174. Results: 18 

ulcers were evaluated in a total of 14 patients. Prevalence was of males (71.4%), mean age of 

61 years, married (57.1%), retired (64.3%), with 1-5 years of study (57.1%). As risk factors 

hypertension systemic (50%), and overweight (50%). Of the lesions: location in MID (55.6%), 

medial malleolus (66.7%), medium size, between 11-100 cm3, (72%). There was statistical 

significance for the area reduction at the last meeting (p-value = 0.000). With partial depths 

(66.7%), passing in the last meeting to predominate superficial (61.1%), statistical significance 

(p-value = 0.015). Serum exudate (100%), small amount (77.8%), granulation tissue (65.3%), 

characteristic odor (61.1%), dry border (55.6%), erythematous-dry adjacent skin (27.8) and 

erythematous-wet (27.8%), pain in the lesion 1/10 scores (50%). Conclusion: The dressing with 

the boot technology of Unna seems to favor the healing process in venous ulcers, as it was 

observed there was reduction in size, depth, tissue improvement and reduction of pain during 

the accompanying period. It is hoped that these results will contribute to the clinical decision 

of the nurse supporting their behavior. 

Keywords: Varicose ulcer. Healing. Technology. Nursing care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Úlcera venosa crônica (UVC) está definida pela organização americana American 

Venous Forum (AVF) como uma imperfeição, ou defeito, da espessura total da pele mais 

frequentemente na região do tornozelo que não cicatriza espontaneamente e é sustentada por 

doença venosa crônica, sendo uma das principais a insuficiência venosa crônica (IVC) 

(BRAJESH, 2015).    

A IVC está presente em 75-90% do total de todas as úlceras de membros inferiores, e é 

uma das explicações para a gênese das úlceras venosas (UV) por sua característica principal a 

debilidade do sistema venoso em manter o retorno sanguíneo das extremidades para o coração, 

ocasionando estagnação sanguínea, e um processo inflamatório progressivo (SALOME et al., 

2014; ALMEIDA et al., 2013). Além da IVC, outras etiopatogenias também são citadas na 

literatura, incluindo anemia falciforme, infecção bacteriana, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, deficiência de antitrombina III, etc. (BARROSO, 2015; LUZ et al. 2013; FRADIQUE 

et al. 2011). 

As UV afetam entre 1-2% da população mundial. No Brasil já é estimado que 3% da 

população esteja acometida por essa enfermidade e que 70% deste total apresentem recidivas 

após a cicatrização (SALOME et al., 2014; LIEDKE, 2014; SELLMER, 2013).  

Dessa forma, as UVC são um grave problema de saúde pública, por sua alta incidência 

e prevalência, causando ônus financeiro ao estado e à sociedade por acarretar alto custo com 

tratamento prolongado devido a sua cronicidade, absenteísmo laboral, aposentadorias precoces, 

além de provocar redução da qualidade de vida e exclusão social na população por ela 

acometida (SALOME et al., 2014; LIEDKE, 2014; SELLMER, 2013). 

Após o diagnóstico da enfermidade os cuidados são direcionados à cicatrização e 

prevenção de recidivas, sendo o enfermeiro o profissional responsável pelo cuidado direto e 

específico da UVC, ainda que haja uma equipe multiprofissional envolvida no tratamento do 

paciente (LIEDKE, 2014). 

Os cuidados de enfermagem são considerados tecnologias de atenção à saúde já que 

favorecem a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Os cuidados dispensados pelo 

enfermeiro perpassam desde o cuidado com a ferida (avaliação, limpeza, desbridamento, 

escolha da cobertura ideal e bandagens) e atingem a sensibilização para o autocuidado e 

prevenção de comorbidades nos pacientes (LIEDKE, 2014). 

Avaliar uma ferida é descrevê-la segundo a sua localização, tamanho, características da 

pele perilesão, características e quantidade de exsudato, caracterizar tecidos dispostos em seu 
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leito e bordas, odor e consequente dor causada para o paciente. Avaliar a cicatrização permite 

ao profissional propor um plano terapêutico personalizado e indicar a cobertura adequada à 

necessidade de cada cliente (ALMEIDA et al., 2013). 

A avaliação do paciente com UVC também deve ser holística, considerando o estado 

geral do paciente, aspectos físicos, socioeconômicos, emocionais e sociais, e nortear as decisões 

do enfermeiro na escolha do tratamento, sabendo que esses fatores interferem diretamente na 

recuperação da saúde do indivíduo e de sua família (ALMEIDA et al., 2013; CORTÊZ et al., 

2013). 

Para tratar a UV existem diversos métodos terapêuticos que podem ser adotados, os 

principais são: terapia de compressão, elástica, inelástica, ou pneumática;  tratamento local com 

diversos tipos de coberturas; tratamento sistêmico com antibióticos para casos de colonização 

bacteriana; e para os casos mais graves enxertos de pele e cirurgia vascular (JANUÁRIO, 2016; 

BELCZAK, 2011). 

Há consenso na literatura de que as terapias compressivas são eficazes para minimizar 

a hipertensão venosa, melhorar macrocirculação e microcirculação e promover a cicatrização. 

Entre as terapias compressivas inelásticas a bota de Unna é a mais tradicional (NICOLASI et 

al., 2015). 

A escolha dessa temática para investigação se deu em 2017 por ocasião de uma coleta 

de dados para projeto de iniciação científica, no mesmo campo dessa pesquisa, onde observou-

se que o tratamento das úlceras venosas assumia uma nova realidade no setor, em que o 

tratamento padrão para úlceras venosas passou a ser a bota de Unna e não mais a solução com 

Ácidos Graxos Essenciais (AGE). 

A realidade vivenciada despertou o interesse pelo desenvolvimento deste estudo, 

levando à reflexão sobre evidências científicas de rigor metodológico que justificassem a 

prática assistencial do uso da bota de Unna como tratamento para UVC. Diante do exposto, 

levantou-se a seguinte questão de pesquisa: A bota de Unna no tratamento de úlceras venosas 

crônicas oferece benefícios ao processo cicatricial dessas lesões? 

Considerando o atual estado da arte que apresenta diversos estudos com perspectivas de 

resultados promissores do uso da bota de Unna, a hipótese para esta pesquisa é de que a bota 

de Unna favorece o processo cicatricial das lesões por úlceras venosas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Verificar o processo cicatricial de úlceras venosas crônicas tratadas com a tecnologia 

bota de Unna. 

 

2.2 Específicos 

 

✓ Analisar o perfil dos pacientes com úlceras venosas tratados no ambulatório de feridas 

do ponto de vista clínico e epidemiológico; 

 

✓ Descrever e avaliar a evolução das úlceras venosas; 

 

✓ Identificar os resultados obtidos no tratamento com a bota de Unna. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Esta seção traz conhecimentos pertinentes à enfermagem no cuidado com UV e está 

pautado em publicações científicas da área da saúde. Serão abordados os seguintes tópicos: 

Fisiologia do processo de cicatrização, Fisiopatologia das úlceras venosas crônicas, e 

Tecnologias e cuidados de enfermagem. 

 

3.1 Fisiologia do processo de cicatrização 

 

 Fisiologicamente, a cicatrização começa logo pós a formação de uma ferida, lesão, 

laceração, ou ruptura no tecido corporal, desencadeada por uma série de resposta imediata 

conjunta ao sangramento e extravasamento proteico intravascular e extravascular. As fases do 

processo de cicatrização propriamente ditas são: hemostasia, inflamatória, de granulação, e 

remodelação (MEDEIROS; DANTAS FILHO, 2016; OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

O processo inicia-se com a vasoconstrição reflexa local, seguida de hemostasia, com a 

chegada inicial das plaquetas, ativação da cascata de coagulação e recrutamento celular para o 

desbridamento de tecido inviável. Após o desbridamento natural, entre quatro a doze dias após 

a lesão, ocorre a proliferação e reparação tecidual, resultando da deposição da matriz 

extracelular, angiogênese, aparecimento do tecido de granulação e de epitelização. Como 

último processo na cicatrização, após a primeira semana pós lesão, ocorre a maturação do 

colágeno, lenta e contínua ela pode durar entre 12 e 18 meses (MEDEIROS; DANTAS FILHO, 

2016). 

