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RESUMO

As feridas constituem um problema de saúde pública na maioria dos países e o seu
tratamento adequado é um imperativo na melhoria da qualidade da prestação de
cuidados de enfermagem, baseado nas novas tecnologias e evidências científicas
promovendo a rápida cicatrização das feridas. Este estudo teve como objetivo conhecer
a epidemiologia das feridas na ilha de Santiago em Cabo Verde, através de um estudo
epidemiológico, tipo descritivo exploratório com uma abordagem quantitativa, numa
amostragem intencional no caso dos hospitais e acidental no caso dos Centros de
Saúde, em utentes com feridas (N=338) que frequentam os centros de saúde e os
hospitais da ilha de Santiago em Cabo Verde. Para o tratamento de dados foi utilizada
a estatística descritiva. Entre os resultados obtidos salientam-se o predomínio do sexo
masculino. A hipertensão arterial e o alcoolismo destacam-se como os fatores de risco
mais frequentes. A ferida principal mais frequente é a ferida traumática e a cirúrgica,
localizadas nas pernas e pés. A maioria dos utentes, realiza tratamentos no ambulatório,
sendo o material com ação terapêutica mais utilizado, o iodopuvidona. A aplicação deste
estudo permitiu conhecer um pouco a realidade sobre as feridas em Cabo Verde e que
poderá constituir um ponto de partida para futuras pesquisas que permitam melhorar as
práticas basedas em evidências e definir diretrizes clínicas na prevenção e tratamento
de feridas.

Palavras chave: Feridas, Epidemiologia das feridas, cicatrização
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ABSTRACT

The wounds are a public health problem in most countries and your proper treatment is
essential in improving the quality of nursing care, based on new technologies and
scientific evidence to improve rapid healing of wounds. This study aimed to know the
epidemiology of injuries in Santiago Island in Cabo Verde, through an epidemiological
study, descriptive exploratory type with a quantitative approach, a sampling in the case
of intentional and accidental in the case of hospitals Health centers, in users with wounds
(N = 338) attending health centres and hospitals of Santiago Island in Cabo Verde. For
the processing of data was used the descriptive statistics. Among the results obtained
are predominantly male. Hypertension and alcoholism stand out as the most frequent
risk factors. The most frequent primary wound is traumatic and surgical wound, located
in the legs and feet. The majority of users, performs treatments at the clinic, being the
material with therapeutic action more used, the iodopuvidona. The application of this
study allowed learn the reality about the wounds in Cape Verde and that may constitute
a starting point for future research to improve the practices based on evidence and define
clinical guidelines in the prevention and treatment of wounds.

Keywords: Wounds, epidemiology of wounds, healing
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INTRODUÇÃO

O presente estudo surge no âmbito da unidade curricular de Investigação em
Enfermagem Médico Cirúrgica, Dissertação a decorrer no segundo semestre do V Curso
de Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica, em que nos foi proposto a elaboração
de um trabalho de cariz científico com a abordagem de um problema identificado pelo
investigador no contexto do desenvolvimento da sua atividade profissional. Neste
sentido, surge o interesse de abordar a problemática do tratamento de feridas que se
assume como uma área de intervenção privilegiada da enfermagem, pretendendo-se
produzir e aprofundar conhecimentos que sejam uma mais valia para a prática diária
dos cuidados prestados pelos enfermeiros da Ilha de Santiago em Cabo Verde.
As feridas são atualmente percecionadas na grande maioria dos países como
um problema de saúde pública e o seu tratamento é uma função inerente à prestação
de cuidados de enfermagem, sendo por isso importante perspetivar a melhoria desses
cuidados baseados nas novas e melhores evidências científicas disponíveis no
momento, para que os profissionais possam prestar cuidados de qualidade promovendo
a rápida cicatrização das feridas.
A prevalência das pessoas com feridas, a nível mundial, tem mostrado tendência
para aumentar por via do envelhecimento das populações e das mudanças nos padrões
de doença, nomeadamente com o aumento das doenças crónicas, tornando-se uma
preocupação para todos os profissionais de saúde e em especial para os enfermeiros.
Do mesmo modo, do ponto de vista socioeconómico esta problemática começa a ser
encarada com inquietação, tendo em conta os vastos recursos económicos, materiais e
humanos que consome diariamente.
Durante séculos, os cuidados às feridas foram caracterizados por métodos
simples de limpeza das mesmas para limitar a infeção por um lado e, por outro lado,
deixar que o processo de cicatrização seguisse o seu curso natural. Do ponto de vista
económico, estes eram tradicionalmente processos não muito dispendiosos, contudo,
nos últimos anos, fruto de fortes investimentos da indústria farmacêutica quer a nível da
investigação de novos produtos, quer de novas tecnologias utilizadas para o tratamento
de feridas como por exemplo o desenvolvimento de fatores de crescimento, a
engenharia de pele e enxertos, a terapia por pressão negativa bem como de outros
11

