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RESUMO 

A ferida é considerada como a interrupção na continuidade de um tecido corpóreo, que pode ser provocado por trauma, 

ou desencadeada por uma afecção que acione o sistema imunológico do organismo da pessoa. O objetivo deste trabalho 

é correlacionar o perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de feridas da Universidade do Extremo Sul Catarinense 

e o risco de amputação de membros inferiores. O presente estudo foi quantitativo, transversal, descritivo e de campo, 

desenvolvido nos ambulatórios de feridas de uma Universidade no Extremo Sul Catarinense. Participaram 30 pacientes 

atendidos no ambulatório durante agosto e setembro de 2021. Os dados foram analisados estatisticamente com margem 

de erro de 5% e confiabilidade de 95%. Os resultados demonstraram que dos participantes (n.30) 63,35 % (19) do sexo 

feminino, 43,4% (13) com idade entre 61 a 70 anos. Da população geral (n.30), os homens apresentam Índice Tornozelo 

Braço mais grave e mais dor.  

 

Descritores: Feridas. Amputação. Perfil de saúde. 

 

ABSTRACT 

A wound is considered an interruption in the continuity of bodily tissue, which can be caused by trauma, or triggered 

by a condition that triggers the person's immune system. The objective of this study is to correlate the profile of patients 

seen at the wound clinic of the Universidade do Extremo Sul Catarinense and the risk of lower limb amputation. The 

present study was quantitative, cross-sectional, descriptive and field, developed in the wound clinics of a University in 

the extreme south of Santa Catarina. Thirty patients treated at the outpatient clinic during August and September 2021 

participated in the study. Data were statistically analyzed with a margin of error of 5% and reliability of 95%. The results 

showed that 63.35% (19) of the participants (n.30) were female, 43.4% (13) aged between 61 and 70 years. From the 

general population (n.30), men have more severe Ankle Arm Index and more pain. 

 

Descriptors: Wounds. Amputation. Health Profile. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as amputações representam 

um dos problemas de saúde da atualidade de 

relevância e impacto pessoal, social e econômico. 

A pessoa que sofre a amputação passa por 

alterações significativas em sua vida que implicam 

diminuição da independência, alterações na 

autoestima e dificuldades em se adaptar a essa nova 

etapa1. 

A amputação do membro requer amplos 

cuidados desde o momento da pré-amputação, 

passando pelo processo propriamente dito e indo 

até a recuperação funcional do paciente. Suas 

principais causas são necrose tecidual causada por 

doença vascular, más-formações congênitas, 

infecções, tumores e traumas. As mais importantes 

são complicações do diabetes e doença vascular 

periférica, com cerca de 75% dos casos, e o trauma, 

com 20%. Estima-se que a incidência de 

amputações de membros inferiores seja de 2,8 a 

43,9 por 100.000 habitantes, dependendo da 

população estudada2. 

No Brasil, nos últimos anos, houve aumento 

significativo no número de amputados. Estima-se 

que ocorram 40.000 amputações por ano em 

sujeitos diabéticos, além de outras causas como 

acidentes de trânsito e de trabalho. 

Em 2019, segundo dados do DATASUS de 

janeiro a dezembro, foram realizadas 17.156 

amputações/desarticulação de membros inferiores. 

Em primeiro lugar, consta a região Sudeste com 

11.431 procedimentos, em segundo, a região 

Nordeste com 8.616 procedimentos realizados. A 

região que menos realizou amputação foi o Centro-

Oeste com 1.479. Em 2020, Santa Catarina 

registrou 944 amputações, um aumento de 9,43% 

em relação ao ano de 20193. 