 Alguns fatores podem interferir no processo de cicatrização, entre os quais está a 

constante mobilização, devido à repetitiva perturbação nos novos capilares na revascularização, 

presença de corpo estranho no leito da lesão, como tecido necrosado, esfacelo, sujidades, e 

contaminação bacteriana, fontes de irritação e infecção. Além desses fatores locais, existem 

ainda os sistêmicos, como o uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais, que 

interferem na fase inflamatória, obesidade, e desnutrição, com déficit de proteína, vitamina C, 

magnésio e zinco, que têm função importante para a reparação tecidual (OLIVEIRA; DIAS, 

2012). 

 Nesse ponto, percebe-se a influência de fatores socioeconômicos, culturais e 

educacionais no processo de cicatrização das UVC, sobre os quais os cuidados de enfermagem 

em promoção da saúde e do autocuidado podem ser direcionados, quais sejam: sensibilização 

para a importância do cuidado com a ferida, retorno para troca de curativos, alimentação 
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saudável, entre outros. 

 

3.2 Fisiopatologia das úlceras venosas crônicas 

 

 As úlceras crônicas possuem diversas etiologias, entre as quais estão:  venosas, arterial, 

traumáticas, infecciosas e diabéticas. Sabe-se que a maior parte delas são causadas por IVC 

(70% a 90%) seguidas pelas de causas diabéticas e arteriais (10% a 15%) (NICOLASI et al., 

2015; ALMEIDA; MOREIRA; SALOME, 2014). 

 Anatomicamente, os membros inferiores são vascularizados por três sistemas de veias: 

as superficiais, profundas e as perfurantes responsáveis por fazer a ligação entre as duas 

primeiras. Conjuntamente, esses sistemas vasculares e os tecidos circundantes operacionalizam 

o retorno venoso para o coração, funcionando como o que chamamos de coração periférico ou 

bomba da panturrilha (NICOLASI et al., 2015; LIEDKE, 2014). 

 Para que o fluxo sanguíneo rompa a gravidade e retorne unidirecionalmente ao coração 

após a contração da musculatura da panturrilha, há a presença de inúmeras válvulas bicúspides, 

que se fecham, impedindo o refluxo aumentando a pressão no sistema venoso superficial e 

diminuição no sistema de veias profundo (NICOLASI et al., 2015; LIEDKE, 2014).    

 A patologia surge quando ocorre aumento da pressão no sistema superficial e debilidade 

no retorno venoso, que pode ser resultante de defeito valvular, obstrução venosa, disfunção dos 

músculos da perna ou a combinação desses fatores (NICOLASI et al., 2015). 

 Muitas teorias se empenham em explicar a formação das UV, há ainda muitas lacunas 

em sua compreensão, mas existe um consenso entre os autores ao considerar a presença de 

hipertensão venosa, e consequentemente capilar, fibrinólise defeituosa, com excesso de 

deposito de fibrina e dano capilar (NICOLASI et al., 2015; ABREU; OLIVEIRA, 2015; 

LIEDKE, 2014). 

 A cronicidade dessas lesões se dá pela interferência desses desequilíbrios durante o 

processo de reparação tecidual, e causam ao paciente dor, disfunção física e afastamento das 

atividades diárias, gerando impacto socioeconômico significativo (NICOLASI et al., 2015).      

 

3.3 Tecnologias e cuidados de enfermagem  

  

 Tecnologia é uma palavra composta de origem grega, formada pela palavra techne, que 

significa arte ou técnica, e logos que quer dizer conhecimento. A tecnologia é inerente ao 

homem e sua vida em sociedade e deriva de técnicas por ele desenvolvidas para sua 
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sobrevivência (NIETSCHE et al., 2012, apud LIEDKE, 2014).  

Para Lorenzetti et al., (2012) a tecnologia contemporânea tem relação com técnicas e 

culturas de épocas passadas sendo a presença da ciência experimental a diferença entre elas. 

 Ao contrário do que muitos possam imaginar a tecnologia não é apenas a formação de 

artefatos, máquinas, equipamentos e aparelhos, ela também é entendida como um processo que 

abrange saberes para utilização de produtos, ensino e aprendizagem, e contribuem para as 

relações humanas (LORENZETTI et al., 2012). 

  As tecnologias em saúde incluem medicamentos, equipamentos, procedimentos 

técnicos, sistemas organizacionais, programas, informatização e protocolos assistenciais, e 

recursos educacionais.  

 Segundo Merhy (2002 apud Liedke, 2014), as tecnologias na área da saúde agrupam-se 

nas categorias: leve, leve-dura e dura. Como tecnologias leves compreende-se as que 

constituem as relações de cuidado (formação de vínculos, acolhimento, e gestão dos serviços); 

como tecnologia leve-dura as que constroem conhecimentos por meio de saberes estruturados 

(teorias, modelos de cuidado, sistematização dos cuidados de enfermagem); e como tecnologias 

duras configuram-se a utilização de instrumentos, normas e equipamentos tecnológicos (DE 

SABINO et al., 2016). 

A bota de Unna idealizada em 1885 pelo dermatologista alemão Paul Gerson Unna, que 

utilizava bandagens compressivas embebidas em pasta à base de óxido de zinco, glicerina e 

gelatina para evitar irritação e lesão na pele, pode ser classificada como uma tecnologia dura e 

aliada ao conhecimento do enfermeiro torna-se uma tecnologia do cuidado de enfermagem 

(BARROSO, 2015; LIEDKE, 2014). O principal mecanismo de ação da tecnologia bota de 

Unna é sua atuação junto com a articulação do tornozelo, e músculos da panturrilha, criando 

uma força de direção de alta pressão que auxilia no retorno venoso e na redução do edema a 

partir deambulação (ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

 A enfermagem utiliza tecnologias em diversos contextos e cenários, tanto na assistência 

quanto na educação em saúde, e vem ganhando destaque nessas aplicações para o 

fortalecimento da profissão e benefícios da relação profissional-cliente (DE SABINO et al., 

2016). 

  No cuidado do paciente com UVC, o enfermeiro faz uso dos três tipos de tecnologias 

em saúde, aliando recursos palpáveis (materiais para curativos, coberturas, a própria bota de 

Unna), conhecimento científico de sua práxis (consulta de enfermagem, avaliação da ferida, 

proposta e execução dos cuidados) e relações interpessoais (orientações de autocuidado ao 

cliente e cuidador ou familiar, relação de confiança e afeto) aos cuidados de enfermagem.  
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de delineamento metodológico descritivo, longitudinal, de 

levantamento de dados por questionários e observação sistemática, e abordagem quantitativa. 

 

4.1 Natureza do estudo 

 

Por pesquisa descritiva entende-se a que registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-

los, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um 

fato ocorre, sua natureza, características, causas, e relações com outros fatos (PRODANOV, 

2013). 

 

4.2 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por pessoas com úlcera venosa, cadastradas e 

acompanhadas em um ambulatório de cirurgia vascular de um hospital universitário de 

referência na cidade de Fortaleza-CE, durante maio e junho de 2019. O tipo de amostragem foi 

consecutivo e conveniente (não probabilística), composta por todos os sujeitos atendidos no 

local durante o período, desde que preenchidos os critérios de inclusão exclusão pré-

estabelecidos.  

  

4.2.1 Critérios de elegibilidade 

 

Critérios de inclusão: ser maior de 18 anos; apresentar úlcera venosa crônica; estar em 

tratamento com a tecnologia bota de Unna; comparecer ao ambulatório semanalmente para 

troca de curativos; estar em tratamento apenas com a bota de Unna como cobertura primária; 

consentir em participar da pesquisa voluntariamente pela assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE.  

Critérios de exclusão: apresentar incapacidade total de comparecer ao ambulatório; 

apresentar tecido necrosado com indicação de amputação do membro; em tratamento por 

radioterapia; feridas em decorrência da radioterapia; pacientes grávidas; pacientes com 

implantes metálicos na região; diagnóstico de trombose venosa profunda; pacientes hemofílicos 

ou com risco de hemorragia. 
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4.3 Local do estudo 

 

O campo dessa pesquisa foi o ambulatório de cirurgia vascular do Hospital Universitário 

Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC), situado na rua Coronel 

Nunes de Melo s/n, bairro Rodolfo Teófilo, no município de Fortaleza-CE. 