sistemas físicos como o ultrassom, a estimulação elétrica, etc., permitiu um crescimento
exponencial dos custos atribuídos ao tratamento de feridas, com maior expressão nas
feridas crónicas.
Um estudo realizado sobre os custos relacionados com o tratamento de feridas
realizado em Naturidade que pretendia analisar e refletir sobre a temática do custo
efetivo do tratamento de feridas, com o objetivo de conhecer o seu impacto em termos
económicos numa instituição revelou que para um total de 462 feridas tratadas ao longo
do ano de 2012, houve um investimento em material de tratamento de feridas no valor
de 17,500€, pretendendo assim estabelecer um ponto de partida para o estudo das
implicações económicas no tratamento de feridas. Neves, Rebola, Brásio, Fernandes &
dos Santos (2014). O aparecimento de feridas implica não só o sofrimento dos doentes,
de seus familiares e/ou significantes, bem como elevados gastos económicos para o
Sistema Nacional de Saúde. (Duque et al., 2009)
Estes dados levam assim, o poder político a começar a consciencializar-se para
a importância de antever os gastos com o tratamento de feridas, começando a surgir
com maior frequência estudos sobre feridas, que nos forneçam dados referentes à
incidência e prevalência das feridas de uma forma geral, pois verifica-se uma maior
preocupação em conhecer estas realidades o que permitirá otimizar os recursos
existentes e tratar as feridas com uma melhor relação custo-efetividade.
Cabo Verde não se encontra excluído desta realidade, pelo que se torna
essencial fazer um diagnóstico e conhecer a incidência e prevalência das feridas, tendo
em conta a complexidade que envolve o tratamento e seguimento da pessoa portadora
de ferida. É importante dar este primeiro passo para conhecer a realidade para depois
melhor planear os procedimentos seguintes que possam trazer contributos à prestação
de cuidados a estes doentes e que pode passar pela necessidade de adequação de
melhor formação dos profissionais envolvidos na prevenção e tratamento de feridas,
pela necessidade de gerir melhor os recursos materiais e humanos, entre outros.
Baranoski & Ayello, (2006), afirmavam que para lá da posse de conhecimentos
em ciência básica, anatomia, fisiopatologia, pensos de tratamentos de feridas,
medicação e tecnologias, os profissionais de tratamento avançado de feridas devem ser
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capazes de prestar cuidados de uma forma apaixonada, sensível ao impacto único que
as feridas têm na qualidade de vida.
Quando se cuida de doentes com feridas de diferentes tipologias, é importante
fazer uma abordagem holística, tomando em consideração os cuidados psicológicos e
espirituais, uma vez que eles estão intimamente ligados (Dealey, 2006).
Baranoski & Ayello, (2006) referem que a perda de tempo de trabalho, as
oportunidades falhadas de progressão na carreira, a diminuição na produtividade no
trabalho devido à dor, a reforma antecipada e perda do emprego são apenas alguns dos
acontecimentos de origem financeira que afetam a “Qualidade de vida associada à
saúde” e são graves problemas para as sociedades atuais.
A presença de uma ferida pode provocar alterações da aparência física ou ter
implicações físicas que ponham em causa as suas capacidades para desenvolver as
suas tarefas profissionais e do quotidiano da vida. Este facto pode resultar num
sentimento de repulsa que diminuem o bem-estar consigo mesmo e afectam o
relacionamento com os outros. (Afonso, Miranda & Alves, 2014)
Tendo em conta que as feridas são uma realidade preocupante em Cabo Verde
na assistência hospitalar e extra-hospitalar e não existem muitos estudos sobre o tema,
facto constatado pelo investigador; só será possível promover a qualidade dos cuidados
de enfermagem se conhecermos a prevalência das feridas em Cabo Verde através da
realização de estudos epidemiológicos que permitam uma visão percetível da realidade
e reforçem a importância do problema como indicador da qualidade dos cuidados. Por
esta razão, torna-se necessária a efetivação deste tipo de estudo com o intuito de
melhorar a qualidade na prestação de cuidados ao doente com feridas.
A frequência cada vez maior das feridas crónicas em todo o mundo conduziu a
que a OMS em março do 2008, em Genebra, alerta-se aos vários governos dos países
lá representados sobre o facto de “as feridas crónicas são a epidemia escondida que
afecta a grande parte da população mundial”.
Um estudo sobre Feridas realizado por Okamoto (s.d) refere que, nos Estados
Unidos da América cerca de 6 milhões de pessoas apresentam feridas crónicas nos
membros inferiores e que na população idosa a prevalência é de 15%. Nas úlceras de
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pé por Diabetes Mellitus a incidência vai aumentando em cerca de 14% por ano. Estudos
revelam que cerca de 10% da população com Diabetes desenvolvem ferida crónica e
84% de estes casos evoluem para a amputação. Desses casos, o tempo médio de
sobrevivência de três anos é de 50% após a amputação. Na Inglaterra, estimatima-se
que 1,5 a 3 indivíduos em cada 1000 habitantes apresenta úlceras de perna a cada ano.
Existem atualmente, e cada vez mais frequente, estudos direcionados para a
prevalência e incidência de determinadas tipologias de feridas que nos dão dados
precisos sobre por exemplo, úlceras por pressão, úlceras de perna, pé do diabético entre
outras.
Num estudo realizado sobre a prevalência das feridas em Leiria verificou-se que
a prevalência das feridas é de 31,6% nos Cuidados de Saúde Primários e de 21,3% nos
centros de saúde diferenciados, sendo que as feridas mais frequentes foram as
traumáticas e as cirúrgicas (Favas, 2012).
Outro estudo realizado em Moçambique sobre a Prevalência de feridas
evidenciou que a prevalência de feridas na localidade de Chingussura foi de 4,3%,
sendo as feridas mais frequentes as traumáticas (Sousa, 2012).
Os dados estatísticos existentes sobre feridas em Cabo Verde, são descritos de
forma geral nos relatórios estatísticos, demonstrando que desde 2010 até 2012 o
número de óbitos por ferimentos, segundo o género, tem ocupado o primeiro lugar e
tem vindo a aumentar, sendo no total no ano de 2010 (72,2%), no ano 2011 (76,6%) e
em 2012 (78,5%).
Tendo em consideração o anteriormente exposto surge como questão de
partida: Que tipo de ferida é mais frequente na população da Ilha de Santiago, Cabo
Verde?
Do ponto de vista metodológico, para além da pesquisa bibliográfica em bases
de dados, pretende-se desenvolver uma abordagem quantitativa com a realização de
um estudo epidemiológico do tipo descritivo e exploratório. Para o efeito, será aplicado
um questionário a todos os doentes com feridas que recorram aos doze (12) Centros de
Saúde existentes na Ilha de Santiago e aos doentes que se encontrem internados nos
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dois Hospitais localizados na mesma ilha (Hospital Central Dr. Agostinho Neto na Praia
e Hospital Regional Dr. Santa Rita Vieira na Assomada).
Para melhor perceção e encadeamento da informação, este trabalho encontrase estruturado da seguinte forma: introdução, fundamentação teórico/conceptual,
metodologia, apresentação e analise dos resultados, discussão dos resultados,
considerações finais, referência bibliográfica, anexos e apêndices.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É muito importante o conhecimento por parte dos enfermeiros da anatomia e dos
processos fisiológicos da pele para conseguir perceber e detetar posteriormente as
anomalias que podem ocorrer, assim como efectuar uma correta seleção do tratamento
a seguir.
A pele representa o maior órgão do corpo. Possui duas camadas principais: A
Epiderme e a Derme. A Derme é a camada mais espessa e profunda da pele, constituída
essencialmente de fibroblastos e colagénio, criando uma barreira mecânica, possui
também os folículos pilossebáceos (pelo e glândulas sebácea e músculo eretor),
glândulas sudoríparas, nervos e vasos sanguíneos (Duque et al., 2009).
A pele tem diversas funções tais como, proteção contra agressão química,
mecânica, bacteriana, viral e radiação ultravioleta; ação termorreguladora mantendo a
temperatura através do mecanismo regulador de sudação e circulação. Entre outras
funções destacam-se; a perceção sensorial da pele à dor, ao tato, ao calor e ao frio
através dos recetores nervosos; a síntese de vitamina D, que ocorre por efeito da luz
solar (raios ultravioletas), necessária para o metabolismo do cálcio e do fósforo,
importante para a mineralização do osso e a sua expressão como parte visível do corpo
aos outros, sendo um meio de comunicar os sentimentos. (Duque et al., 2009)
As feridas como patologia da pele conduzem à quebra da função protetora desta
e a uma complexa resposta de defesa. Podendo ser definidas num sentido mais lato
como uma rutura da estrutura e função anatómica normal quer se trate da pele, da
mucosa ou eventualmente do osso, que resulta de um processo patológico de início
interno ou externo (Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo, 2000).
Dealey (2006) descreve o conceito, as causas e a classificação das feridas como
qualquer lesão que dê origem a uma quebra da continuidade da pele, apontando como
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causas que podem dar origem a uma ferida as lesões traumáticas (mecânicas,
químicas, físicas), intencionais (cirúrgicas), isquémicas (úlcera arterial da perna) e de
pressão (a úlcera de pressão).
Na lesão traumática como na intencional há rotura dos vasos sanguíneos que
resulta em perda de sangue, seguida de formação de coágulos. Nas feridas provocadas
por isquemia ou pressão, o fornecimento de sangue é interrompido pela oclusão local
da microcirculação, seguida de necrose do tecido e formação da úlcera.
As feridas podem ser caraterizadas de espessura parcial ou total. As de
espessura parcial são aquelas em que resta uma porção da derme e há hastes de
folículos pilosos ou glândulas sudoríparas e as de espessura total apresentam a derme
destruída e também podem estar comprometidas as camadas mais profundas.
O processo de cicatrização pode ser por primeira intenção, quando não há perda
de tecido e os bordos da pele se mantém em aposição um ao outro, como acontece
numa ferida suturada e por segunda intenção acontece quando uma ferida tem perda
de tecido e os bordos são separados, como numa úlcera da perna.
Segundo Duque et al., 2009, existem várias fases de cicatrização das feridas,
tais como a fase inflamatória, fase de granulação ou reconstrução, fase de epitelização,
e a fase de maturação.
Na fase inflamatória é libertada a histamina pelos mastócitos e serotonina,
resultando na vasodilatação e permeabilidade capilar o que atrai as plaquetas, o
fibrinogénio e a tromboquinase permitindo a coagulação homeostática. As plaquetas
também libertam fatores de crescimento que atraem os neutrófilos, que fagocitam as
bactérias facilitando a limpeza da ferida e aos monócitos que ao chegar à ferida
transformam-se em macrófagos tendo a mesma função dos neutrófilos.
Na fase Granulação ou reconstrução, os macrófagos aumentam a atividade
fibroblástica produzindo fatores do crescimento e estes por sua produzem fibras de
colagénio, os miofibroblastos são responsáveis pela contração da úlcera aproximando
as margens da ferida, os feixes de miosina encurtam os seus bordos. O novo tecido de
granulação é muito vascularizado constituído por uma rede de capilares formando uma
rede vascular que permite a circulação do sangue.
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Durante a fase de epitelização o novo tecido epitelial é rosa esbranquiçado. As
células epiteliais deslocam-se para tecidos viáveis através do “salto de rã”, necessitando
de um ambiente húmido. Este forma-se nos bordos e/ou à volta dos folículos pilosos nas
feridas superficiais, nas feridas com perda total da derme a epitelização faz-se apenas
nas margens.
A fase de Maturação, pode levar de 24 dias a 2 anos. O tecido que reveste a
ferida é frágil, necessitando assim de ser fortalecido por colagénio e por uma matriz
extracelular. O colagénio sofre uma maturação aumentando o tamanho das suas fibras,
que se orientam ao longo da ferida. A medida que a cicatrização da ferida progride, esta
perde superfície. O tecido nesta fase apresenta uma cor esbranquiçada.
A avaliação e diagnóstico da ferida são essenciais para determinar o tratamento
eficaz da mesma. Afonso, Miranda & Alves (2014) descrevem a Avaliação e
caracterização das feridas como sendo multidimensional, ou seja, o diagnóstico deve
basear-se na anamnese, no exame físico, na avaliação e caracterização da ferida e da
pele perilesional. Nos elementos do diagnóstico devem-se considerar a avaliação da
dor, a avaliação nutricional do paciente, a avaliação das condições e da qualidade de
vida, os fatores de risco e a avaliação psicossocial.
A avaliação da ferida é muito importante para definir o tratamento correto, e para
tal, devem ser contemplados vários aspetos, tais como a sua etiologia, localização,
dimensões, existência de locas, fístulas e /ou trajetos fistulosos, exsudado, o odor, a
dor, o tipo de tecido ou leito da ferida, seus bordos e pele peri-lesional, e os sinais de
colonização crític de infeção.
Na etiologia, a classificação da ferida deve ser feita segundo o tempo de
cicatrização, sejam agudas por causa cirúrgica (podem cicatrizar por primeira intenção,
segunda intenção ou primeira intenção diferida) ou traumáticas (geralmente acidentais
por esfacelos, escoriações, cortantes, perfurantes, esmagamentos, mordeduras de
animais e queimaduras), sejam crónicas, devido a um estado de inflamação crónica, no
qual se incluem as feridas de difícil cicatrização, que têm um carácter de irreversibilidade
inerente, influenciado por variáveis pessoais (físicas e psicossociais), bioquímicas e
microbiológicas.
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A localização de uma ferida pode ser indicadora da sua etiologia. No entanto, esta
não deverá ser considerada característica definidora única da etiologia. Deve basear-se
em modelos anatómicos e descrita em linguagem classificada e exata. No que se refere
às dimensões, deve-se abordar o comprimento, largura e profundidade.
A existência de locas, fístulas e/ou trajetos fistulosos habitualmente identifica-se
recorrendo à ideia de um relógio para ser realizada a analogia da ferida, definindo,
assim, a localização da loca e/ou trajeto, determinando também, e se possível, a sua
profundidade.
O exsudado, como um dos sinais das feridas deve ser caracterizado quanto à
sua cor, quantidade e consistência. Relativamente à cor, pode ser seroso (amarelado);
sanguinolento (avermelhado) ou sero-sanguinolento (amarelado com vestígios de
sangue), concernente à quantidade, pode ser pouco, moderado ou abundante e no que
toca à consistência, pode ser fluído, espesso ou purulento.
O odor pode estar presente ou ausente. Entretanto, a presença de odor poderá
ser indicativa do seu estado de colonização ou infeção. A dor como outro elemento das
feridas, é importante identifica-la e classificá-la, pois, permite perceber se existe, e
como, quando e com que intensidade se torna fundamental no processo de avaliação e
no processo de cicatrização no tratamento da ferida.
O leito da ferida e o tipo de tecido presente são indicativos da fase de cicatrização,
da sua evolução e da eficácia do tratamento. O leito da ferida pode apresentar diferentes
tipos de tecido, designadamente, de necrose, geralmente de cor preta, indicativo de
desvitalização e que pode ter consistência dura ou mole; de fibrina, de cor amarelada e
que se pode apresentar aderente ao leito da ferida; de granulação, tecido de cor
avermelhada que, simultaneamente, se apresenta ligeiramente humedecido e firme,
sendo indicativo de boa evolução do processo cicatricial; e de epitelização, tecido de
cor rosada, indicativo de encerramento da ferida e que, dessa forma, geralmente surge
a partir dos seus bordos.
De acordo com o tipo de tecido presente, os objetivos e medidas terapêuticas
locais são também distintos. Além do tipo de tecido, devemos considerar na avaliação
do leito da ferida, os aspetos referidos, como o exsudado, dimensões (por exemplo, se
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cavitária ou não), se apresenta sinais de infeção, o que pode fazer com que coexistam
diferentes tipos de tecido e condições. Relativamente ao tipo de tecido, considera-se
aquele que está presente em maior dimensão e os objetivos do tratamento local devem
ser-lhe adequados, assim como a condições específicas, tais como presença de
exsudado abundante, cavidades e infeção.
As condições dos bordos da ferida e da pele peri lesional são importantes para o
seu encerramento. Uma pele circundante íntegra favorece a epitelização e
encerramento da ferida. As alterações como maceração, eritema, edema, eczema ou
celulite são prejudiciais para o processo de cicatrização. O seu diagnóstico e tratamento
são cruciais já que podem ser indicativos de alterações no processo cicatricial (por
exemplo: infeção, tratamento local inadequado) ou de cuidados adicionais inexistentes
(por exemplo: alívio de pressão).
As feridas estão naturalmente colonizadas, mas os estados de colonização crítica
e infeção atrasam, estagnam ou impedem o processo de cicatrização, podendo ter
consequências sistémicas graves se não controlados. Deste modo, o seu diagnóstico é
fundamental e obedece a guidelines. Clinicamente, estados de colonização crítica e
infeção podem apresentar aumento da quantidade de exsudado e alterações das suas
características; odor; dor; alterações de coloração do tipo de tecido ou leito da ferida;
hipergranulação ou tecido de granulação friável; eritema, rubor, aumento da
temperatura local, celulite, dos bordos e pele peri lesional; e atraso ou estagnação do
processo de cicatrização.
Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo (2000), descrevem diversos fatores que
podem influenciar o Processo de Cicatrização, podendo ser locais ou gerais. Os fatores
locais caraterizam-se pela humidade, onde as células epiteliais têm maior viabilidade e
migram mais facilmente através de uma superfície húmida. O exsudado contem uma
variedade de nutrientes e fatores de crescimento que facilitam o processo de
cicatrização, apresentando ainda propriedades antimicrobianas. Humidifica a ferida e
ajuda a limpar a superfície.