Frente ao exposto e ao importante impacto 

que as amputações têm em todas as áreas da vida 

da pessoa, são necessárias pesquisas com 

abordagem enfocando fatores de risco e utilização 

de tecnologias apropriadas para assistência de 

enfermagem e educação em saúde. O controle 

metabólico e da infecção, a realização de cuidados 

de enfermagem com os pés, curativos com 

coberturas adequadas e com técnicas avançadas 

para o tratamento das feridas, o respeito pelos 

princípios da doença e da fisiologia da cicatrização, 

além da adequação de órteses especiais podem 

efetivamente minimizar os fatores de risco para as 

amputações de membros inferiores4. 

Optou-se por este tema, pois é uma 

problemática que vem acometendo a saúde da 

população e acredita-se que seja necessário 

oferecer suporte a pacientes que necessitam ou 

podem vir a desenvolver a amputação, a fim de 

melhorar a qualidade de vida deles. 

A amputação como consequência de uma 

ferida é algo que pode e precisa ser evitado, em 

alguns casos essa é a única opção, mas é nosso 

dever evitar ao máximo essa consequência. Após a 

amputação dos membros inferiores (MMII), o 

paciente necessita passar pelo processo de 

cicatrização do coto, logo é necessária a 

reabilitação para fortalecimento do membro e 

preparo através do enfaixamento para medição e 

após então confeccionar a prótese para depois 
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iniciar a fase propriamente dita de adaptação. Com 

os resultados obtidos na coleta de dados, foi 

possível identificar variáveis em comum entre os 

pacientes atendidos no ambulatório de feridas e 

intervir o quanto antes, evitando a amputação e, 

quando for o caso, iniciar processo de reabilitação 

o mais precoce possível, proporcionando, então, 

melhor qualidade de vida aos usuários. 

A análise dos dados coletados foi de grande 

valia para a sistematização de enfermagem no 

processo de cuidar dos pacientes portadores de 

feridas, pois por meio da correlação do perfil, é 

possível criar instrumentos para serem aplicados no 

momento em que o indivíduo é admitido no 

serviço. Quando associado o instrumento para 

análise do perfil, o exame físico, os aparelhos de 

imagem que possibilitam a melhor visualização do 

local acometido e com a escuta qualificada, é 

possível otimizar o diagnóstico de enfermagem e, 

consequentemente, possibilitar uma intervenção 

profilática nos fatores que levam à amputação de 

membros inferiores. 

O diagnóstico de enfermagem precoce e 

mais preciso diminui as chances de a ferida evoluir 

e chegar à amputação, afinal será possível adotar 

condutas mais específicas para cada caso e assim 

realizar o papel da enfermagem, no qual se visa ao 

bem-estar integral do paciente. 

Atualmente, o número de pessoas com 

diabetes, obesidade, sedentarismo, entre outras 

doenças que causam as vasculopatias vem 

aumentando, e com isso a população portadora de 

feridas decorrentes dessas doenças também. Em 

alguns casos, as lesões podem ter uma piora muito 

rápida, por isso, a importância do tratamento 

correto e eficaz antecipado, a fim de evitar a 

amputação. Sabe-se que as feridas vasculogênicas 

podem ser muito dolorosas, sendo assim, este 

estudo beneficia o paciente ao demonstrar que 

quanto antes iniciar o tratamento correto e eficaz, 

as dores podem ser tratadas, causando-lhe mais 

conforto para realizar atividades do dia a dia. 

Mediante a temática estabeleceu-se como 

objetivo geral: correlacionar o perfil dos pacientes 

atendidos no ambulatório de feridas da UNESC e o 

risco de amputação de MMII. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi resultado de uma 

pesquisa quantitativa, transversal, descritiva, de 

campo, tendo como variável dependente o risco de 

amputação de MMII e independentes: idade, sexo, 

grau de escolaridade, profissão, estado civil, ITB.  