O HUWC integra a estrutura da Universidade Federal do Ceará e está ligado ao sistema 

único de saúde (SUS). É, por tanto, um centro de referência para a formação de recursos 

humanos e desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, desempenhando importante papel 

na assistência à saúde no Estado do Ceará. Além disso, propicia campo de estágio para os alunos 

de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem e Farmácia da UFC e 

recebe os alunos da área da saúde de outras universidades (HUWC, 2015).  

O ambulatório do HUWC, conta com uma equipe multiprofissional formada por 

médicos, cirurgiões vasculares, enfermeiros, técnicos de enfermagem e atendentes. 

 Os pacientes acompanhados pela equipe de enfermagem são atendidos semanalmente 

ou conforme a disponibilidade do paciente ou do serviço para os cuidados com a ferida e 

renovação de curativos. A equipe atende pacientes de toda da capital, Fortaleza, e da região 

metropolitana pela manhã e à tarde. 

  

4.4 Coleta de dados 

 

Para a coleta em campo contou-se com uma equipe de pesquisadores composta por 

cinco acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Federal do Ceará, do sétimo 

semestre em diante. Houve treinamento com a equipe antes da coleta, com reunião e leitura dos 

instrumentos, demonstração dos procedimentos e esclarecimentos de dúvidas, objetivando 

padronizar ao máximo possível a abordagem ao usuário, a análise clínica das UVC, a 

delimitação da área da lesão, o manuseio da régua de papel, o uso da Escala de PUSH, e o 

procedimento operacional para o registro fotográfico.  

Não houve interferência da equipe de pesquisadores na assistência prestada aos 

pacientes. Todas as etapas de realização do curativo, limpeza da ferida e colocação da bota de 

Unna, foram realizadas pelos próprios enfermeiros do ambulatório seguindo a rotina normal do 

serviço. 

A coleta de dados realizou-se nos dias de atendimento normal pré-agendado para a 

equipe de enfermagem do setor, nos turnos manhã e tarde. 

As consultas para renovação da bota de Unna no ambulatório, de rotina, ocorrem a cada 
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sete dias. Porém, o acompanhamento da evolução das UV neste estudo se deu em um intervalo 

de tempo diferente, com objetivo de observar as melhores mudanças cicatriciais em quatro 

encontros, quais sejam:  21 dias após o primeiro encontro, 15 dias após o segundo encontro, e 

por último, 30 dias após o terceiro encontro. 

O recrutamento dos pacientes se deu por meio de convite para a participação na pesquisa 

durante a espera pelo atendimento, em que os critérios de elegibilidade eram avaliados. Após a 

manifestação de interesse em participar, realizava-se uma breve explicação sobre a pesquisa, 

seus métodos e objetivos, enfatizando a importância da assiduidade ao serviço e o 

acompanhamento em quatro encontros, o uso de um questionário no primeiro momento, o 

registro fotográfico e a mensuração da lesão a cada encontro. Confirmada a voluntariedade do 

paciente e preenchidos os critérios, os mesmos assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APENDICE D), e recebiam uma via deste. 

A coleta de informações das variáveis basais, instrumento 1, foi realizada para cada 

sujeito no primeiro encontro, a partir da entrada do mesmo no ambiente de atendimento. 

 As condições clínicas das UV eram observadas a partir da retirada do curativo, em que 

a escala de PUSH era preenchida quanto ao tipo e quantidade de exsudato presente nas gazes 

secundárias. Já nesse momento, também se observava a presença ou não de odor fétido e 

questionava-se sobre a dor na lesão, a resposta do paciente era obtida por sua reflexão subjetiva 

à escala numérica de dor, questionando-se qual era a intensidade da dor na úlcera numa escala 

de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 uma dor insuportável. Nos pacientes que sofriam com 

mais de uma lesão a dor foi avaliada para cada uma delas. 

Após a limpeza da ferida com soro fisiológico e gazes, pelos enfermeiros, a lesão era 

fotografada conforme a técnica padrão adotada, mais adiante detalhada, e mensurada de forma 

linear com régua de papel sulfite colocado em contato direto com o leito da ferida, em 

conformidade com o procedimento padrão adotado neste estudo, também instituído no serviço. 

A área em centímetros quadrados foi obtida multiplicando-se as medidas de 

comprimento versus largura, obtidas com a régua no leito da lesão, em sentido vertical 

(cefalocaudal) e horizontal, de borda a borda.  

Em seguida, a avaliação clínica das úlceras era realizada pelos pesquisadores conforme 

treinamento, preenchendo-se o instrumento 3 (APENDICE B) a cada encontro.  

Ao fim de cada encontro os dados e registros fotográficos eram armazenados em 

computador próprio e em pastas digitais na nuvem de armazenamento da internet, nomeadas 

individualmente por paciente. 
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4.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Instrumentos 1 (APÊNDICE A) – usado para análise das variáveis basais: características 

sociodemográficas e condições clínicas, incluindo sexo, idade, anos de estudo, situação 

empregatícia, estado civil, comorbidades, fatores de risco e dados da lesão como localização, 

presença de edema, etc. 

Instrumento 2 (APÊNDICE B) - para análise clínica das lesões nos quatro momentos 

observados, abordando os fatores: escore obtidos na escala de PUSH, área em cm², aparência 

da pele perilesão; classificação da borda da ferida; tipo de tecido de cicatrização presente no 

leito da UV, tipo e quantidade de exsudato; profundidade; odor; e dor. 

Instrumento 3 (ANEXO A) - escala Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) para 

análise das condições: tamanho, ou área da ferida; quantidade de exsudato; tipo de tecido de 

predominante no leito da lesão. A escala de PUSH foi originalmente criada para avaliar úlceras 

por pressão, mas no Brasil foi validada e adaptada para avaliação de UVC. Os parâmetros por 

ela avaliados geram escores que variam entre 0 a 17. Escores mais altos indicam piores 

condições das UV e ao diminuírem sinalizam evolução no processo de cicatrização 

(ALMEIDA, SALOMÉ, 2014).    

O registro fotográfico foi realizado com câmera Full HD, do celular dos pesquisadores, 

marca Motorola G5 e G6, de 12 e 13 MP respectivamente, e obedeceu aos seguintes critérios: 

posicionamento da câmera perpendicularmente à ferida em ângulo de 90º e a 50 cm de distância 

da ferida, medindo com a fita métrica, ou régua, aumentando ou aproximando da ferida, 

conforme a necessidade (EBERHARDT et al., 2016). 

 

4.4.2 Critérios adotados na avaliação das úlceras 

 

Adotou-se nesse estudo, para fins das análises do tamanho das UV, a classificação 

pequena, média e grande, sendo considerada pequena as que mediam entre 0,1 e 10 cm², médias 

10,1 a 100 cm², e grandes as >100 cm² (LIEDKE, 2014). 

Considerou-se como duas úlceras diferentes as que estavam a uma distância maior que 

dois centímetros uma da outra, mesmo que na mesma região anatômica. 

Quanto à profundidade, foram classificadas como superficiais as que atingiam apenas 

epiderme e derme; parcial, quando atingiam até o subcutâneo; e, de profundidade total, quando 

atingiam tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, cartilagens e tendões (CALDINI, 
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2017). 

A quantidade de exsudato foi definida por sua presença nas gazes secundárias como: 

ausente, quando as gazes apresentavam-se limpas, pouco, quando presente em 25% das gazes, 

moderado, quando exsudato presente em mais de 25% até 75% das gazes, e abundante quando 

em mais de >75% das gazes secundárias (ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

 

4.5 Análise dos dados 

 

As variáveis basais e de avaliação clínica das úlceras foram digitadas em planilhas do 

programa Microsoft Excel® e em seguida analisadas mediante estatística descritiva em números 

absolutos e relativos, com auxílio de tabelas e gráficos. 

Para análise dos desfechos os dados foram avaliados pelos testes de Friedman, e Q de 

Cochran, para os quais considerou-se nível de significância estatística quando p-valor < 0,05. 

Todas as análises estatísticas realizadas foram desenvolvidas com auxílio de um profissional 

estatístico do programa de apoio ao pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

4.6 aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado no Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará (CEP PROPESQ–UFC) sob o Parecer número: 3.358.174 e CAAE: 

09516019.2.0000.5054.  

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa foram respeitadas as diretrizes éticas 

preconizadas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde referente a pesquisas que 

envolvem seres humanos (BRASIL, 2012).  