A mitose e a fagocitose são atividades celulares que são sensíveis à temperatura,
diminuindo sob a influência de valores extremos. Entretanto, o aumento do oxigénio no
local da ferida aumenta a velocidade de cicatrização e diminui a incidência de infeção.
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São vários os fatores sistémicos que afetam a perfusão das feridas, destacando-se a
doença vascular periférica de várias etiologias (Ex. diabetes Mellitus). Outros fatores
como a dor excessiva, o frio, a hipovolémia ou a ansiedade podem causar
vasoconstrição local, prolongando assim o tempo de cicatrização. Os macrófagos são
menos eficazes na destruição bacteriana em situações de hipóxia.
Evidências correntes sugerem que a redução do pH do exsudado (a acidez) pode
melhorar a velocidade de cicatrização e reduzir a probabilidade de infeção,
possivelmente como resultado do aumento do oxigénio.
Na avaliação dos pacientes, os fatores de risco associados podem influenciar na
cicatrização e tratamento das feridas. Com o avançar da idade ocorre uma diminuição
dos processos metabólicos, da vascularização, da elasticidade da pele e da formação
de colagénio o que prolonga o tempo de cicatrização. Nos idosos devido à diminuição
da espessura da pele o início de lesões de continuidade também é maior.
Em estudos realizados verifica-se que os doentes com mais de 65 anos têm uma
probabilidade seis vezes maior de desenvolver infeção numa ferida cirúrgica limpa, do
que uma criança de idade inferior a 14 anos.
Enquanto à influência do estado nutricional, vale frizar que o processo de
cicatrização depende de uma nutrição adequada. Proteínas, gorduras, hidratos de
carbono, vitaminas e minerais, todos têm um papel fundamental no processo de
cicatrização e são necessários para a produção de colagénio e de tecido conectivo.
As doenças crónicas, como fator condicionante, afetam a cicatrização de
diferentes formas. As alterações que resultam na diminuição da perfusão tecidular, nas
alterações metabólicas ou em síndromas de má absorção contribuem para o atraso da
cicatrização. Ex. doenças circulatórias, respiratórias, má absorção intestinal, doença
metabólicas, alterações da mobilidade e senilidade, imunodeficiência.
Alguns fármacos alteram o processo de cicatrização, tais como os
antinflamatórios não esteróides (interferem na fase inflamatória inicial, atrasam a
hemóstase), os anticoagulantes atrasam o processo de cicatrização exercendo uma
influência negativa na fase inflamatória inicial (atrasam a

hemóstase), os

glucocorticóides atrasam o processo de cicatrização exercendo uma influência negativa
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na fase inflamatória inicial (interferem com a migração normal dos leucócitos e dos
monócitos para o local da ferida, diminuem a sua capacidade de fagocitose e de
“destruição” intracelular, reduzem a atividade dos fibroblastos e das células endoteliais
e
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cicatrização. Os fármacos que afetam o estado nutricional dos doentes são o
metotrexato, neomicina, acido para-aminosalicílico, colchicina, fenformina, metformina,
indometacina, morfina, digoxina, antineoplásicos.
Outros fatores de risco a destacar são o consumo de álcool e o uso de tabaco. O
consumo de álcool diminui a resistência perante as agressões externas, induz à má
nutrição e ao aparecimento de lesões hepáticas que provocam e conduzem a falhas no
mecanismo da coagulação. O uso de tabaco pode causar vasoconstrição, suprime o
apetite, verificando-se deficit vitamínico. O fumo dos cigarros interfere na proliferação
dos eritrócitos, reduzindo assim o oxigénio disponível, ainda, os componentes do fumo,
tais como a nicotina e o monóxido de carbono, diminuem a perfusão tecidular, a tensão
do oxigénio e altera a formação das plaquetas.
Blanes (s.d) também menciona outros fatores que influenciam ou podem afetar
o processo de reparação tecidular, designadamente, a presença de infeção que pode
prolongar a fase inflamatória ao determinar maior destruição de tecidos e retardar o
processo de reparação; os fatores mecânicos, como a pressão ou fricção, são forças
mecânicas que podem contribuir para romper a integridade tecidular; a presença de
corpos estranhos, constituem massas anómalas presentes nos tecidos, provenientes
não só do exterior, como do próprio organismo (materiais de sutura, acúmulo de sangue
ou linfa, fragmentos de tecidos desvitalizados) e as linhas de tensão, que são
perpendiculares à direção da contração muscular.

1.2 TRATAMENTO DE FERIDAS

Resenha Histórica

O registo mais antigo dos pensos data do 1700 a.c e refere uma série de
curativos, tais como graxa, mel, fios de linho para sutura, carne fresca (valorizada pelas
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propriedades hemostáticas) e óleo fervente. As tiras adesivas eram feitas através da
aplicação de cola nas tiras de linho. Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo (2000)

Os pensos das feridas têm sido vistos tradicionalmente como trabalho de
enfermagem. As imagens antigas mostram mulheres a tapar as feridas e durante muitos
anos tem sido feito. Os pensos húmidos e secos eram o tratamento padrão. Acreditavase que posicionar o doente num ângulo de 90º iria aliviar a pressão, uma intervenção
normal era massajar a área à volta da úlcera de decúbito, acreditava-se que uma ferida
seca era uma ferida boa e real, eram colocadas lâmpadas de aquecimento sobre o local
da área da ferida para ajudar neste método de cicatrização seca (Baranoski & Ayello,
2006).

Na antiga Mesopotâmia as feridas eram lavadas com água e leite e
posteriormente eram cobertas com resina e mel, substância hipertónica que consistente
e possuidora de enzimas que ajudava a extrair o exsudado da ferida, constituía uma
barreira para aos micro-organismos e ajudava a combater a infeção bacteriana,
respetivamente (Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo, 2000).

Os Egípcios foram os primeiros a utilizarem a malaquite (antisético) e mercúrio
(antibacteriano). Também utilizavam produtos bizarros como carne fresca e pele de
porco para cobrir as feridas.

Em Roma, Galeano (129-200 d.c) médico do imperador Marco Aurélio foi
conhecido pela teoria do pus louvável, a teoria que se baseava na observação e
afirmava que a formação de pus na ferida era um processo normal e fisiológico da
cicatrização, caso não se formasse era necessária à sua indução o que era conseguido
com a utilização de substâncias e produtos nauseabundos.

Os árabes, após a queda do império Romano, utilizavam vários agentes de
limpeza, tais como fezes de lagarto e sangue de pombo e como adstringentes, para
reduzir a quantidade de exsudado, utilizavam o mel cozido e mirra.

Na idade média, a igreja católica apoiava a Galeno, logo até o século XIX houve
pouca evolução nesta área. De salientar que, Teodorico de Luca afirmava que a
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formação de pus era indesejável e desnecessária, defendendo a utilização de pensos
simples embebidos em arnica e vinho.

No Século XVI, Ambroise Paré, entusiasta do pus louvável, utilizava óleo
fervente no tratamento de feridas em militares. Por escassez deste último, utilizo gema
de ovo, óleo de rosas, tendo descobertas surpreendentes para a época (relatos de
menos dores, menores sinais de inflamação e aumento da taxa de sobrevivência).

No Século XVII, as amputações e a crença de que o doente com feridas deveria
restringir a alimentação, constituíam dois fatores marcantes desta época (Rocha,
Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo, 2000).

O Século XVIII foi determinante para o desencadear da produção da indústria
dos pensos. Durante a guerra os panos utilizados como pensos, eram lavados e de novo
utilizados o que os tornava mais macios e absorventes.

O Século XIX foi marcante no desenvolvimento do material de penso e no
tratamento de feridas, devido à guerra da Crimeia que coincidiu com a revolução
industrial, contribuíram várias descobertas científicas como: o microscópio em 1876 por
Antony Van Leeuwenhoeck permitindo a observação das bactérias e protozooários, o
aparecimento da anestesiologia com Robert Liston que permitiu a implementação de
técnicas cirúrgicas, em 1862 Pasteur demonstra a presença de micro-organismos e
conclui que a putrefação era devida à fermentação causada pelo seu crescimento, em
1880 é utilizada com sucesso a primeira estufa de esterilização por calor seco, entre os
anos 1890 e 1897, são implementadas as luvas e as máscaras cirúrgicas, também é
importante ressaltar a descoberta dos antibióticos na resolução dos problemas de
infeção das feridas.

Em 1960, as feridas não eram cobertas para encorajar a formação de escaras e
só após esta época o potencial do material de penso passou a ser reconhecido.
Somente nos últimos vinte anos foram efetuadas tentativas consistentes de elaboração
de matérias realmente funcionais pois antes disso eram utilizados os materiais que
estivessem à mão (Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo, 2000).
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Novas tecnologias foram aplicadas ao Material de Penso. A revolução nos
métodos de tratamento de feridas deu-se no 1962 quando George Winter publicou o seu
clássico trabalho sobre o efeito da humidade na epitelização da ferida. A partir daí,
novos materiais de penso foram desenvolvidos.