O estudo foi desenvolvido nos dois 

ambulatórios de feridas de uma Universidade do 

Extremo Sul Catarinense, com amostra 

probabilística de 30 pacientes com feridas, 

atendidos durante os meses de agosto e setembro 

de 2021 em qualquer um dos ambulatórios de 

feridas, obedecendo os seguintes critérios de 

inclusão: ser atendido em um dos ambulatórios de 

feridas durante os meses de agosto e setembro de 

2021; aceitar participar da pesquisa mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), autorizando participação na 

pesquisa e critérios de exclusão: o fato de ele ser 

atendido nas clínicas, mas não ter lesão de pele.   
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O projeto foi submetido para análise do 

Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos 

(CEP) da UNESC, em obediência à Portaria 

466/2012 e 580/2018 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), e a coleta de dados ocorreu apenas 

após sua aprovação. O pesquisador assinou o 

Termo de Confidencialidade, que consta no 

apêndice C, e o parecer de aprovação é o de número 

4.903.604. Após aprovado seguiu o seguinte 

itinerário: identificação dos pacientes no 

ambulatório de feridas; seleção dos pacientes; 

desenvolvimento da Consulta de Enfermagem com 

realização de exame físico, onde foi avaliada a 

presença de feridas e mensurado o ITB (Índice de 

Pressão em Tornozelo e Braço).  

Os dados foram digitados em um arquivo do 

Microsoft Office Excel a analisados através da 

estatística descritiva, sendo gerados tabelas de 

frequência e gráficos das variáveis mais 

importantes do estudo no SPSS. Os testes 

estatísticos Qui-Quadrado de Pearson e Exato de 

Fisher foram aplicados para verificar se existia 

associações significativas entre as variáveis 

qualitativas do estudo. Todos os testes foram 

realizados com nível de significância de 5% e 

intervalo de confiança de 95%. 

 

RESULTADOS 

 

Com relação ao perfil sociodemograficos 

com n. de 30 pacientes participantes da pesquisa 

obteve-se: 63,35 % (19) do sexo feminino e 36,7% 

(11) masculino; quanto à faixa etária 43,4% (13) 

com idade entre 61 a 70 anos, 20% (6) com idade 

entre 51 a 60 anos; 16,7% (5) com 71 a 80 anos, 

13,3% (4) com 41 a 50 anos e 3,3% (1) com idade 

entre 31 a 40 anos e 81 a 90 anos. Quanto ao estado 

civil 56,7% (17) são casados, 30% (9) são viúvos, 

10% (3) solteiros e 3,3% (1) divorciado. Quando 

falamos em ocupação 66,7% (20) são aposentados, 

13,3% (4) são do lar e os demais são distribuídos 

em ocupações como porteiro, frentista, carpinteiro, 

agricultor, vidraceiro e marmorista com 3,33 (1). 

Quanto a escolaridade, 60% (18) tem Ensino 

Fundamental incompleto, 23,3% (7) tem Ensino 

médio completo, 6,7% (2) Ensino fundamental 

completo e Ensino superior incompleto e 3,3% (1) 

com Ensino superior completo. Quanto a cor 83,3% 

(25) são brancos, 10% (3) pardos e 6,7% (2) negros.  

No que se refere a religião 53,3% (16) são 

católicos, 36,7% (11) evangélicos, 6,7% (2) 

protestantes, 3,3% (1) da Universal. Todos os 

pacientes têm como procedência a Unidade de 

Saúde.  

Com relação à consulta de enfermagem 

baseada da Teoria do Déficit do Autocuidado de 

Dorothéa Orem, no quesito necessidades 

universais, obteve-se: a respiração de 100% é de ar 

ambiente; 46,7% (14) ingerem quantidade média 

de líquidos, 36,7% (11) pouco liquido e 16,7% (5) 

muito liquido; 53,3% (16) com alimentação rica em 

carboidratos, 26,7% (8) proteínas, 20% (6) grutas, 

verduras e legumes. No que se refere ao sono 

56,7% (17) ininterrupto, 33,3% (10) com 

interrupções frequentes e 10% (3) tem insônia; 