Os participantes do estudo foram esclarecidos em relação à ausência de ônus ou bônus 

financeiro, dos possíveis desconforto ou incômodo, do uso de registro fotográfico em cada 

encontro, bem como, da garantia do anonimato de sua identidade, da utilização dos dados 

apenas para fins científicos ou acadêmicos, e ainda, do direito de desistir a qualquer momento 

de participar do estudo sem sofrer qualquer dano ou modificação do cuidado. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram acompanhados um total de 14 pacientes e 18 úlceras venosas, já que alguns 

pacientes possuíam mais de uma UV. 

Os dados serão apresentados da seguinte forma: Características sociodemográficas e 

clínicas, e Características das úlceras venosas. 

 

5.1 Variáveis sociodemográficas e clínicas 

 

Quanto às variáveis sociodemográficas destacam-se: predominância do sexo masculino 

(71,4%); predominância na faixa etária 71-80 anos (35,7%), a média de idade calculada foi de 

61 anos, a mínimo 37 e a máxima 80 anos; casados (57,1%); aposentados e afastados do serviço 

(92,9%), sendo os aposentados o maior conjunto (64,3%); 10 pacientes tinham entre 0 e 5 anos 

de estudo (71,4%), conforme se apresentam na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - Distribuição de frequência e percentual das variáveis sociodemográficas dos 

pacientes com úlceras venosas em tratamento com bota de Unna. Fortaleza, 2019. Continua. 

VARIÁVEIS  N = 14 % 

SEXO    

  Feminino 4 28,6 

  Masculino 10 71,4 

FAIXA ETÁRIA       

  30-40 anos 2 14,3 

  41-50 anos 2 14,3 

  51-60 anos 3 21,4 

  61-70 anos 2 14,3 

  71-80 anos 5 35,7 

ESTADO CIVIL       

  Solteiro 5 35,7 

  Casado 8 57,1 

  Viúvo 1 7,1 

SITU. EMPREGATÍCIA       

  Aposentado 9 64,3 

  Empregado 1 7,1 
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TABELA 1 - Distribuição de frequência e percentual das variáveis sociodemográficas dos 

pacientes com úlceras venosas em tratamento com bota de Unna. Fortaleza, 2019. Continuação. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Entre os possíveis fatores de riscos observados destacam-se: hipertensão arterial 

sistêmica (50%); nega Diabetes Mellitus (78,6); nega etilismo e tabagismo (100%); fora da 

faixa de peso ideal segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) (85,7%), com maior número de 

indivíduos na faixa sobrepeso (50%) (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição numérica e percentual dos possíveis fatores de risco em pacientes com 

úlceras venosas. Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 

 

  Afastado 4 28,6        

ANOS DE ESTUDO    

  0 anos 2 14,3 

  1-5 anos 8 57,1 

  6-10 anos 4 28,6 

VARIÁVEIS  N=14 % 

Hipertensão    

 Sim 7 50,0 

  Não 7 50,0 

Diabetes       

  Sim 3 21,4 

  Não 11 78,6 

Etilismo       

  Sim 0 0 

  Não 14 100 

Tabagismo       

  Sim 0 0 

  Não 14 100 

IMC       

  Baixo peso 1 7,1 

  Peso ideal 2 14,3 

  Sobrepeso 7 50,0 

  Obesidade 1 1 7,1 

  Obesidade 2 1 7,1 

  Obesidade 3 2 14,3 
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Quanto à localização e região anatômica acometida pelas úlceras venosas: a maioria 

localizava-se em membro inferior direito (MID) (55,6%), e predominantemente em região de 

maléolo medial (66,7%) (TABELA 3). A maioria dos pacientes tinha úlcera única (78%), apenas 

4 apresentavam duas úlceras. 

 

Tabela 3 - Distribuição numérica e percentual da localização e região das úlceras venosas. 

Fortaleza, 2019 

VARIÁVEIS N=18 % 

MID 10 55,6 

MIE 8 44,4 

Região Anterior 3 16,7 

Maléolo lateral 3 16,7 

Maléolo Medial 12 66,7 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 O tempo de cronicidade, segundo informação dos pacientes quando perguntados sobre 

o tempo de acometimento pela úlcera, apresentou uma tendência central na amostra de 9 anos, 

ou seja, a metade dos participantes apresentavam tempo de cronicidade inferior a 9 anos, sendo 

o tempo mínimo encontrado 3 anos, e o tempo máximo de cronicidade 20 anos.  

 

5.2 Características das úlceras venosas 

 

 Após a classificação das úlceras em tamanho pequeno (1 a 10 cm²), médio (11 a 100 

cm²), e grande (> 100 cm²), observou-se que as úlceras médias foram predominantes (72%) no 

primeiro encontro, já no último encontro houve modificação nessa disposição e apenas 7 úlceras 

permaneceram classificadas como médias. Houve notória redução da área confirmado por 

significância estatística com p-valor = 0,000 pelo teste de Friedman (TABELA 4). 

 

Tabela 4: Área das úlceras venosas (em cm²), ao longo do período de avaliação. Fortaleza, 2019 

*Teste de Friedman 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Dias de avaliação Média Mínimo Máximo Desvio p–valor* 

1º Encontro 26,45 4,5 84,00 24,90 0,000* 

2º Encontro 25,44 2,5 78,00 22,60  

3º Encontro 22,63 2,56 84,90 24,34  

4º Encontro 17,22 2,00 72,00 21,85  
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 Quanto à profundidade, as úlceras foram classificadas como superficiais, quando 

atingiam apenas epiderme e derme; parcial, quando atingiam até o subcutâneo; e, de 

profundidade total, quando atingiam tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, 

cartilagens e tendões. Neste estudo, foram encontradas apenas úlceras de profundidade 

superficiais e parciais. No primeiro dia de avaliação a maioria das úlceras era de profundidade 

parcial 12 (66,7%), ao longo das avaliações observou-se uma melhora na profundidade das 

feridas, com migração percentual das lesões para a categoria superficial (GRÁFICO 1), essa 

mudança demonstrou-se estatisticamente significativa após testagem com método Q de 

Cochron (p-valor=0,015) (TABELA 5).  

 

Tabela 5: Distribuição numérica e percentual das úlceras conforme a profundidade encontrada. 

Fortaleza, 2019 

*Teste Q de Cochran 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Gráfico 1 - Representação gráfica do processo de cicatrização relativo 

à profundidade das ulceras venosas em uso da bota de Unna, 

Fortaleza-CE, 2019. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

  

 A seguir, dois exemplos, em pacientes da amostra, ilustram os achados de tamanho e 

profundidade encontrados neste estudo, demonstrando a evolução na cicatrização ao longo do 

acompanhamento (FIGURA 1, e 2).  

Avaliação 
Superficial Parcial 

p–valor 
N (%) N (%) 

1º Encontro 6 (33,3) 12 (66,7) 0,015* 

2º Encontro 7 (38,9) 11 (66,1)  

3º Encontro 8 (44,4) 10 (55,6)  

4º Encontro 11 (61,1) 7 (38,9)  
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FIGURA 1- Paciente 1. Registro fotográfico da evolução de úlcera 

venosa tratada com a bata de Unna. Fortaleza-CE, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Na figura 2 a redução de tamanho, bem como a transformação da profundidade de 

parcial para superficial, é bastante perceptível, demonstrando bem a evolução cicatricial em 

úlceras tratadas com a tecnologia BU.  

 

FIGURA 2 – Paciente 2. Registro fotográfico da evolução de úlcera 

venosa tratada com a bata de Unna. Fortaleza-CE, 2019 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

  

1º encontro 2º encontro 

3º encontro 4º encontro 

1º encontro 2º encontro 

3º encontro 4º encontro 

1º encontro 2º encontro 
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Em relação à intensidade da dor referida pelos pacientes em cada úlcera venosa 

observou-se no primeiro encontro que a metade das úlceras venosas provocavam nos pacientes 

dor superior a 5 numa escala de 0 a 10, sendo o mínimo de dor observado 0, e o máximo 8. No 

segundo encontro não houve modificação. No terceiro encontro, ocorreu uma diminuição de 

intensidade de dor, em que 50% das úlceras venosas passaram a apresentar dor de no máximo 

3 escores, sendo o valor mínimo de dor encontrado no terceiro encontro 0 escores e o máximo 

7 escores. Na quarta e última avaliação a metade das úlceras observadas causavam dor de no 

máximo 1 escores, sendo o mínimo de dor encontrado para essa avaliação 0 e o máximo 8 

conforme apresentado na Tabela 6. 