A cicatrização com humidade tem benefícios físicos, com a utilização de pensos
semi-oclusivos, que reduzem a dor e permitem obter uma temperatura ótima para a
atividade celular e enzimática (desbridamento); biológicos que facilitam a reepitelização. Ficou demonstrado que a diminuição dos níveis de oxigénio acelera a
angiogénese e a síntese de colagénio; e microbiológicos, a presença de humidade é um
dos fatores para o desenvolvimento de micro-organismos na ferida., mas verifica-se que
com o uso deste novo material de penso não houve um aumento de infeções.
Turner em 1982 estabeleceu sete critérios para o penso ideal, preconizando
manter alta humidade para aumenta o processo de epitelização; remover o excesso de
exsudado e de componentes tóxicos, sendo benéfico durante algumas fases de
cicatrização; garantir as trocas gasosas, benéfíco durante algumas fases da
cicatrização; manter a temperatura a 37ºC para facilitar a atividade dos macrófagos e a
mitose durante a granulação e a epitelização; a impermeabilidade às bactérias,
prevenindo a contaminação; garantir a ferida livre de partículas e substâncias tóxicas;
manter o pH ótimo de 6,1, porque a acidificação direta do penso ajuda a prevenir a
infeção e acelera a cicatrização; remoção dos pensos sem causar traumatismo para não
atrasar a cicatrização; manter boa capacidade de adesão à pele circundante, utilizar
composto de material hipoalérgico, confortável para o doente, estéril e custo – efetivo
(Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo, 2000).
Blanes (2004), descreve a terapia tópica de feridas, baseada nas evidências,
sobre os processos fisiológicos de reparação tecidual, tendo como objetivos a remoção
dos tecidos necróticos e corpos estranhos do leito da ferida, identificar e eliminar
processos infeciosos, absorver o excesso de exsudado, manter a humidade do leito da
ferida, promover isolamento térmico e proteger a ferida de traumas e invasão bacteriana.
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A limpeza da ferida deve ser realizada com uso de técnica e fluido que minimize
trauma mecânico e químico, as soluções devem ser previamente aquecidas para evitar
a redução da temperatura no leito da ferida. Dealey (1996), cita um estudo que refere o
aumento significativo na atividade mitótica em feridas cujo curativo mantinha a
temperatura próxima da temperatura corporal.

Este, preconiza o uso da irrigação suave da solução em feridas granuladas e
limpas de maneira de não danificar o tecido neoformado. Pode ser utilizada água ou
solução fisiológica desde que seja livre de contaminantes.

O desbridamento é um procedimento aplicado para a remoção de corpos
estranhos e tecidos desvitalizados ou necróticos com o objetivo de limpar a ferida,
deixando-a em condições adequadas para a cicatrização. Sobressaem o desbridamento
autolítico (processo que utiliza os próprios leucócitos e enzimas para a degradação do
tecido necrótico, para que ele ocorra é necessário a manutenção de um meio húmido,
o desbridamento enzimático ou químico (envolve a utilização de enzimas proteolíticas
que estimulam a degradação do tecido desvitalizado, é necessário a manutenção de
meio húmido), desbridamento mecânico (consiste na remoção dos tecidos
desvitalizados com o uso da força física, como na fricção com gazes ou esponja, ou
remoção de gazes secas previamente aderidas na lesão) e o desbridamento cirúrgico
ou instrumental(realizado com tesoura ou lâmina de bisturi, dependo da lesão e das
condições do paciente pode ser à beira do leito, ambulatório ou centro cirúrgico)
As coberturas ou “curativos”, são orientados como objetivos de manter a
humidade na interface ferida/cobertura, remover o excesso de exsudado, permitir a torça
gasosa, promover o isolamento térmico, proporcionar proteção contra a infeção, ser
isento de partículas e contaminantes e permitir a remoção sem causar traumas. Dealey
(1996) acrescenta a disponibilidade, flexibilidade, facilidade de manuseio e o custo eficácia.
Os efeitos benéficos do meio húmido incluem a prevenção de desidratação do
tecido e morte celular, angiogénese acelerada e desbridamento autolítico, pois eles
retêm as enzimas e água, ajudando na fibrinólise e na redução da dor, atribuídas à
proteção que o meio húmido fornece às terminações nervosas do ressecamento e
exposição, mantêm as células viáveis e permitem que elas liberem fatores de
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crescimento, estimulando sua proliferação. As coberturas podem ser classificadas como
primárias (aquelas que permanecem em contacto direto com a lesão) e secundárias
(aquelas que ficam sobre a cobertura primária), Blanes (2004).
Segundo Rocha, Cunha, Dinis, Coelho & Figueiredo (2000), o Material de Penso
é classificado em grupos, sendo do grupo I os absorventes, as espumas, os
hidrocolóides, as hidrofibras, celulose oxidada e o carvão ativado com prata.

Os absoreventes, Alginatos, que contêm alginato de Cálcio extraído de algas e
castanhas. Na presença de exsudado da ferida, os alginatos convertem-se num gel
hidrofílico que se molda à superfície da ferida. É um penso muito absorvente, podendo
ser utilizado em feridas hemorrágicas por ser hemostático. Precisa de um penso
secundário (compressas ou filmes adesivos).
As Espumas de Poliuretano com ação hidrófila, providenciam uma camada de
contacto de baixa aderência à ferida, previne a penetração vertical do exsudado. São
usados para absorver o exsudado e manter o ambiente húmido. São utilizados em
feridas de granulação e exsudativas.
Os Hidrocolóides, são polímeros de carboximetilcelulose, aos quais se junta
pectina e gelatina e são revestidos por um filme semipermeável de poliuretano que
permite as trocas gasosas. Podem ser usados numa variedade de feridas em
granulação com baixo a moderado nível de exsudado (úlceras de pressão, úlceras da
perna, feridas cirúrgicas e pequenas queimaduras). Podem ser utilizadas para facilitar
a rehidratação e o desbridamento autolítico das feridas com necrose ou crosta seca.
As hidrofibras, são constituídas por fibras de carboximetilcelulose. Tem alto
poder de absorção e não aderem à ferida. Utiliza-se nas feridas extremamente
exsudativas (úlceras de pressão, úlceras da perna) em todas as fases de cicatrização
desde o desbridamento à proteção do tecido em granulação. Deve colocar-se um penso
secundário que pode ser um hidrocolóide ou um poliuretano adesivo. Evita a maceração
da pele circundante.
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A celulose oxidada constitui uma barreira absorvível (em cerca de 4 semanas)
utilizada em cirurgia geral abdominal e ginecológica da região pélvica para reduzir a
incidência, extensão e gravidade das aderências pós-operatórias, após hemóstase.
O carvão ativado com prata, controla e reduz os odores através da absorção as
bactérias e toxinas das feridas. Absorve de pouco a moderado exsudado. Os iões de
prata conferem propriedades bacteriostáticas. A cicatrização acelera-se pela função da
prata e o carvão estimula o tecido de granulação. É usado para feridas com mau odor e
exsudativas, feridas infetadas, necessita um penso secundário (compressa absorvente,
ligadura ou adesivo, penso hidrocolóide ou de poliuretano). Pode existir com uma
associação de carvão ativado, fibras de alginato e carboximetilcelulose de sódio além
das propriedades anteriormente descritas apresenta maior capacidade de absorção de
exsudado e não necessita de penso secundário
No grupo II encontram-se os desbridantes, tais como Hidrogeles; que
apresentam elevado teor de água, contém polímeros insolúveis. Os constituintes
incluem: carboximetilcelulose, hemicelulose, agar, glicerol, pectina modificados. Retém
uma quantidade significativa de água. Quando aplicado pode ceder ou absorver água
dependendo do estado de hidratação da ferida. São utilizados em feridas com necrose
ou crosta. Requer de penso secundário que pode ser uma compressa absorvente
(hidrocolóides) em feridas com muito exsudado ou filmes semipermeáveis de
poliuretano em feridas de baixo nível de exsudado.
No grupo III, estão os hemostáticos, que são pensos hemostáticos que controlam
as hemorragias persistentes. Existem os hemostáticos absorvíveis (esponja de gelatina,
a celulose oxidada e colagénio com gentamicina) e os não absorvíveis (gaze
iodoformada).
No grupo IV, encontram-se os pensos Impregnados que contêm uma gordura
e/ou fármaco, tais como, a gaze parafinada, a gaze de petrolato, o penso de
Iodopovidona 10%, a ligadura com pasta de óxido de zinco, a gaze com creme de
Triticum vulgare, o penso com emulsão de lidocaína mais prolocaína, e tmabém pode
ser impregnado com um antimicrobiano o/ou antisséptico (gaze parafinada com acetato
de clorhexidina 0,5%).
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As gazes gordas apresentam pouca aderência ao leito da ferida, são pouco
absorventes e na presença de exsudado deixam trespassar, pelo que necessitam de
renovação mais frequente (todos os dias ou de dois em dois dias). Já as gazes
medicadas quando colocada numa ferida que abrange 30% ou mais de superfície
corporal podem ocasionar absorção do fármaco.
No grupo V estão os Filmes, que têm propriedades absorventes e diferenciamse pelos diferentes graus de permeabilidade ao vapor de água e aos micro-organismos.
São transparentes permitindo a visualização da ferida e não estão indicados em feridas
infetadas.
O Poliuretano, Silicone, Hidrocolóide, Copolímero acrílico, Poliamida endurecida
com silicone e o Oxido polietileno 4% com água 96%, são matérias conhecidos e
utilizados nas feridas, exceto os de Copolímero, também são conhecidos como
substitutos temporários da pele, usados como pensos primários par a fase de
epitelização ou como penso secundário (por cima do Hidrogel, por exemplo).
No tratamento das feridas são utilizados vários materiais adjuvantes, tais como
os
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constituientes e funções distintas.
Os Desbridantes podem ser enzimáticos e autolíticos. Os desbridantes
enzimático, estão constituídos por uma ou mais enzimas proteolíticas, atuando como
desbridantes locais. São utilizadas para dissolução de crostas ou camadas fibrosas
quando presente na ferida. Digerem o tecido necrótico e absorvem o exsudado sem
ocasionar dano no novo tecido de granulação. Ex. Pomada à base de colagenase.
Promove e protege a formação de novo colagénio, responsável pelo tecido reparador.
Precisa de outro penso secundário e não deve associar-se a outros produtos
enzimáticos, apósitos sintéticos, nem ao álcool, mercúrio, iodo, sabões, sais de prata,
entre outros.
O desbridamento autolítico, é realizado à custa dos hidrogeles sob a forma de
gel. Proporcionam um meio húmido que facilita o desprendimento dos tecidos