90% (27) com boas relações familiares e 10% (2) 
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conturbadas sendo que 86,7% residem com a 

família, 10% (3) sozinhos e 3,3% (1) em Instituição 

de Longa Permanência (ILP). A medicação que 

mais utilizam com 40% (12) são os 

Hipoglicemiantes e Anti-hipertensivo; 16,7% (5) 

anticoagulante e anti-hipertensivo; 13,3% (4) anti-

hipertensivos e 10% (3) anticoagulantes. Pupilas 

isocóricas fotoreagentes, acuidade auditiva 

presente e turgor da pele preservado em 100% dos 

pacientes. No que tange a avaliação vascular Tec < 

3 56,7% (17),  Tec> 3 40%(12) e varizes 3,3% (1) 

dos pacientes.  

Ao exame físico ainda, na AC 100% 

normocárdicos, com boa expansibilidade 

pulmonar, abdome com RHA presentes e ausentes 

de estomas. Quanto à dor, 93,3% (28) não 

apresentam dor e 6,7% (2) apresentam dor. Dos que 

apresentam 50% com dor continua e 50% 

alternada. Quanto as lesões, 93,3% (28) são 

crônicas e 6,7% (2) agudas, sendo que quanto ao 

mecanismo de lesão 46,7% (14) são lesões venosas, 

23,3% (7) mal plantar, 10% (3) feridas diabéticas 

ou amputações, 3,3% (1) feridas operatórias, lesões 

mistas ou abcessos. Quanto à classificação da 

ferida 43,3% (13) são limpas-contaminadas, 23,3% 

(7) contaminadas, 20% (6) limpas e 13,3% (4) 

infectadas. Sendo, 36,7% (11) com presença de 

escafelo, 33,3% (10) com granulação, 23,3% (7) 

com necrose e 6,7% (2) epitelizada. No que se 

refere ao tipo de bordas, 30% (9) irregular, 20% (6) 

contraída macerada, 16,7% (5) contraída regular, 

13,3% (4) contraída irregular, 10% (3) regular, 

6,7% (2) irregular com hiperqueratose e 3,3,% (1) 

irregular macerada. Do exsudato, 73,3% (22), 

13,3% (4) seroso e 10% (3) sanguinolento, sendo, 

43,3% (13) moderadamente exudativa, 30% (9) 

pouco exudativa, 23,3% (7) altamente exudativa e 

3,3% (1) seca. A cicatrização de 100% dos 

pacientes é de segunda intenção. Na avaliação do 

TIB Direito 66,7% (20) normal, 13,3% (3) leve ou 

moderada e 6,7% (2) grave, conforme apresenta a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – ITB direto 

ITB D Qt. Cit. % 

0.9 – Normal 20 66,70% 

0,71-0,90 – Leve 4 13,30% 

0,40-0,70 – Moderada 4 13,30% 

0,00-0,40 – Grave 2 6,70% 

Total 30 100% 

Fonte: Dados das pesquisadoras (2021). 

 

Dos 30 avaliados ITB Esquerdo, 56,7% (17) normal, 20% (6) leve, 10% (3) moderada e 13,3% (4) 

grave, conforme consta na Tabela 2.  
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Tabela 2 – ITB esquerdo 

ITB E Qt. Cit. % 

0.9 – Normal 17 56,70% 

0,71-0,90 – Leve 6 20% 

0,40-0,70 – Moderada 3 10% 

0,00-0,40 – Grave 4 13,30% 

Total 30 100% 

Fonte: Dados das pesquisadoras (2021). 