   

Tabela 6 – Intensidade da dor em úlceras venosas conforme escala 

numérica de 0-10 em pacientes tratados com bota de Unna. Fortaleza, 

2019 

Avaliação Mínimo Mediana Máximo 

1º encontro 0 5 8 

2º encontro 0 5 8 

3º encontro 0 3 7 

4º encontro 0 1 8 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Na avaliação da cicatrização por meio da escala Pressure Ulcer Scale for Healing 

(PUSH), observou-se uma melhora progressiva na cicatrização através da diminuição dos 

escores na amostra (TABELA 7). A significância estatística segundo o teste de Friedman 

mostrou p<0,01.    

 

Tabela 7: Escores da escala de PUSH ao longo do período de 

avaliação. Fortaleza, 2019 

Avaliação Mediana Mínimo Máximo p - valor* 

1º Encontro 13 11 16 0,000 

2º Encontro 13 10 17  

3º Encontro 12 9 15  

4º Encontro 11 7 15  

* Teste de Friedman 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 
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Quanto à quantidade de exsudato nas gazes no primeiro encontro predominava a 

variável moderado na metade das lesões avaliadas (50%), prevalecendo até a segunda avaliação 

(61,1%), já na terceira avaliação, por volta de um mês e uma semana, houve redução da 

quantidade de exsudato passando a prevalecer na amostra a variável pouco (55,6%), a redução 

se mostrou continua na quarta e última avaliação em que 14 lesões (77,8%) apresentavam pouco 

exsudato (TABELA 8).  

 

Tabela 8 - Quantidade de exsudato nas gazes encontrados na amostra, e seu percentual em 

cada avaliação. Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

Relativo ao tipo de exsudato, o tipo seroso permaneceu prevalente na amostra 94,4%, 

83,3%, 83,3%, e 100%, nos quatro encontros respectivamente, salienta-se que o tipo 

sanguinolento só foi encontrado no primeiro encontro (5,6%), conforme se observa na tabela 9.  

  

Tabela 9 - Tipos de exsudatos encontrados e seu percentual na amostra em cada avaliação. 

Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 O tecido de cicatrização predominante na maioria das úlceras venosas avaliadas foi o 

tecido de granulação, desde a primeira avaliação (51,39%) até a última (65,28%). Evidenciou-

se uma diminuição na quantidade percentual de esfacelo e tecido de não granulação na amostra, 

enquanto houve um aumento percentual de tecido epitelial no leito da ferida durante os 

encontros (TABELA 10).  

 

Quantidade de exsudato 1º encontro 2º encontro 3º encontro 4º encontro 

Ausente 0% 5.6% 0% 0% 

Pouco  27.8% 5.6% 55.6% 77.8% 

Moderado  50.0% 61.1% 44.4% 22.2% 

Abundante 22.2% 27.8% 0% 0% 

Exsudato 1º encontro 2º encontro 3º encontro 4º encontro 

Seroso 94.4% 83.3% 83.3% 100.0% 

Sanguinolento 5.6% 0% 0% 0% 

Serossanguinolento 0% 16.7% 16.7% 0% 
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Tabela 10 - Tipos de tecidos de cicatrização e valor percentual encontrado no leito das úlceras 

venosas. Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Quanto à avaliação do odor apresentado pelas úlceras, observou-se o odor característico 

como prevalente em 11 (61,1%) das úlceras. Houve aumento no percentual de odor ausente, 

encontrado em 7 (38,9%) das úlceras no último encontro, conforme demonstra a Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Características do odor existente nas úlceras venosas, e seu 

percentual em cada avaliação. Fortaleza, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

  

  As úlceras venosas avaliadas apresentaram bordas com características variadas, não 

houve uma característica predominantemente significativa comum a todas, exceto pela 

aderência ao leito, e aspecto difuso, de difícil delimitação.  No primeiro encontro houve 

prevalência de bordas úmidas (25,8%), maceradas (25,8%), e intumescidas (25,8%); no 

segundo encontro houve um aumento na prevalência de maceradas (33,3%); no terceiro 

encontro a maioria apresentou-se intumescida (27,8%); e na quarta e última avaliação a maioria 

apresentou borda seca (55,6%) (TABELA 12). 

 

 

 

 

 

Tecidos de cicatrização  1º encontro 2º encontro 3º encontro 4º encontro 

Granulação 51,39% 47,78% 51,67% 65,28% 

Esfacelo 31,67% 31,11% 26,67% 13,33% 

Epitelial 4,72% 8,33% 15,28% 14,72% 

Não granulação 11,67% 13,06% 6,39% 7,22% 

Odor 1º encontro 2º encontro 3º encontro 4º encontro 

Ausente 16.7% 16.7% 22.2% 38.9% 

Característico 61.1% 77.8% 72.2% 61.1% 

Fétido 22.2% 5.6% 5.6% 0.0% 
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Tabela 12 – Distribuição numérica e percentual dos tipos de borda em úlceras venosas tratadas 

com bota de Unna. Fortaleza, 2019 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

 Na área perilesão, ao redor da ferida, observou-se onze tipos de características quando 

avaliados pigmentação, umidade, edema ou intumescimento, em que a pigmentação mais 

prevalente foi a eritematosa, avermelhada ou escurecida. No primeiro encontro, as 

características mais prevalentes eram eritematosa-úmida (22,2%), e eritematosa-úmida e 

intumescida (22,2%), no segundo e no terceiro as eritematosa-úmidas mantiveram o percentual 

e a prevalência (27,8%), na última avaliação a maioria era eritematosa-seca (27,8%), e 

eritematosa-úmida (27,8%) (TABELA 13). 

 

Tabela 13 – Distribuição numérica e percentual dos tipos de pele perilesão em úlceras venosas 

tratadas com bota de Unna. Fortaleza, 2019. Continua. 

 

Avaliação 
Seca Úmida Macerada Descamada Intumescida 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

1° Encontro 2 (11.1) 5 (27.8) 5 (27.8) 1 (5.6) 5 (27.8) 

2° Encontro 4 (22.2) 4  (22.2) 6 (33.3) 1 (5.6) 3 (16.7) 

3° Encontro 4 (22.2) 3 (16.7) 4 (22.2) 2 (11.1) 5 (27.8) 

4° Encontro 10 (55.6) 4 (22.2) 2 (11.1) 1 (5.6) 1 (5.6) 

Tipos de pele perilesão 
1° Enc. 2° Enc. 3° Enc. 4° Enc. 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Eritematosa-seca 2 (11.1) 3 (16.7) 4 (22,2) 5 (27,8) 

Eritematosa-úmida 4 (22.2) 5 (27.8) 5 (27,8) 5 (27,8) 

Eritematosa-úmida e intumescida. 4 (22.2) 4 (22,2) 1 (5,6) 1 (5,6) 

Eritematosa-macerada 3 (16.7) - 2 (11,1) - 

Eritematosa-intumescida - - 1 (5,6) - 

Eritematosa-intumescida e 

macerada. 

1 (5.6) 1 (5.6) 1 (5,6) 2 (11,1) 

Eritematosa-intumescida e seca. 2 (11.1) 2 (11,1) 2 (11,1) - 

Eritematosa-descamada e seca. 1 (5.6) 2 (11,1) 1 (5,6) 2 (11,1) 

Pálida-descamada - - - 1 (5,6) 
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Tabela 13 – Distribuição numérica e percentual dos tipos de pele perilesão em úlceras venosas 

tratadas com bota de Unna. Fortaleza, 2019. Continuação. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

  

Pálida-seca 1 (5.6) 1 (5.6) 1 (5,6) 1 (5,6) 

Pálida-intumescida - - - 1 (5,6) 

Total 18 (100.0) 18 (100.0) 18 (100.0) 18 (100.0) 
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6 DISCUSSÃO 

 

Para responder ao objetivo proposto e esclarecer o elevado número de informações 

resultantes a discussão será feita da seguinte forma: primeiramente serão discutidas as variáveis 

sociodemográficas e clínicas que traduzem o perfil dos pacientes avaliados, seguido das 

variáveis usadas na avaliação das úlceras venosas. 