29

necrosados e estimula os mecanismos autolíticos naturais. Favorecem a cicatrização
por em terem o meio húmido. Deve ser aplicado com um penso secundário, limpando
com NaCl 0,9%, secando e aplicando o gel diretamente sobre a lesão, deve ser
colocado um penso secundário. Não deve permanecer mais de três dias consecutivos
na lesão.
Os adjuvantes absorventes, incluem a pasta hidrocolóide, o pó hidrocolóide e a
pomada de óxido de zinco, cada uma com as suas especificidades. A pasta hidrocolóide
é indicada no tratamento de úlceras ou lesões de exsudação abundante. Ajuda absorver
o excesso de exsudado da ferida, preenche as cavidades ou irregularidades no leito das
feridas e quando necessário substituir o apósito, deve ser removido com cloreto de sódio
(NaCl) a 0,9%. O Pó de Hidrocolóide, pela sua capacidade elevada de absorção é
utilizada quando existe elevada quantidade de exsudado e a pomada de óxido de Zinco,
que possui efeito secativo, absorvente, adstringente e antissético suave, está indicado
nos casos de pequenas escoriações, queimaduras superficiais, dermatites de contacto
e eczemas.
Os Promotores da cicatrização incluem a pomada de Vitamina A composta, o
Creme de Extrato aquoso de Triticum Vulgare, o Creme de Dexpantenol 5% e a Emulsão
Lipídica enriquecida com vitaminas.
A pomada de Vitamina A composta tem ação regeneradora e cicatrizante dos
tecidos, graças à vitamina A. Tem ademais ação protetora, calmante, adstringente e
antisséptica pela presença do óxido de Zinco. Indicada em queimaduras, úlceras
varicosas, incisões operatórias, eczemas, acne, para prevenir a supuração e acelerar a
cicatrização; o Creme de Extrato aquoso de Triticum Vulgare, utilizado no tratamento
tópico das alterações do tecido dérmico que exijam a reativação dos processos de
epitelização. Ex. Queimaduras (todas), úlceras de decúbito, úlceras varicosas, úlceras
neuropáticas, úlceras piodermíticas, úlceras por radiação, cirurgia plástica e reparadora,
cirurgia geral (avulsão de unhas, encerramento de trajetos fistulosos, fissuras anais,
atraso de cicatrização), cirurgia urológica (circuncisão e fimoses), feridas de qualquer
etiologia.
O Creme de Dexpantenol 5% está indicado no tratamento de feridas de qualquer
etiologia (escoriações, lesões cutâneas banais, úlceras varicosas, queimaduras solares
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e outras irritações cutâneas) Ex. Pomada de extrato triterpénico de Centelha asiático
1%, pó de extrato triterpénico de Centelha asiático 2%. O ácido asiático atua
estimulando o tecido de granulação. A úlcera não deverá apresentar tecido necrótico e
crosta. É indicado em úlceras de perna, escaras de decúbito, queimaduras,
radiodermites, enxertos cutâneos, quelóides, lesões cutâneos-mucosas em oftalmologia
e otorrinolaringologia, gangrenas).
A Emulsão Lipídica enriquecida com vitaminas, é uma emulsão a base de óleo
e água (proporção de 25% / 75%) não aderente e hidrossolúvel. Utiliza-se no tratamento
de feridas infetadas ou não, estimula a microcirculação, promove a formação “in situ” de
substâncias anticoagulantes e antiagregantes. Usada em queimaduras de 1º e 2º grau,
feridas traumáticas e cirúrgicas, escaras de decúbito, para a proteção da radioterapia
Os adjuvantes antimicrobianos e/ou desinfetantes, integram o Creme de
Clorohexidina 1%, Gluconato e a Pomada Iodopovidona 10%.
O Creme de Clorohexidina 1%, Gluconato é um creme antisséptico, eficaz no
tratamento de infeções bacterianas da pele e para aplicação em feridas. Desinfeção das
mãos do pessoal hospitalar. Não deve aplicar-se em cortes profundos na cabeça ou
junto à coluna, não usar em doentes com alergia à Clorohexidina. A Pomada
Iodopovidona a 10% é bactericida, fungicida e esporicida. O iodo combinado com a
polivinilpirrolidona exerce sua ação sem produzir irritações e ardores locais
característicos do iodo. Indicado em queimaduras de todos os graus, dermatites
microbianas, úlceras varicosas, úlceras de decúbito e nas ferias de origem traumática
ou cirúrgica.
As pomadas ou cremes com antibióticos, tais como a Pomada Bacitracina 50
000 UI %, o creme de Sulfadiazina de Prata 1 % e a pomada ou creme de Ácido Fusídico
2% são de aplicação tópica, usadas na prevenção e tratamento de infeções superficiais
da pele causada por organismos suscetíveis a cada antibiótico.
A Pomada Bacitracina 50 000 UI %, é eficaz frente às bactérias gram positiva
(estafilococos, estreptococos, cocos anaeróbios, corinebacteria e clostridia). É também
ativa contra gonococos, meningococos e contra Actinomyces israelli, Treponema
pallidum e T. vicenti.
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O Creme de Sulfadiazina de Prata 1 % está indicado no tratamento e prevenção
de feridas infetadas em geral, queimaduras infetadas, úlceras de decúbito, etc., não
devendo prolongar o tratamento por mais de duas semanas. Ela cobre a maioria dos
micro-organismos gram positivos e muitos gram negativos, levaduras e fungos,
pseudomonas.
A Pomada ou Creme de Ácido Fusídico 2%, atua contra micro-organismos gram
positivos, sendo eficaz contra estafilococos, estreptococos (nos tratamentos de infeções
da pele, localizadas ou gerais, furúnculos, impetigos, piodermites, feridas infetadas).
Os adjuvantes protetores e emolientes, designadamente, o creme de lanolina
purificada e o creme de Lanolina e parafina composta, são utilizados na prevenção de
escaras de decúbito, lesões da pele do doente diabético e alterações tróficas da pele
(Creme de lanolina purificada) e na hidratação, proteção e suavidade da pele,
restituindo-lhe a sua capacidade de regeneração e retenção de água. Indicado no
tratamento e prevenção de pele seca e desidratada, queimaduras, pés secos e gretados
(Creme de Lanolina e parafina composta).

2. METODOLOGIA
No presente capítulo iremos proceder a uma descrição da metodologia utilizada
para que se perceba como decorreram o planeamento e a realização das atividades que
darão resposta aos objetivos traçados.
2.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo exploratório com uma
abordagem Quantitativa.

O Estudo Descritivo, aplica-se para identificar as características de um fenómeno
de maneira de obter uma visão geral de uma situação ou de uma população. Quando
um tema foi pouco estudado, é necessário descrever as suas características antes de
examinar as relações de associação ou de causalidade. Fortin (2009)

32

O Método Quantitativo, necessita de desenhos estruturados e por vezes
controlados. Os sujeitos sobre os quais se faz o estudo são selecionados em função de
critérios precisos. A amostra deve ser representativa da população alvo. Os resultados
são apresentados sob a forma de dados numéricos inseridos em quadros e figuras e a
sua interpretação faz-se em função do quadro teórico ou conceptual que foi definido
(Fortin, 2009).

2.2 QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
Tendo em consideração o anteriormente exposto surge como questão de
partida: Que tipo de feridas é mais frequente na população da ilha de Santiago?
Surgem também várias questões de investigação associadas à problemática
apresentada:


Quais as patologias mais frequentes associadas ao aparecimento de feridas?



Qual a localização mais frequente das feridas?



Que tratamento é mais utilizado nas feridas?

2.3 OBJETIVOS
Geral:
- Conhecer a epidemiologia das feridas na ilha de Santiago em Cabo Verde
Específicos:
- Perceber a tipologia das feridas mais frequentes dos doentes que recorrem os centros
de saúde da ilha de Santiago;
- Saber o tipo de tratamento mais comum utilizado para cada tipo de ferida;
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- Conhecer os lugares mais frequentados para realização de tratamento pelos doentes
com feridas.

2.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Doentes com feridas que frequentam os centros de saúde e os hospitais da ilha
de Santiago em Cabo Verde

A população alvo é um grupo de pessoas ou de elementos que têm
características comuns. Pode ser escolhida a população que esteja disponível ou seja
limitada a um lugar, uma região uma cidade, um centro de saúde ou hospitalar. A
definição da população permite delimitar com precisão o tema de estudo e assim obter
dados junto de pessoas ou grupos homogéneos. Fortin (2009)
Amostra
Serão preenchidos os questionários com informação concernente a todos os
doentes com feridas que se deslocam aos centros de saúde durante uma semana e os
que frequentam os hospitais será realizado num dia na Ilha de Santiago.
Critérios para a escolha da amostra

Serão incluídos na nossa análise todas pessoas ou doentes que apresentem
feridas e que frequentam as estruturas públicas de saúde (centros de saúde e hospitais)
pertencentes à ilha de Santiago no período compreendido de uma semana.
Fortin (2009) descreve a amostra como a fração de uma população sobre a qual
se faz o estudo. Ela deve ser representativa da população, certas características
conhecidas da população devem estar presentes em todos os elementos da população.
A representatividade é a qualidade essencial de uma amostra. Uma amostra
representativa é uma amostra que, devido às suas características, pode substituir o
conjunto da população alvo. A representatividade pode avaliar-se comparando os
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valores numéricos da amostra com os valores numéricos da população alvo. Fortin
(2009)
2.5 INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS
Na recolha de dados do estudo serão aplicados os seguintes métodos de Colheita
de Dados:
 Questionário: Será aplicado aos doentes, que frequentem as estruturas públicas
de saúde da ilha de Santiago para avaliar os que apresentem feridas e as
características e tratamento das mesmas.

O Questionário a utilizar, já foi utilizado e aplicado em várias realidades
nomeadamente Portugal e Moçambique. Foi solicitada formalmente a
autorização ao autor do questionário para a sua aplicação.
Segundo Fortin (2009) “A escolha do método de colheita de dados depende do
nível de investigação, do tipo de fenómeno ou de variável e dos instrumentos
disponíveis. O método de recolha de informação deve ser o mais conveniente para
responder às questões de Investigação. Na investigação exploratória - descritiva o
investigador aplica-se primeiro a recolher a maior quantidade de informação possível
sobre o fenómeno em estudo, de maneira a identificar os diversos aspetos do
fenómeno”.
Nos estudos exploratórios utilizam-se sobre tudo as observações dos
participantes, os registos. Nos estudos descritivos são empregados principalmente as
observações, os questionários e por vezes as escalas. Tendo em conta esta referência,
serão aplicados estes estudos.
O questionário é um instrumento de colheita de dados que exige do participante
respostas escritas a um conjunto de questões. O questionário tem como objetivo
recolher informação factual sobre situações, atitudes, conhecimentos, opiniões. Todos
os enunciados do questionário devem reportar-se diretamente aos objetivos fixados,
devem estar relacionados com um aspeto da questão ou com outro tema a explorar.
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2.6 MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS
Método de amostragem intencional no caso dos hospitais e acidental no caso
dos Centros de Saúde.
2.7 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS
O tratamento dos dados será realizado na base de dados SPSS (versão 22)
2.8 PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS
Inicialmente será enviado o formulário preenchido à comissão de ética da
ESEnfC com resumo do projeto de investigação para avaliação e autorização.
Será elaborada uma carta à comissão de ética responsabilizada pelas
instituições envolvidas no estudo para autorização da realização do mesmo, onde
constará um resumo do trabalho que será realizado, nomeadamente: a justificativa para
a realização da investigação, os objetivos, o tipo de estudo, a população e amostra, os
métodos de recolha e tratamento de dados e os procedimentos éticos assim como
resumo do projeto anexado.
Para a aplicação dos questionários, será necessário o consentimento informado e
esclarecido dos doentes, não interferindo no processo de prestação de cuidados.
Os questionários assim como o tratamento dos dados, serão de total
confidencialidade e sigilo profissional.
Será mantido o anonimato dos participantes no estudo e será garantido que em
nenhum momento serão submetidos a situações constrangedoras sobre as suas
identidades.
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3. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS
No presente capitulo serão apresentados os resultados relevantes do estudo


Dados demográficos

A amostra ficou constituida por 338 utentes dos quais, 58% (n=196) são do sexo
masculino e 42% (n=142) são do sexo feminino.