 

DISCUSSÃO 

 

A pele é o órgão que reveste todo o corpo 

com alvo de proteção contra o meio externo, 

identificação, absorção, excreção, sensibilidade, 

dentre outras funções.  Denomina-se ferida a 

ocorrência de lesão aberta no tecido cutâneo, sendo 

também definida por solução de continuidade da 

pele5,6. Um estudo7 destacou que o conhecimento 

das características dos usuários atendidos em 

ambulatório de cuidados com feridas é essencial do 

ponto de vista da compreensão do seu perfil e das 

modificações necessárias para a organização do 

serviço e a melhora da qualidade da assistência de 

enfermagem.  O estudo demonstrou ainda que do 

total de 1.600 atendimentos, houve predominância 

de pacientes do sexo masculino, com idade variada 

entre sete e 96 anos, com média de 35 a 54 anos, 

casados (151/ 43,5%), com ensino fundamental 

incompleto, representado por 143 (41,2%). Os 

resultados da pesquisa de Squizatto et al.7 diferem 

dos resultados encontrados na presente pesquisa, 

que demonstrou predominância do sexo feminino 

63,35 % (19), com faixa etária 43,4% (13) entre 61 

a 70 anos, 56,7% (17) são casados, 30%, 66,7% 

(20) são aposentados. A mudança de perfil pode 

estar correlacionada ao perfil territorial de cada 

local.   

Em outro estudo realizado em um 

ambulatório de feridas de um hospital universitário 

de Antônio Pedro em 2008, no qual participaram 

do estudo 49 pacientes com úlcera venosa crônica, 

a faixa etária prevalente entre os participantes foi 

entre 51-70 anos (45,7%), quanto à escolaridade, 

predominou o 1º grau incompleto (61,2%), oito o 

2º grau completo (16,3%), quatro o 1º grau 

completo (8,2%) e sete eram analfabetos (14,3%). 

Entre as doenças associadas, encontrou-se a 

insuficiência venosa crônica e a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) 31% (15) dos pacientes e 

insuficiência venosa crônica + Diabetes Mellitus 

(DM) + HAS em 22% (11).  

Percebe-se que os dados do estudo de 

Oliveira et al.8 apresentam relação com o que 

encontramos em nosso estudo realizado no 

ambulatório de feridas. A predominância de feridas 

na faixa etária entre 61-70 anos se mostrou maior 

com 43,3% fator que podemos referir que à idade 

avançada tornam as pessoas mais suscetíveis a 

lesões devido alterações do sistema fisiológico 
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sendo elas modificações nutricionais, metabólicas, 

vasculares e imunológicas que afetam a função e o 

aspecto da pele. Outro dado que predominou em 

ambos os estudos foi o maior número de pacientes 

atendidos serem com ensino fundamental 

incompleto, em nossa pesquisa 60% dos pacientes 

não tinham terminado o ensino fundamental isso se 

deve esperadamente pelas pesquisas serem 

realizadas em serviços públicos de saúde, onde a 

demanda é mais frequente de pessoas com baixo 

poder aquisitivo. Dentre as doenças associadas em 

nosso estudo dos 30 entrevistados 15 (50%) 

relataram serem diabéticos tipo II e após questioná-

los sobre os medicamentos de uso contínuo 40% 

relataram fazer uso de hipoglicemiantes e 

hipertensivos e 16,7% de anticoagulante e anti-

hipertensivo. 

 Relacionando esses dados aos dados de 

outro estudo9, no qual foi aplicado um questionário 

para entrevista de 12 pacientes que frequentavam o 

setor de curativos de uma Unidade Ambulatorial de 

Média Complexidade no Município de Maceió 

(AL) com feridas crônicas ou agudas que buscavam 

o setor para a realização de seus curativos, 

percebeu-se que em sua maioria eram 

comprometidos fisiologicamente pela interferência 

de doenças de base como a hipertensão arterial 

(58,3%), o comprometimento vascular (50%) e o 

diabetes mellitus (25%). Além desses dados, a 

pesquisa nos mostrou que das lesões 

acompanhadas a maior ocorrência foi de etiologia 

venosa (50%), seguida do pé diabético (25%), um 

caso onde o surgimento da lesão foi ocasionado por 

queimadura (8,3%), outro de origem traumática 

(8,3%) e uma lesão que iniciou devido a uma 

infecção (8,3%). 