  

6.1 Variáveis sociodemográficas e clínicas 

 Neste estudo a maioria dos pacientes com úlceras venosas são do sexo masculino, dados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Liedke et al. (2014), Garcia e Kaiser (2016), e 

Sant’Ana et al. (2012), de 57,1%, 70%, e 67,2% respectivamente. Estes dados divergem de 

parte da literatura que aponta o sexo feminino como mais propenso ao acometimento por úlceras 

venosas, devido a níveis hormonais, gravidez, uso de anticoncepcionais hormonais, etc., 

conforme Martins e Souza (2007 apud Garcia et al., 2016). Já para Oliveira, Castro e Latine 

(2011), variações entre os sexos, nesse sentido, tem sido cada vez menores e menos 

significantes.  

 A faixa etária predominante neste estudo foi de 71-80 anos (35,7%), a média de idade é 

de 61 anos, mínimo 37 e máxima 80 anos. Outros autores também encontraram prevalência 

acima de 60 anos, Salomé et al. (2014) observaram uma prevalência de 66% com mais de 60 

anos, Luz et al. (2013) encontraram uma média de idade de 61,88. A prevalência de úlceras 

venosas aumenta com a idade, sendo mais comum na faixa etária de 60-80 anos (LUZ et al. 

2013).  O avanço da idade provoca alterações dos sistemas fisiológicos, mudanças nutricionais, 

metabólicas, vasculares, e imunológicas que corroboram para maior suscetibilidade às feridas 

crônicas, alterando funções e aspectos da pele. O processo de cicatrização em idosos 

acometidos por úlceras venosas é mais lento em todas as suas fases devido à diminuição da 

circulação sanguínea consequência da pouca locomoção e fragilidade capilar (DANSK et al. 

2016). Esses achados são aspectos relevantes e devem influenciar a abordagem de cuidados 

preventivos de úlceras e suas incapacidades em adultos mais velhos e pessoas com mais idade. 

A prevalência no número de casados (57,1%) neste estudo, é comum na literatura, 54% 

(OLIVEIRA, CASTRO e LATINI, 2011), 64% (HOPMAN et al., 2013) e 69,7% (SARAIVA et 

al., 2013). Cavalcante et al. (2010 apud Garcia, 2016), apontam esse estado civil como fator de 

saúde para idosos. É, portanto, importante envolver o companheiro como suporte de saúde no 

tratamento do paciente com úlcera venosa. 
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O número maior é de aposentados (64,3%) e afastados do trabalho (28,6%), com baixa 

condição socioeconômica, o que interfere na doença e nas condições de vida dos acometidos. 

Garcia e Kaiser (2016) reafirmam a interferência de úlceras crônicas no trabalho, provocando 

afastamentos e aposentadorias precoces, o que muitas vezes precariza ainda mais a condição 

socioeconômica do paciente.  

A baixa escolaridade encontrada, refletida no número de anos de estudo entre 0-5 anos 

(71,4%), é esperada entre pacientes que buscam o serviço público de saúde, assim como o baixo 

poder aquisitivo (DANSK, 2016). Nesse contexto, as orientações realizadas pelos profissionais 

enfermeiros sobre cuidados com o curativo, prevenção de infecção, repouso, controle de 

doenças de base como Diabetes Mellitus e Hipertensão, mudanças de hábito, entre outras, 

devem considerar o nível de compreensão e conhecimento do paciente para melhor adesão ao 

tratamento (GARCIA e KAISER 2016). 

Segundo Liedke et al. (2014), a hipertensão arterial sistêmica encontrada na metade dos 

pacientes é frequentemente observada em pacientes com úlceras venosas na literatura, bem 

como o diabetes mellitus, neste estudo discreto (21,4%). O diabetes e a hipertensão interferem 

no processo de cicatrização da lesão devido a complicações vasculares e estase sanguínea, além 

do favorecimento de infecção, no caso do diabetes (LIEDKE, 2014). Daí a importância de 

tornar conhecidas as comorbidades que afetam o paciente em tratamento.  

Os pacientes acompanhados (100%) referiram não beber bebida alcoólica e não fumar. 

Alguns estudos também revelam dados semelhantes, Oliveira, Castro e Latine (2011) 

encontraram em seu estudo apenas 8% dos pacientes tabagista e 9% etilista, fato que 

consideram resultantes das intensas campanhas realizadas pelo governo e Ministério da Saúde 

contra o fumo e a ingestão de álcool nos últimos anos no Brasil. 

 A maioria dos pacientes acompanhados, 11 (78,5%), apresentavam sobrepeso ou 

obesidade. Conforme Abreu e Oliveira (2015) pacientes com úlcera venosa tem tendência ao 

sedentarismo e apresentam maior dificuldade para a aplicação da terapia compressiva. O que 

pode estar relacionado à dificuldade de locomoção evidenciada em alguns estudos (SELMER 

et al. (2013); GARCIA e KAISER (2016)). Liedke (2014) evidenciou na maioria de sua amostra 

deambulação sem auxílio ou dificuldade, no entanto, esse fator interferiu negativamente no 

processo de cicatrização de seus pacientes. Assim, ainda que o paciente apresente sedentarismo, 

sobrepeso e/ou obesidade o enfermeiro deve desaconselhar a prática de exercícios e longas 

caminhadas, orientar o repouso e elevação do membro acometido, além de sugerir uma 

alimentação mais saudável. 

A localização predominante das úlceras venosas foi membro inferior direito (55,6%), e 
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região de maléolo medial (66,7%), foram encontrados dados semelhantes em outros estudos, 

Liedke (2014) observou 56,2% e 42,5%, em MID e região maleolar respectivamente, Sant’Ana 

et al. (2012) e Monteiro et al. (2012) encontraram 75,5%, e 76,3% em região maleolar, 

respectivamente. Quanto ao número de úlcera por paciente predominaram as úlceras únicas em 

78% dos pacientes, dados semelhantes aos de Liedke (2014) 61,2%, Oliveira, Castro e Letine 

(2011) 65%, Sant'Ana et al. (2012) 63,8%. É importante que durante a consulta o enfermeiro 

realize exame físico e avaliação em ambas as pernas do paciente em busca de fatores de risco 

para aparecimento de novas lesões como prurido, ressecamento, e descamação na pele 

(SANT’ANA et al., 2012). 

A cronicidade da ferida é resultado de aspectos como maior tempo de desenvolvimento 

e clínica desfavorável, o que contribui para o prolongamento do tempo de cicatrização 

(MONTEIRO et al., 2013, apud LIEDKE, 2014). Nessa pesquisa o tempo de cronicidade da 

lesão para a metade dos pacientes foi inferior a 9 anos, com tempo mínimo encontrado de 3 

anos e máximo de 20 anos. Liedke (2014) encontrou um tempo médio de 3 anos, e Garcia e 

Kaiser (2016) encontraram uma variação em torno de 1 e 13 anos. 

 

6.2 Avaliação das úlceras venosas 

 

As úlceras observadas se classificaram como pequenas (28%) e médias (72%), não 

foram observadas lesões de tamanho grande (> 100 cm²). Essa classificação tomou como 

referência o estudo de Liedke (2014) para melhor visualização e disposição do tamanho das 

úlceras. Segundo Sant’Ana et al. (2012), não há na literatura um consenso sobre o que seria 

uma úlcera pequena, média ou grande, há estudos que consideram grande uma úlcera com mais 

de 60 cm², outros, maior que 90 cm² e outros maior que 150 cm², enquanto 150 cm² é 

considerado um tamanho muito grande para um centro de referência. Não obstante, a avaliação 

da área/tamanho da lesão é sempre considerada nos estudos que buscam avaliar, ou descrever 

características das úlceras venosas. Isso porque, quanto maior a lesão maior o tempo de 

cicatrização, ainda que sejam submetidas ao tratamento adequado (SANT’ANA et al. (2012); 

LIEDKE (2014); DANSKI et al. (2016)).   

Observou-se a prevalência de tamanho média (72%) mudar para pequena (61%), ao 

comparar o primeiro encontro e quarto encontro, em que 6 úlceras médias passaram a 

classificar-se como pequena (1 cm²- 10 cm²) no último dia de avaliação. Também ocorreu 

diminuição graduação na média da área das lesões passando de 26,45 cm², no primeiro 

encontro, para 17,22 cm² na quarta avaliação.  
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A redução da área das úlceras venosas tratadas com a Bota de Unna neste estudo 

mostrou-se estatisticamente significante (p<0,01). Abreu e Oliveira (2015) ao compararem a 

terapia inelástica (Bota de Unna) e a terapia elástica também constataram significativa redução 

e melhor resultado no grupo que utilizou a Bota de Unna. Ainda, Liedke (2014) demonstrou a 

eficácia dessa tecnologia na redução da área das úlceras. 