Os utentes incluidos no estudo têm em media 42,3 anos.
Tabela 1: Média de idade dos utentes, idade mínima e idade máxima

Média

Mínimo

Máximo

42,34

0

97

Analisando os dados por sexo e concelho verifica-se que o concelho da Praia
apresenta maior número de utentes com 52,8% (N=178) sendo 30,18% do sexo
masculino e 22,49% do sexo feminino e o concelho de São Domingos apresenta menor
número de utentes de entre os outros concelhos como ilustra o gráfico 1.

Figura 1: Percentagem de utentes por sexo e Concelhos.
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Analisando a profissão/ocupação por sexo, constata-se que a ocupação ou
profissão domestica/o é a que apresenta maior número de utentes (22,6%) sendo 20,2%
(N=60) do sexo feminino e 2,4% (N=7) do sexo masculino, de seguida estudante com
um 18,5% correspondente a 55 utentes sendo 20,2% (N=20) do sexo feminino e 2,4%
do sexo masculino (N=35), agricultor com 5,7% (N=17), assim sucessivamente com
mostra a tabela 1.

Tabela 2: Percentagem de utentes por ocupação/profissão por sexo.

Profissão
Domestica/o
Estudante
Aposentado/Pensionista
Agricultor
Pedreiro
Comerciante
Motorista/Condutor
Professor
Vendedora
Ajudante de serviços
gera
Guarda
Pintor
Carpinteiro
Eletricista
Consultoria Civil
Informático
Pescador
Educadora infância
Policia
Cozinheiro
Encarregado de obras
Ajudante Pedreiro
Desempregada
Trabalhador
Celeireiro
Outros
Total



Sexo feminino
(%)
20,2
1,3
4,0
1,3
2,0
0,7
2,0

Sexo masculino
(%)
2,4
11,8
10,4
4,4
3,7
1,7
3,4
2,4
-

Total (%)
22,6
18,5
14,5
5,7
3,7
3,7
3,4
3,0
2,0

1,0

1,0

2,0

0,3
0,3
0,3
0,7
3,7
38,0

1,7
1,3
1,3
1,0
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
4,0
56,6

2,0
1,3
1,3
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
7,7
100,0

Antecedentes e/ou fatores de risco dos utentes
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Analisando a totalidade dos utentes, N=543, os fatores de risco/antecedentes
mais frequentes são: a hipertensão arterial com 16,7%,0% (N=91), de seguida o
alcoolismo com uma percentagem de 14,3% (N=78), traumatismo com 11,9% (N=65), a
diabetes mellitus tipo II que representa 9,5% (N=52), insuficiência venosa periférica com
7,7% (N=42), tabagismo com 6,1% (N=33) e historia previa de feridas com 5,5% (N=30).
Os fatores de risco apresentam menor número de utentes com ilustra a tabela 1

Tabela 3: Frequencia dos antecedentes / fatores de risco dos utentes.

Antecedentes

N

HTA
Alcoolismo
Traumatismo
Diabetes Mellitus II
Insuficiência venosa periférica
Tabagismo
História prévia de Ferida
Perda recente de peso
Anemia
Imobilidade
Claudicação intermitente
Diabetes Mellitus I
Obesidade
Cirurgia arterial
AVC
Diminuição sensibilidade
Insuficiência cardíaca
Incontinência Vesical
Neoplasia
Dislipidémia
Doença autoimune
Incontinência Fecal
Pilepsia
Asma Bronquial
Angina de Peito
Isquémia critica
Pneumonia
Surdes
Queda
Ostemelite
Meningite
Catarata
Cefalia
Insuficiência Mitral
HIV

91
78
65
52
42
33
30
23
19
15
13
10
10
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3

Percentagem
(%)
16,70
14,31
11,93
9,54
7,71
6,06
5,50
4,22
3,49
2,75
2,39
1,83
1,83
1,10
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,73
0,73
0,55
0,55
0,55
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
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Número de Feridas

Em relação ao número de feirdas os utentes analisados apresentavam um
número de feridas mínimo de 1 ferida até 6 feridas.
Do total dos utentes com ferida, os resultados indicam que 86,7% (N=293) dos
utentes apresentam apenas uma ferida, 8,6% (N=29) apresenta duas, 3,8% (N=13)
apresenta três feridas, e os utentes com quatro, cinco e seis feridas apresenta igual
valor percentual de 0,3% (N=1), como ilustra a tabela 2.
Tabela 4: Frequencia do número e percentagem de feridas por utentes.

Número de feridas
1
2
3
4
5
6
Total


Frequência (N)
293
29
13
1
1
1
338

Percentagem (%)
86,7
8,6
3,8
0,3
0,3
0,3
100

Referenciação de feridas

Do total de utentes analisados com feridas, de uma forma geral, as feridas que
predominaram foram as traumáticas F1 com 39,6% (N=134), F2 com 4,4% (N=15), F3
com 1,8% (N=6) assim como F4 com 0,3 % (N=1)., F5 as duas feridas são classificadas
como ferida traumáticas com 0,6% (N=2) e F6 a ferida foi classificada como ferida
traumática com 0,3 % (N=1), a seguir as feridas cirúrgicas F1 com 16% (N=54), F2 com
3,0% (N=10), e de seguida as queimaduras, F1 com 7,7% (N=26), F2 com 2,4% (N=8).
, F3 com com 1,5% (N=5) e F4 com 0,3 % (N=1).
o

Feridas principais (F1)

Em relação à classificação das feridas; do total de feridas identificadas como
principal são registadas as mais frequentes: ferida traumática com 39,6% (N=134), de
seguida ferida cirúrgica com 16 (N=54) e úlcera de perna venosa 11,2% (N=38).
As localizações mais frequentes das feridas principais são nas pernas que representam
26,6 % (90) e os pés com 24,9 (N=84).
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Quanto a origem da ferida principal, 65,4% (N=221) no domicílio, 18,4% (N=62)
no hospital, 5,9% (N=20) no centro de saúde/ cuidados de saúde primários, 4,1% (N=14)
no lar, 3,3% (N=11) no trabalho e 3% (N=10) na rua.

No que se tange à lateralização da ferida principal, a mais frequente é à esquerda
com 39,3% (N=133), sendo à direita a segunda mais frequente com 36,7% (N=4124) e
por fim, a região central com uma percentagem de 24,0% (N=81). (tabela 4)

Quanto à idade das feridas principais, representada em semanas, a média é de
60,15 semanas (421,05 dias).

Tabela 5: Ferida principal dos utentes por tipo, localização, estrutura de procedência e
lateralização.

Ferida Principal

Classificação

Úlcera de pressão cat. 1

N
9

%
2,7

Úlcera de pressão cat. 2

6

1,8

Úlcera de pressão cat. 3

4

1,2

Úlcera de pressão cat. 4

1

0,3

Úlcera de perna venosa

38

11,2

Úlcera de perna arterial

6

1,8

Úlcera de perna etiol. desc.

4

1,2

Úlcera pé diab. Neuropático

23

6,8

Úlcera pé diab. neuro
isquémico

6

1,8

Úlcera maligna

4

1,2

Ferida traumática

134

39,6

Ferida cirúrgica

54

16,0

Queimadura

26

7,7

Fistula

4

1,2

Lesão por humidade

8

2,4

Furúnculo

1

0,3

Abcesso

4

1,2

Linfangite

3

0,9
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Mastite com abcesso

1

0,3

Unha encravada

1

0,3

Celulite

1

0,3

Abdómen

24

7,1

Anca

7

2,1

Braços

22

6,5

Cabeça

18

5,3

Calcâneo

8

2,4

Cóccix

3

0,9

Costas

2

0,6

Mãos

28

8,3

Nádega

8

2,4

Pé

84

24,9

Peito

4

1,2

Períneo

2

0,6

Pernas

90

26,6

Tornozelo

11

3,3

Trocânter

2

0,6

Face

3

0,9

Mente

3

0,9

Joelhos

5

1,5

Cochas

2

0,6

Pénis

3

0,9

Lábios

2

0,6

Testa

2

0,6

Mandibula

1

0,3

Cotovelo

2

0,6

Orelha

1

0,3

Mama

1

0,3

Hospital

62

18,4

Localização

Origem
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Lateralização

o

Centro de Saúde/ Cuidados de
Saúde Primários

20

5,9

Domicílio

221

65,4

Lar

14

4,1

Rua

10

3,0

Trabalho

11

3,3

Esquerda

133

39,3

Direita

124

36,7

Centro

81

24,0

Ferida F2

Do total de N=47 ferida identificada como F2 são registadas as mais frequentes:
ferida traumática com 4,4% (N=15), de seguida ferida cirúrgica com 3,0% (N=10) e
queimadura com 2,4% (N=8).

As localizações mais frequentes das feridas F2 são as pernas que representam
4,4 % (15) e os pés com 2,4 % (N=8).

Quanto a origem da ferida F2, 27% (N=8) no domicílio, e rua com 0,9% (N=3)
cada e no trabalho e 0,6% (N=2).

No que se refere à lateralização da ferida F2, a mais frequente é à direita com
6,8% (N=16), sendo à esquerda com 4,7% (N=16) e na região central com 2,8% (N=8).
(tabela 4)

Quanto à idade das feridas F2, representada em semanas, a média é de 28,44
semanas (199,08 dias).

Tabela 6: Feridas F2 dos utentes.

Classificação

Ferida F2
Úlcera de pressão cat. 1
Úlcera de pressão cat. 2
Úlcera de perna venosa

N
1
1
3

%
0,3
0,3
0,9
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Localização

Origem

Laterização

o

Úlcera pé diab. Neuropático
Úlcera
pé
diab.
Neuro
isquémico
Ferida traumática
Ferida cirúrgica
Queimadura
Lesão por humidade
Abdómen
Braços
Cabeça
Calcâneo
Cóccix
Costas
Mãos
Nádega
Pé
Peito
Pernas
Face
Joelhos
Cotovelo
Dedo da mão
Hospital
Domicílio
Lar
Rua
Trabalho
Esquerda
Direita
Centro

7

2,1

1

0,3

15
10
8
1
2
3
5
4
1
2
1
1
8
1
15
1
1
1
1
12
27
3
3
2
16
23
8

4,4
3,0
2,4
0,3
0,6
0,9
1,5
1,2
0,3
0,6
0,3
0,3
2,4
0,3
4,4
0,3
0,3
0,3
0,3
3,6
8,0
0,9
0,9
0,6
4,7
6,8
2,4

Ferida F3

Do total de N=16 ferida identificada como F3 são registadas as mais frequentes:
ferida traumática com 1,8% (N=6), de seguida queimadura com 1,5% (N=5) e as
restantes classificações (úlcera de perna venosa, úlcera pé diab. Neuropático, úlcera
maligna, Ferida cirúrgica e lesão por humidade) com igual percentagem de 0,3 (N=1).