Foram encontradas semelhanças nos três 

estudos de patologias que favorecem o 

desenvolvimento da lesão, que acabam 

dificultando sua cicatrização devido ao 

comprometimento da circulação sanguínea ou até 

mesmo causando infecção dentre as principais o 

diabetes mellitus e a hipertensão arterial10. Os 

dados analisados neste estudo corroboram com os 

resultados obtidos no estudo mencionado, no qual 

o maior percentual de feridas é de etiologia venosa, 

seguida pelas lesões mal plantar, diabéticas, de 

amputação, ferida operatória, lesão mista e 

abscesso. 

Autores11 descrevem o processo de 

cicatrização de feridas como um evento complexo 

e dinâmico, que pode ser dividido em três fases: a 

fase inflamatória, onde ocorre a migração de 

neutrófilos e macrófagos para a área lesada; 

citocinas pró-inflamatória TGF-β, IL-1, IL-8, TNF-

α e IFN-γ agem ajudando na quimiotaxia celular e 

diferenciação de monócitos em macrófagos; a fase 

proliferativa, onde ocorre a fibroplasia, responsável 

pela deposição de colágeno, e se inicia a 

angiogênese dando a aparência de “tecido de 

granulação” à ferida, onde em seguida ocorre a 

reepitelização, marcada pela migração de 

queratinócitos não danificados das margens da 

ferida para o centro e a última fase, o 

remodelamento, que é quando ocorre a deposição 

de colágeno do tipo I pelos fibroblastos e do 

acréscimo da força de contração das bordas, 

reestabelecendo a homeostasia orgânica.  
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Um estudo12 de 2015 realizado com 34 

pessoas com úlcera venosa assistidas no 

ambulatório de angiologia de um Hospital 

Universitário do Sul do Brasil mostrou que o ITB 

variou de 0,6 a 1,57 e em seis pessoas foi maior que 

1,2. Quando comparando os dados dessa pesquisa 

com o presente estudo, percebe-se semelhança nos 

resultados, sendo que dos pacientes entrevistados o 

ITB em MMII apresentou-se normal (maior ou 

igual a 0,9) sendo MIE 56,7% e MID 66,7%. Na 

referida pesquisa12, os pacientes que apresentaram 

alteração ITB foram 43,3% dos entrevistados, 

sendo obstrução leve, moderada e grave, fatores 

estes que se relacionam a uma maior 

morbimortalidade e considerado forte preditor 

prognóstico, como importante método de rastreio 

de doenças vasculares.  

 Autores13 mostraram em sua pesquisa que 

a dor apresentou associação significativa com: uso 

de terapia compressiva (p=0,002), orientação para 

uso de terapia compressiva (p=0,030) e orientação 

para elevação dos membros inferiores (p=0,002). 

Os pacientes que faziam uso de terapia 

compressiva, que receberam orientação sobre o seu 

uso e sobre elevação dos membros inferiores 

apresentaram menor intensidade da dor e menor 

impacto da dor nas atividades diárias. Esses 

achados mostram que a assistência prestada tem 

influência sobre a dor relacionada à úlcera. 

Mostrou ainda que das variáveis relacionadas à 

lesão mostrou que a dor apresentou associação 

significativa com: a condição do leito da ferida 

(p=0,011), odor da UV (p=0,009), área da UV 

(p=0,001) e sinais de infecção (p=0,001). Os 

pacientes que apresentavam UV com predomínio 

de tecido de granulação ou epitelização, ausência 

de odor, que tinham lesões pequenas (<50mm) e 

sem sinais de infecção apresentaram menor 

intensidade da dor e menor impacto da dor nas 

atividades diárias. A presente pesquisa mostrou 

quando relacionados ITB com dor que pacientes 

com ITB D normal (5%) e leve (25%) apresentaram 

dor e pacientes com ITB E normal (5,9%) e 

moderado (16,7%) apresentaram dor, ainda que 

não houvesse associação significativa entre o ITB 

e a dor.  