A profundidade das úlceras apresentou melhora significativa (p=0,015) ao final das 

observações, quando a maioria dos pacientes passou a apresentar lesão superficial. Úlceras 

venosas em geral são superficiais, as mais profundas provocam maior dor, principalmente 

quando localizadas na região maleolar (OLIVEIRA et al. 2012). 

A dor é um dos sintomas mais prevalentes no paciente com úlcera venosa, ela interfere 

na adesão ao tratamento, na locomoção, na qualidade de vida, no convívio social, nos 

relacionamentos familiares, na libido, e na autoestima dos pacientes (SANT’ANA et al. (2012); 

LIEDKE (2014); HOPMAM et al. (2014); GARCIA et al. (2012); SALOME (2014)). Neste 

estudo a intensidade da dor sofreu redução ao longo do período de tratamento observado. A dor 

provocada pelas úlceras foi referida num escore de 5/10 (moderada), 5/10 (moderada), 3/10 

(moderada), 1/10 (leve), respectivamente ao longo dos quatro encontros. Dados semelhantes 

foram encontrados no estudo de Abreu e Oliveira (2015) que evidenciaram a redução da dor no 

grupo que usou a Bota de Unna a partir da quinta semana, em que a dor referida em 80% da 

amostra variou entre 0 - 4 escores. Salome et al. (2014) também comprovaram a eficácia da 

bota na redução da dor e melhora da mobilidade. 

A avaliação do processo de cicatrização por meio da escala Pressure Ulcer Scale for 

Healing (PUSH) considerou três parâmetros, área da ferida, quantidade de exsudato, e 

aparência do leito de acordo com o tecido de cicatrização predominante. O instrumento gera 

escores de 0 a 17, quanto maior o escore total pior a evolução (ALMEIDA; MOREIRA; 

SALOME, 2014). Evidenciou-se uma redução significativa (p<0,01) dos escores ao longo do 

tratamento. 

Quanto ao exsudato presente nas gazes, a prevalência de quantidade mudou de 

moderado para pouco ao longo do período, sendo prevalente em todo o período o aspecto 

seroso, tais características provavelmente influenciaram para a prevalência de odor 

característico, ou discreto, e ausência do odor fétido na última avaliação. O excesso de exsudato 

pode favorecer à infecção e contribuir para dificuldade de cicatrização além de provocar 

aumento de odor e desconforto ao paciente (ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

O paciente em tratamento com a bota de Unna tem a possibilidade de realizar a troca 

das gazes e ataduras secundárias diariamente, essa ação contribui para a redução do odor fétido 
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e da probabilidade de infecção. Essa troca pode ser feita em sua própria residência, e o 

enfermeiro é responsável por realizar as orientações sobre a técnica para as trocas diárias ao 

paciente ou ao cuidador. A avaliação do exsudato da lesão deve ser periódica e contínua, pois 

de acordo com o volume de exsudato a escolha da cobertura se mostra eficaz ou não, sendo 

importante manter o equilíbrio da umidade no leito da ferida a ponto de favorecer a proliferação 

celular e impedir a maceração das bordas da lesão (LIEDKE, 2014). 

O tecido de granulação na amostra, foi predominante no leito das úlceras e apresentou 

gradual aumento ao longo das avaliações, observou-se também crescimento de tecido epitelial, 

ou de epitelização, e diminuição do esfacelo, também conhecido como tecido desvitalizado. A 

prevalência do tecido de granulação encontrada neste estudo, corrobora com os achados de 

Abreu e Oliveira (2015), em seu ensaio clínico controlado e randomizado que comparava o 

tratamento de UVC com a bota de Unna e com a bandagem elástica, os quais encontraram 

prevalência do tecido de granulação em ambas as tecnologias, com maior destaque para as 

tratadas com a BU.  

Já Liedke (2014) em seu estudo retrospectivo e documental, notou a presença de 

esfacelo predominante em sua amostra (57,5%), contrastando com os achados desta pesquisa 

que identificou a redução na quantidade de esfacelo nas UV avaliadas passando de 31,67% no 

primeiro encontro para 13,33% na última avaliação.  

O aumento de tecido de granulação no leito da lesão apresenta um bom prognóstico já 

que este é o tecido que precede o estágio da epitelização e inicia o fechamento da ferida 

(OLIVEIRA et al. 2012). Já a presença de esfacelo no leito da lesão provoca crescimento 

bacteriano fornecendo nutrientes às bactérias, favorece a infecção, além de inibir a fagocitose 

e retardar a cicatrização (LIEDKE, 2014). 

Por tanto, os resultados obtidos na amostra demonstram que a bota de Unna favoreceu 

o processo de cicatrização melhorando as condições teciduais no leito das úlceras.  

A borda e a pele perilesão são importantes aspectos a serem avaliados na evolução das 

feridas, elas fornecem características determinantes para a escolha da cobertura a ser utilizada 

e os cuidados a serem executados em cada lesão.  Como características comuns às bordas das 

lesões observou-se borda aderida e difusa, outras características também foram encontradas 

como úmidas, intumescidas, maceradas, seca, e descamativa, mas apresentaram-se dispersas na 

amostra (TABELA 12). 

Abreu, e Oliveira (2015) encontraram em seu estudo a prevalência de borda macerada 

e explicam que a maceração de bordas e pele perilesão são comuns em pacientes em uso de 

bota de Unna principalmente quando aplicada diretamente ao leito da lesão, sem outras 
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coberturas, o que não ocorreu neste estudo, possivelmente pela redução da quantidade de 

exsudato ao longo do acompanhamento que em grande quantidade também é um fator que 

favorece a maceração. 

Quanto às características da pele perilesão na amostra, a maioria apresentava-se em 

coloração eritematosa, hiperpigmentada, descamativa corroborando o que descreve a literatura 

acerca da pele perilesão de úlceras venosas. Outras características encontradas estão descritas 

na tabela 13. Destaca-se a variação das características da pele perilesão e recomenda-se 

disposição de cuidados individualizados conforme avaliação do enfermeiro, tanto para suas 

intervenções, quanto para suas orientações de autocuidado aos pacientes. Muitos autores 

recomendam a hidratação da pele ao redor da lesão, utilizando cremes de hidratação a base de 

ureia ou lanolina para manutenção da função e de sua integridade (LIEDKE, 2014; OLIVEIRA 

et al. 2012; ABREU; OLIVEIRA, 2015).  

Para Liedke (2014) os cuidados de enfermagem não se restringem aos cuidados com o 

leito da úlcera, ou à execução da cobertura, mas abrange também a avaliação e hidratação da 

pele ao redor da lesão, mesmo após a cicatrização evitando, assim, recidivas.     
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7 CONCLUSÃO 

A terapia compressiva com utilização da tecnologia bota de Unna apresenta evidências 

de sua atuação no processo de cicatrização de úlceras venosas, neste e em muitos estudos. A 

escolha da melhor tecnologia para o tratamento de feridas deve ser feita com base em evidências 

de sua eficácia, nesse sentido, destaca-se esta pesquisa. 

Evidenciou-se que o perfil epidemiológico e clinico dos pacientes tratados com bota de 

Unna era predominantemente masculino, com maior percentual de idade entre 71-80 anos, 

casados, aposentados e afastados do serviço, com escolaridade entre 0 e 5 anos de estudo, 

acometidos de hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso, e úlceras venosas em sua maioria 

únicas, localizadas principalmente em membro inferior direito, em região de maléolo medial, e 

tempo de cronicidade médio de 9 anos. 

As características das úlceras venosas em processo de cicatrização no período de 

acompanhamento apresentaram redução de área estatisticamente significativa (p<0,01), 

mudança de profundidade, quando a maioria passou de parcial para superficial (p=0,015). 

Ocorreu redução na média de escores da escala de PUSH com significância estatística (p<0,01). 

A dor provocada pelas lesões caiu de moderada para leve em metade dos pacientes. O odor 

permaneceu característico, não fétido. O exsudato apresentou-se seroso, com mudança na 

quantidade encontrada nas gazes ao longo do período, passando de moderado para pouco. No 

leito da ferida prevaleceu o tecido de granulação, com diminuição progressiva de esfacelo. 