As localizações mais frequentes das feridas F3 são as pernas que representam
2,1 % (N=7).

Quanto a origem da ferida F3, 3,3% (N=11) domicilio, 0,9% (N=3) centro de
Saúde/ cuidados de Saúde Primários e hospital 0,6% (N=2).
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No que se refere à lateralização da ferida F3, a mais frequente é à direita e
esquerda com igual valor percentagem 1,8% (N=6) e a região central com uma
percentagem de 1,2% (N=4)

Quanto à idade das feridas F3, representada em semanas, a média é de 28,44
semanas (199,08 dias).

Tabela 7: Ferida F3 dos utentes

Classificação

Localização

Origem

Laterização

o

Ferida F3

N

%

Úlcera de perna venosa
Úlcera pé diab. Neuropático
Úlcera maligna
Ferida traumática
Ferida cirúrgica
Queimadura
Lesão por humidade

1
1
1
6
1
5
1

0,3
0,3
0,3
1,8
0,3
1,5
0,3

Anca
Cabeça
Costas
Mãos
Nádega
Pé
Pernas

1
2
1
1
2
2
7

0,3
0,6
0,3
0,3
0,6
0,6
2,1

Hospital
Domicilio
Centro de Saúde/ Cuidados de Saúde
Primários
Esquerda
Direita
Centro

2
11
3

0,6
3,3
0,9

6
6
4

1,8
1,8
1,2

Ferida F4

Do total de N=3 ferida identificada como F4, todas (Úlcera de pressão cat. 2,
Ferida traumática e queimadura) tem igual valor percentual de 0,3 % (N=1).

Em relação a localizações, pernas 0,6% (N=2) e Calcâneo 0,3% (N=1).

45

Quanto à origem no Hospital 0,3% (N=1), Centro de Saúde/ Cuidados de Saúde
Primários0,3% (N=1) e domicilio 0,3 % (N=1).

No que se refere à lateralização da ferida F4, todas encontram-se na
lateralizadas a direita 0,9 % (N=3)
Quanto à idade das feridas F4, representada em semanas, a média é de 28,44
semanas. (199,08 dias).

Tabela 8: Ferida F4 dos utentes

Classificação

Localização
Origem
Laterização
o

Ferida F4
Úlcera de pressão cat. 2
Ferida traumática
Queimadura
Calcâneo
Pernas
Hospital
Centro de Saúde/ Cuidados de Saúde Primários
Domicilio
Direita

N
1
1
1
1
2
1
1
1
3

%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
0,9

Ferida F5

Do total de N=2 ferida identificada como F5, as duas feridas são classificadas
como ferida traumática, uma é localizada na perna e a outra no tornozelo, e referente a
laterização com igual número (N=1) centro de Saúde/ cuidados de Saúde Primários e
domicílio, e as duas localizadas a direita. Quanto à idade das feridas F5, representada
em semanas, a média é de 7 semanas (28 dias).

Tabela 9: Ferida F5 dos utentes

Classificação
Localização
Origem
Laterização

Ferida F5
Ferida traumática
Perna
Tornozelo
Centro de Saúde/ Cuidados de Saúde Primários
Domicílio
Direita

N
2
1
1
1
1
2

%
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6
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o

Ferida F6

Houve uma (N=1) ferida identificada como F6, ela é classificada como ferida
traumática, é localizada na perna, originada no domicilio, localizada a direita e a ferida
tem 7 semanas (28 dias).

Tabela 10: Ferida F6 dos utentes

Classificação
Localização
Origem
Laterização

Ferida F6
Ferida traumática
Pernas
Domicilio
Direita

N
1
1
1
1

%
0,3
0,3
0,3
0,3

Relativamente a ferida principal

A medição da ferida principal em media é de 43,53 mm comprimentos por 20,14
mm de largura.

Da totalidade dessas feridas principais identificadas, com maior frequência
regista-se a presença de tecido fibrinoso representando 23,7% (N=80), granulação com
16,6% (N=56) e 14,8% (N=50) com epitelização. Em 3,8% (N=13) dos casos esta
avaliação não se aplica por não se tratar ainda de uma lesão aberta, sendo nestes casos
as feridas cirúrgicas (figura 2).

47

Figura 2: Tipo de tecido das feridas principais

Quanto ao nível de exsudato da ferida principal 34% (N=115) é moderado, em
33,4% (N=113) é escasso, 22,8% (N=77) não apresenta nenhum exsudato e 9,8%
(N=33) das feridas apresenta exsudado abundante. Relativamente ao local de
realização do tratamento na totalidade dos casos, 76,9% (N=260) foi realizado no
ambulatório, 22,2% (N=75) em internamento e 0,9% (N=3) no domicílio, sendo o tempo
de deslocação para a realização do tratamento de 13,33 mn.

Tabela 11: Nível de exsudado e local do tratamento da ferida principal.

Nível de exsudado

Local de tratamento

Moderado
Escasso
Nenhum
Abundante
Ambulatório

N
115
113
77
33
260

%
34,0
33,4
22,8
9,8
76,9

Internamento
Domicilio

75
3

22,2
0,9

A duração da realização do tratamento da ferida principal, em minutos, é, em
média, de 14,14 minutos, sendo o mínimo identificado como 1 minutos e o máximo como
100 minutos. Para avaliar este aspeto foram considerados o tempo despendido pelos
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profissionais desde o momento da preparação do material, o momento final da
realização do penso, até o tempo gasto para a realização de registos de enfermagem.

Tabela 12: Media da duração da realização do tratamento da ferida principal.

N

Media

Desvio padrão

Mínimo

Máximo

338

14,16

13,483

1

100

Nível de dor na ferida durante o dia e durante o tratamento

Quanto ao nível de dor durante na ferida principal durante o dia, os valores
identificados variam entre 0 e 10. Na maioria dos utentes, 47,3% (N=160) o nível de dor
é 0 e 12,7% (N=43) tem um nível de dor 4.

Quanto ao nível de dor durante o tratamento também varia entre 0 e 10. Na
maioria 20,4% (N=69) dos utentes não apresentam dor durante o tratamento, 14,5%
(N=49) apresentam nível 6 de dor.

Sinais de infeção superficiais presentes na ferida principal

Dos 338 utentes com ferida principal, os sinais de infeção mais frequentes são a
dor com uma percentagem de 31,4% (N=140), seguido de ferida exsudativa com 20,2%
(N=90) e ferida não cicatrizada com 17,5% (N=78) (gráfico 3)
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Figura 2: Sinais de infeção superficial nas feridas principais

Diagnóstico de infeção no compartimento profundo

Do total de utentes com feridas somente o 26,6% (N=90) foi diagnósticado com infeção
no compartimento profundo, desses quase todos (N=81) os utentes foram prescritos
antibióticos para infeção no compartimento profundo e os restantes utentes com feridas
73,4% (N=248) não foi efetuado diagnóstico de infeção no compartimento profundo.

Pele circundante à ferida
Relativamente à pele circundante das feridas principais, verifica-se com maior
frequência que 44,7% (N=151) se encontra hidratada, 15,4% (N=52) pele seca, 10,4%
(N=35) pele seca e descamativa, conforme a tabela 6.

Tabela 13: Número e percentagem de pele circundante das feridas.

Tipo pele
Descamativa
Hidratada
Macerada
Ruborizada
Seca
Seca + Descamativa
Macerada + Ruborizada
Ruborizada + seca
Macerada + seca
Descamativa + seca
Hidratada + macerada
Hidratada + ruborizada

N
19
151
19
35
52
35
8
1
3
1
1
5

%
5,6
44,7
5,6
10,4
15,4
10,4
2,4
0,3
0,9
0,3
0,3
1,5
50

Descamativa + Macerada
Descamativa + ruborizada +
seca
Descamativa + Ruborizada +
Macerada
Total

5

1,5

2

0,6

1

0,3

338

100

Utilização de material de penso com ação terapêutica

Quanto ao material de penso com ação terapêutica os mais frequentes são: Iodo
povidoda com um valor percentual de 40,8% correspondente a N=133, penso simples
com 31,9% (N=104) e sulfadiazina de prata com 7,36% (N=24), assim sucessivamente
como ilustra a tabela 7.
Tabela 14: Material de penso com ação terapêutica das feridas principais.

Material
Iodo povidona
Penso Simples
Sulfadiazina de prata
Nitrofurazona
Açúcar
Neoderme
Neomicina
Sucralfato
Óxido de zinco
Mel de abélia
Bacitrozina
Alginato
Hidrogel
Poliacrilato
Permanganato de potássio

N
133
104
24
14
12
10
7
6
6

%
40,80
31,90
7,36
4,29
3,68
3,07
2,15
1,84
1,84

4
2
1
1
1
1

1,23
0,61
0,31
0,31
0,31
0,31

Frequência de mudança de penso
As feridas principais, 49,7% (N=168) dos utentes é mudado o penso, três vezes por
semana, o 31,7% (N=107) é mudado todos os dias, o 5,9% (N=20) duas vezes por
semana e a 5% (N=17) quatro vezes por semana, podendo ser consultados os restantes
resultados em gráfico 4.
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Figura 3: Frequencia da mudança de penso nas feridas principais.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

• Dados demográficos
Do total da amostra do nosso estudo, a maioria dos utentes são do sexo
masculino, a semelhança do estudo realizado por Ribeiro (2014) e Favas (2012) com
predomínio do sexo masculino.

Um estudo de Lindholm et al. (1993) citado por Baranoski e Ayello (2006),
referem os homens tem significativamente pior HRqol que as mulheres nas áreas da dor
e morbilidade física.

Em relação à média de idade; os utentes apresentaram em media 42 anos. No
estudo realizado por Souza (2012) a média de idade foi de 25 anos, sendo também
predominantemente uma média de utentes jovens.

Num estudo de Philips et al (1994) citado por Baranoski e Ayello (2006), os
utentes jovesn apresentavam mais emoções negativas relacionadas com as úlceras nas
pernas.

Analisando a profissão/ocupação por sexo, foi constatado que a maioria dos
utentes estão desempregados (domestica/o), com maior número e proporção de utentes
do sexo feminino. O segundo maior número, segue-se de estudante, resultado similar
com um estudo relizado por Souza (2012) onde a maoir quantidade de utentes foram
estudantes.

 Antecedentes e/ou fatores de risco dos utentes
Analisando o estudo, o mesmo revelou que os fatores de risco ou antecedentes
mais frequentes são: a hipertensão arterial, seguidos do alcoolismo, os traumatismos e
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a diabetes mellitus tipo II. Resultados semelhantes foram obtidos no estudo de Ribeiro
(2014), onde os utentes com hipertensão arterial ocuparam o primeiro lugar nos
antecedentes/ fatores de risco, seguida da diabetes mellitus tipo II, do mesmo modo nos
estudos de Oliveira (2014) e Favas (2012) que revelaram os mesmos resultados.