Comparando ainda dados da pesquisa de 

Budó et al.12, dos 34 pesquisados, 79,4% 

apresentavam tecido de granulação, 61,8% limpa e 

58,8% com esfacelo. Identificou-se também que 

17,6% das úlceras tinham tecido de epitelização e 

8,8% estavam infectadas. Ressalta-se que foram 

encontradas úlceras que apresentavam mais de um 

tipo de tecido presente nas lesões. Nosso estudo 

mostrou resultados semelhantes, sendo que 33,3% 

dos pacientes apresentaram lesão com leito de 

granulação, 36,7% com esfacelo, 23,3% necrose e 

6,7% epitelizada. No que se relaciona ao exsudato 

das lesões as pesquisas mostraram-se divergentes, 

pois, em nossa análise 73,3% das lesões 

apresentaram exsudato purulento, seguidas de 

13,3% de exsudato seroso, 10% sanguinolento e 

3,33% de lesão não exsudativa, devido ao paciente 

já ter finalizado o processo de cicatrização. Em 

contrapartida, na pesquisa realizada por Budó et 

al.12, 91,2% das úlceras apresentaram algum tipo 
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de exsudação, sendo 61,4% seroso, 25,8% 

serossanguinolento, 6,4% purulento, 3,2% 

sanguinolento e o exsudato azulado/esverdeado. 

Conforme a pesquisa realizada por 

autores14 no mesmo ambulatório de feridas em que 

o presente estudo se realizou, as feridas analisadas 

demostraram que o volume de exsudato das lesões 

passou de pouco 72,50%) para moderadamente 

exsudativo (43,3%) quando comparados dados da 

primeira pesquisa14 para este trabalho. 

Quanto aos dados coletados na consulta de 

enfermagem relacionadas ao histórico e sobretudo 

ao exame físico, o presente estudo demonstrou que 

na AC 100% normocárdicos, com boa 

expansibilidade pulmonar, abdome com RHA 

presentes e ausentes de estomas. Um estudo15 

realizado sobre registros de enfermagem nos 

hospitais (que pode ser estendido a qualquer área 

de atuação) mostrou que o levantamento de dados 

tem se mostrado deficiente ora por inabilidade do 

profissional, ora por negligenciar ferramentas 

fundamentais para a coleta, como o exame físico e 

a entrevista com o paciente. Em relação às fases do 

PE, a coleta de dados foi a fase mais documentada, 

no entanto o conteúdo mostrou-se deficitário, pois 

em apenas 4,2% havia dados referentes ao exame 

físico. Dessa forma, encontraram-se dificuldades 

de encontrar artigos que descrevesse o histórico e 

exame físico em pacientes com feridas, limitando 

correlações entre pesquisa divergindo ou 

convergindo nos resultados.  

Autores16 mencionam que o processo de 

enfermagem tem desafiado constantemente os 

enfermeiros, pois seu desenvolvimento requer que 

eles lancem mão da sua competência perceptiva e 

cognitiva para pensar criticamente sobre os 

elementos da prática do cuidado profissional 

demostrando o saber/fazer do grupo em relação as 

necessidades humanas afetadas para abrolhar 

resultados como o cuidado e/ou a cura do paciente, 

sempre que possível, ou um processo de morrer 

digno, tanto para o paciente quanto para seus 

familiares.   