Este estudo evidenciou a eficácia da atuação da bota de Unna nos pacientes observados, 

porém não é conclusivo e necessita de maior aprofundamento. Sugere-se estudos que visem o 

acompanhamento dos pacientes até o final da cicatrização e que comparem a efetividade dessa 

tecnologia com outras disponíveis no mercado em relação ao custo-benefício. 

As limitações deste estudo se devem ao tamanho da amostra, que se tornou limitada 

devido às perdas ao longo do acompanhamento, por mudanças na cobertura adotada para o 

tratamento, bem como a associação da BU a outras tecnologias como alginato de cálcio, carvão 

ativado, espuma de poliuretano, etc., critério de exclusão adotado neste estudo. Além disso, a 

falta de recursos humanos e financeiros impediram o acompanhamento das úlceras até a 

cicatrização total.  

É importante enfatizar a contribuição desta pesquisa para a prática de enfermagem 

enquanto ciência baseada em evidências, dando maior respaldo às decisões do enfermeiro, e 

para a assistência nos ambulatórios campos deste estudo, auxiliando conhecer o paciente em 

acompanhamento para planejar melhor o cuidado prestado.  
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO 1 - VARIÁVEIS BASAIS 

INICIAIS: IDADE: SEXO: F ( ) M (  ) PESO: __ ALTURA: __ 

PROCEDÊNCIA: 

____________________________ 

ESCOLARIDADE: ______  

(ANOS) 

ESTADO CIVIL: (    )Solteiro (    )Casado (   )Viúvo (   )Divorciado (   )Outro: 

__________ 

SITUAÇÃO EMPREGATÍCIA: (  ) Empregado (  )Desempregado (  )Afastado     

(  )Aposentado  (  )Outro _______________________ 

 

OCUPAÇÃO: ______________________________ 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO: (   ) CLT   (   ) Autônomo (   ) Terceirizado 

REPRESENTA PRINCIPAL FONTE DE MANUTENÇÃO DA CASA? (   ) Sim (  ) Não 

TRATAMENTO TEVE ALGUMA INTERFERÊNCIA NO TRABALHO? (   ) Sim (  ) 

Não 

SE SIM, DE QUE FORMA? _________________________________________________ 

MORADIA: (  ) Própria (  ) Alugada 
SANEAMENTO BÁSICO? (   ) Sim (  ) 

Não 

SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: (   ) Regular (   ) Irregular (   ) Não Soube Informar 

DIAGNÓSTICO MÉDICO PRINCIPAL: 

HAS: S (  )  N(   ) 
DM 2:  S (  )  

N(   ) 
TABA: S (   )   N(  ) ETILISTA: S (   )  N(   ) 

DIAS DE ACOMPANHAMENTO:                                 

MEDICAMENTO SISTÊMICO PARA CICATRIZAÇÃO? S (    )   N(    )  SE SIM, 

QUAL? ____________________________________ 

 

COBERTURA UTILIZADA ANTES DA PESQUISA:  _______________________ 

 

PERIODICIDADE DA TROCA DA COBERTURA: (  ) DIAS ALTERNADOS (  ) 

DIARIAMENTE  

DESCRIÇÃO DA LESÃO 

 PRESENÇA DE: (  ) EXSUDATO (  ) NECROSE  (  ) TECIDO DE GRANULAÇÃO  (  )  

EDEMA  

ÁREA DA LESÃO (COMP X LARGURA): ________      LOCALIZAÇÃO: ________ 

EXAMES LABORATORIAIS  

HB: _______  HT: ________ LEUCO: _______ PLAQUETAS: ______ GLICEMIA: 

____ 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO II - AVALIAÇÃO DA ÚLCERA VENOSA 

 

INICIAIS: _____     IDADE:                      SEXO: F (   )  M (   ) PESO:  Kg 

DADOS 1º enc 

 __/_/__ 

4º enc 

__/_/__ 

6º enc 

__/_/__ 

10ºenc 

_/_/__ 

Escore da escala de PUSH     

Área da lesão     

Área perilesional (palidez, eritema, 

cianose, seca, macerada, intumescida, 

hiperqueratose, descamação, edema) 

    

Borda (definida, regular, difusa, 
aderida, descolada, macerada) 

    

Presença de necrose %     

Presença de tecido de granulação %     

Presença de esfacelo %     

Presença de tecido epitelial %     

Presença de tecido limpo não-

granular % 

    

Exsudato (seroso, sanguinolento, 

purulento, sero-sanguinolento, pio-

sanguinolento) 

    

Exsudato na gaze (ausente; 25% 
pouco; >25% <75% moderado, >75% 

abundante) 

    

Profundidade da lesão (superficial; 
parcial; total) 

    

Odor (ausente; característico; fétido)     

Dor (0 a 10)     
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa é sobre “AVALIAÇÃO DO PROCESSO CICATRICIAL DE ÚLCERAS 

VENOSAS EM PACIENTES EM TRATAMENTO COM A TECNOLOGIA BOTA DE 

UNNA” e está sendo desenvolvida pela Dra. Joselany Áfio Caetano, do Curso de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará. O objetivo desse estudo é observar o processo de tratamento 

da sua ferida com o uso da Bota Unna. (Bota Unna é um curativo) Este estudo tem como 

benefício o aprendizado dos enfermeiros sobre o processo de cicatrização das úlceras venosas 

a partir do curativo Bota de Unna e será realizada no ambulatório de cirurgia vascular do 

Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC), 

situado na rua Coronel Nunes de Melo s/n, bairro Rodolfo Teófilo, no município de Fortaleza-

CE. 

 

Solicitamos a sua ajuda para coletar algumas informações, como idade, sexo, 

escolaridade; dados da sua ferida. Solicito também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica 

nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo (segredo) absoluto.  

 

1. Informo que essa pesquisa poderá causar algum desconforto (incomodo), pois vamos utilizar 

15 minutos do seu tempo e vamos fotografar sua ferida para comparar imagens e estudar a 

cicatrização (processo de cura da ferida), algo que pode gerar desconforto psicológico (você 

pode não se sentir à vontade), mas não se preocupe, não vamos fazer nada que você sinta 

dor. 

 

2. A pesquisa será de observações da sua cicatrização, essas irão ocorrer em quatro encontros 

durante aproximadamente três meses (21 dias após o primeiro encontro, 15 dias após o 

segundo encontro, e por último, 30 dias após o terceiro encontro) e vamos nos encontrar na 

troca de curativos, não vai demorar mais de 20 minutos, vamos usar um questionário 

(algumas perguntas) que você só responde se sentir confortável, após isso vamos bater 

algumas fotos e medir com a régua sua ferida para acompanhamento. 

 

3. Gostaria de deixar avisado, que para o estudo, suas feridas serão fotografadas a cada encontro 

e medidas com régua de papel, mas não vai haver sua exposição, utilizaremos somente suas 

iniciais, e isso não vai demorar muito, no máximo 5 minutos, depois disso vou fazer as 

perguntas que irão durar 15 minutos. 

 

4. Se você concordar, vamos lhe perguntar esses três questionários que são para coleta de dados 

sendo: um questionário com 25 perguntas sobre algumas informações, como idade, sexo, 

escolaridade, que serão feitas no primeiro encontro, outro, para o acompanhamento da sua 

ferida com 14 perguntas, que vou perguntar apenas a respeito da dor, e que será aplicado em 
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todos os demais encontros/observações, e outro que vou fazer somente observando, você 

não precisará responder nada. Lembrando, isso não vai demorar mais que 15 minutos. 

  

5. Esclarecemos que sua participação nesse estudo é voluntária (só participa se quiser) e, 

portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades pedidas pelo(a) pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver 

a qualquer momento desistir, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação no cuidado 

que vem recebendo no hospital. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer 

dúvida em qualquer etapa da pesquisa (na hora que quiser perguntar).  

 

Considero que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o 

meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados 

obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e 

publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento.  

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, ____de _________de ______ 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

 

Nome do voluntário/Assinatura                           Nome do pesquisador/Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome da pesquisadora: Dra. Joselany Áfio Caetano 

Instituição: Universidade Federal do Ceará – Departamento de Enfermagem 

Endereço:Rua Alexandre Baraúna, 1115 - Rodolfo Teófilo, Sala 09  

Telefones para contato: (85) 99927-8333. ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - 

Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

O CEP/UFC/PROPESQ é a parte da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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