Autores17 mencionam que a doença arterial 

obstrutiva periférica (DAOP) é caracterizada por 

uma redução do fluxo sanguíneo para os membros 

inferiores devido a processo oclusivo nos leitos 

arteriais, sendo na maioria das vezes oriunda do 

processo aterosclerótico, possuindo alta 

prevalência e está associada a elevado risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais como 

morte, infarto agudo do miocárdio e acidente 

vascular encefálico. A manifestação mais comum 

da DAOP é a claudicação intermitente (CI), 

caracterizada como dor em queimação ou sensação 

de câimbra na região da panturrilha ou nádegas 

após realização de certo grau de esforço físico, 

sendo amenizada com o repouso. Tem como 

fatores de risco (FR) para a DAOP quase os 

mesmos da doença arterial coronariana como: 

idade, sexo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes 

mellitus, colesterol total e lipoproteína de baixa 

densidade elevados, triglicérides elevadas, 

tabagismo, obesidade, sedentarismo, história 

familiar de doenças vasculares e fatores genético 

O ITB é um método não invasivo e de 

simples realização, fornecendo importantes 

informações acerca de diagnóstico para a DAP. 
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Além disso, valores abaixo ou acima dos limites de 

normalidade têm sido associados ao risco de 

mortalidade por doenças cardiovasculares. Em 

pacientes amputados, a análise do ITB se torna 

importante para avaliar a possibilidade de uma 

amputação no membro contralateral, sendo este um 

risco sempre presente18. 

 

CONCLUSÃO 

Pessoas com características semelhantes 

teriam mais risco de amputação de MMII, 

relacionadas a comorbidades (diabetes, idade e 

sexo) ainda que a associação significativa entre as 

características não tenha sido apresentada.  

Sugere-se a continuidade da pesquisa 

aplicando-se Wound, Ischemia and foot Infection 

(WIFI) simplificada para avaliação do risco de 

amputação de membros inferiores19, se necessário, 

adaptando-se a realidade e necessidade de dados da 

população local, a exemplo da pesquisa 

desenvolvida por Pinto20 e inserindo a escala como 

medida de avaliação do risco de amputação nos 

ambulatórios de feridas da universidade, assim 

como, a inserção da Avaliação de Medida 

Indecência Funcional (MIF), pelo danos 

ocasionados ao paciente no sistema locomotor.   

No presente estudo, foi utilizada a Teoria do 

déficit do autocuidado de Dorothea Orem como 

norteadora da Consulta de Enfermagem, abordando 

necessidades universais de cuidado, necessidades 

desenvolvimentais e necessidades nos desvios da 

saúde abordando especificamente a presença de 

lesões de pele (feridas) e avaliação do pé diabético.  

Por conta das inúmeras consequências 

incitadas pelas feridas, os pacientes acabam 

demandando custos elevados aos serviços de saúde, 

uma vez que aludem cuidados demorados e 

complexos. A enfermagem é uma profissão que 

tem como seu objeto de trabalho o cuidado 

terapêutico, atuando na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde através de ações técnicas, 

mas também no ensino do autocuidado, sendo esta, 

uma estratégia relevante para lidar com os 

problemas relacionados ao processo de 

reabilitação. No caso de pacientes com feridas são 

necessárias intervenções educacionais pelo 

enfermeiro que estimulam a prática de 

autocuidado, tornando o sujeito protagonista da sua 

promoção de saúde. A teoria geral do autocuidado 

de Dorothea Orem é constituída por três construtos 

teóricos inter-relacionados: a teoria do 

autocuidado, a teoria do déficit de autocuidado e a 

teoria dos sistemas de enfermagem, confirmando a 

importância do empenho do paciente para o 

autocuidado. As ações de enfermagem ao indivíduo 

na teoria de Orem está relacionada ao propósito de 

fazê-lo completamente ou parcialmente capaz de 

conduzir o cuidado de si ou para seus dependentes 

e conseguir continuar cumprindo medidas para 

controlar ou diminuir fatores que afetam o 

funcionamento e o desenvolvimento próprios ou de 

seus dependentes.  

Sugere-se, dessa forma, utilizar-se a Teoria 

do Déficit do autocuidado como padrão na 

implantação do prontuário eletrônico no que diz 

respeito a pacientes com feridas, abordando no 
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cuidado de desvios de saúde particularidades que 

possam atua de forma a evitar a amputação de 

MMII.  
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