Maciel (2008) no seu estudo refere a hipertensão arterial como a comorbilidade
apresentada pelo maior percentual (432 - 31,1%). A hipertensão arterial é um fator de
risco para arterosclerose, que, por sua vez, pode culminar com a doença vascular
periférica, causando úlceras arteriais (Kane & Kumar, 2005) citado por Maciel (2008).



Número de Feridas

No noso estudo, o total dos utentes estudados com feridas; apresentaram no
mínimo entre uma (1) ferida a seis (6) feridas cada um.

Um estudo apresentado por Oliveira (2014), os utentes apresentavam entre 1 e
8 feridas cada um, no entanto no estudo de Favas (2012) os utentes apresentavam entre
1 a 9 feridas; já Ribeiro (2014) pela sua parte no seu estudo refere os utentes
apresentavam entre 1 a 10 feridas.
 Referenciação da Feridas

Classificação das feridas

No nosso estudo, do total de utentes analisados com feridas, de uma forma geral,
as feridas que predominaram foram as traumáticas (F1) com 39,6% (N=134), as (F2)
com 4,4% (N=15), as (F3) com 1,8% (N=6), assim como as (F4) com 0,3 % (N=1). As
(F5) as duas feridas são classificadas como ferida traumáticas com 0,6% (N=2) e (F6)
a ferida foi classificada como ferida traumática com 0,3 % (N=1), a seguir às feridas
cirúrgicas F1 com 16% (N=54), F2 com 3,0% (N=10), e de seguida as queimaduras, F1
com 7,7% (N=26), F2 com 2,4% (N=8). , F3 com com 1,5% (N=5) e F4 com 0,3 %
(N=1).
Tal como no nosso estudo, no estudo de Favas (2012) as feridas predominantes
foram a ferida traumática com 24,9% (172), seguida da ferida cirúrgica com 23,0% (159),
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já no estudo de Sousa (2012) a maioria dos indivíduos apresenta ferida traumática, 33
(30,8%), no entanto no estudo de Ribeiro (2014) a maioria das feridas era cirúrgicas
com 39,7%, seguidas das traumáticas com 22,6% e queimaduras com 6%.

As feridas traumáticas mais graves que requerem de cuidados cirúrgicos e de
enfermagem especializados, necessitam de um olhar específico e mais profundo. Uma
correta avaliação e classificação são essenciais para o diagnóstico, definição do
tratamento e prognóstico. Afonso; Afonso; Azebedo; Miranda & Alves (2014)

De acordo com o Ministério da Saúde de Brasil (2004), as causas externas de
morbilidade: acidentes de transporte, quedas, queimaduras, dentre outros, foram
responsáveis por 733.712 hospitalizações em 2003, e dessa forma as feridas
traumáticas podem ser indiretamente mensuradas. Maciel (2008).

Em Cabo Verde desde o ano 2010 até 2015 o número de óbitos por ferimentos,
segundo o género, tem ocupado o primeiro lugar e tem vindo a aumentar, sendo no total
no ano de 2010 (72,2%) e no 2015 (80,6 %). Ministério da Saúde de Cabo Verde (20102015).

Localização das feridas
Quanto à localização o nosso estudo revelou que a maioria das feridas se
encontra localizadas nas pernas e os pés, resultado que coincide com o estudo de
Ribeiro (2014) que verificou que a ferida principal foi localizada ao nível dos membros
inferiores, com um total de 55,2%, sendo a perna e o pé os locais mais afetados. Por
sua vez, Sousa (2012) refere no se estudo que na localização das feridas a percentagem
mais elevada é no pé, 32 (29,9%), seguida de pernas, 27 (25,2%), e mãos 16 (15%).

Afonso; Afonso; Azebedo; Miranda & Alves (2014) referem que a localização de
uma ferida pode ser um indicador da sua etiologia. Caracteristicamente existem feridas
que se desenvolvem frequentemente em determinados locais anatómicos.

Origem das Feridas
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Quando analisada a origem das feridas o nosso estudo mostrou que as mesmas
surgem maioritáriamente no domicilio, coincidindo com o estudo realizado por Ribeiro
(2014) que refere que nos próprios centros de saúde a origem principal das feridas é o
domicílio com 45%. O estudo de Oliveira (2014) menciona o domicilio como sendo
35,2% (N=75) das maiores prevalências. Já por sua vez, Favas (2012) no seu estudo
mostrou as feridas de origem maioritariamente como sendo hospitalar com 74,8% (92),
seguido do domicilio com 20,3% (25).
Lateralização das Feridas
Quanto à lateralização o nosso estudo teve predominantemente feridas no lado
esquerdo que coincide com o estudo exposto por Oliveira (2014) que diz respeito à
lateralização das feridas que a maior prevalência é à esquerda com 36,2% (N=77), no
entanto, os nossos resultados divergem comporativamente com o estudo de Sousa
(2012) que menciona que a maior percentagem dos utentes apresentava ferida do lado
direito, 55 (51,4%).
Idade das Feridas
Em relação à idade das feridas, o nosso estudo apresenta como idade média da
ferida principal como sendo de 60,15 semanas (421,05 dias).
Sousa (2012) no seu estudo menciona como idade média das feridas 311 dias,
já por sua vez Oliveira (2014) no seu estudo faz alusão à média da idade das feridas
como sendo de 27,53 semanas (192,7 dias). No estudo apresentado por Favas (2012)
verificou-se uma média de idade das feridas de 143,5 dias.
Relativamente a ferida principal

Medição da Ferida

O nosso estudo mostra como resultado da medição da ferida principal em media
é de 43,53 mm comprimentos por 20,14 mm de largura.

O estudo de Favas (2012) vai ao encontro do nosso estudo, sendo que afere
uma média de comprimento da ferida de 44,8 mm e na largura uma média de 26,1mm
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Para Baranoski e Ayello (2006), a medição de uma ferida é uma ferramenta
importante para determinar o progresso ou a falta de cicatrização da ferida. Medir a
ferida desde a lesão até o encerrar completo é um componente vital da avaliação do
sucesso ou progresso do tratamento, as medições fornecem a documentação dos
cuidados prestados ao utente com o objetivo de comunicar aos colegas.

Tipo de Tecido

Da totalidade dessas feridas principais identificadas, com maior frequência
regista-se a presença de tecido fibrinoso, seguido do tecido de granulação e de
epitelização.

Oliveira (2014) identificou no seu estudo maior frequência da presença de tecido
de granulação representando 35,6% (N=42), a epitelização com 15,3% (N=18) e o tecido
fibrinoso + tecido de granulação com 13,6% (N=16). Da mesma forma, Sousa (2012) no
seu estudo realça que a ferida traumática apresentavasse com tecido fibrinoso 20 casos
(60,6%); tecido de granulação, 8 casos (24,2%); epitelização, 3 casos (9,1%).

Já no estudo de Favas (2012) faz alusão ao tipo de tecido mais frequente na
ferida principal dos utentes, como sendo o tecido de granulação com 59,9% (414) e a
epitelização com 37,6% (260),

Para Baranoski e Ayello (2006), o tecido do leito da ferida revela a fase de
progresso de sua cicatrização. A avaliação da quantidade de cada tipo de tecido irá
ajudar no registo de resultados de cuidados com base na melhoria ou deterioração das
características observadas no tecido da ferida.

Nível de Exsudado
Quanto ao nível de exsudato da ferida principal 34% (N=115) é moderado, em
33,4% (N=113) é escasso.
Oliveira (2014) no seu estudo expõe que quanto ao nível de exsudado da ferida
principal 33,9% (N=40) é escasso, em 28% (N=33) é moderado, 22,9% (N=27), por sua
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vez Sousa (2012) refere que nas feridas traumáticas 6 (18,2%) apresentavam exsudado
abundante, 6 (18,2%) apresentavam exsudado escasso.

Local de Realização do Tratamento
Quanto ao local de realização do tratamento, o estudo revelou que 76,9%
(N=260) foram realizados no ambulatório e 22,2% (N=75) no internamento, resultado
este que coincide com o estudo publicado por Ribeiro (2014), onde analisando o local
onde foram feitos os pensos, maioritariamente, foram realizados em ambulatório, já no
estudo realizado por Oliveira (2014), quanto ao local de realização do tratamento na
totalidade dos casos, 100%, foram realizados em contexto de internamento.
Duração da Realização do tratamento
Em relação à duração da realização do tratamento da ferida principal, em
minutos, é, em média, de 14,14 minutos, sendo o mínimo identificado como 1 minutos
e o máximo como 100 minutos.

Quanto ao tempo gasto na realização do penso, Ribeiro (2014) no seu estudo
refere um tempo médio de 17,9 min. Oliveira (2014) no seu estudo refere que assim, a
duração da realização do tratamento da ferida principal, em minutos, é, em média, de
15,04 minutos.

Nível de dor na ferida durante o dia e durante o tratamento

Quanto ao nível de dor na ferida principal durante o dia, o nosso estudo mostrou
que os valores identificados variam entre 0 e 10 numa escala de 0 a 10 pontos. Na
maioria dos utentes, 47,3% (N=160) o nível de dor é 0 e 12,7% (N=43) tem um nível de
dor 4.

No estudo de Oliveira (2014) é relatado que o nível de dor na ferida principal
durante o dia, varia entre 0 e 5 para uma escala entre 0 e 10 pontos. Na maioria dos
utentes, 78,8% (N=93) o nível de dor é 0; 8,5% (N=10) tem uma dor nível 1. O estudo
publicado por Ribeiro (2014) refere nos dados globais que ao longo do dia, cerca de
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metade dos indivíduos que responderam, não experienciam qualquer grau de dor. Favas
(2012) por sua vez no seu estudo revelou que o nível máximo de dor durante o dia é de
10,0 e o mínimo de 0.

Os clínicos reconhecem, cada vez mais, que a dor é um grande problema para
os utentes que padecem dor de vários tipos de feridas. Baranoski e Ayello (2006),

Quanto ao nível de dor durante o tratamento, o nosso estudo revelou que este
também varia entre 0 e 10. Na maioria, 20,4% (N=69) dos utentes, não apresentam dor
durante o tratamento, e 14,5% (N=49) apresentam nível 6 de dor.
Favas (2012) refere nos seus resultados o nível de dor durante o tratamento, o
mínimo foi de 0,0, o máximo de 10,0. Oliveira (2014) refere no seu estudo que o nível
de dor durante o tratamento varia entre 0 e 8, sendo que 60,2% (N=71) dos utentes não
apresentam dor durante o tratamento, 9,3% (N=11) apresentam nível 2 de dor.
Sinais de infeção superficiais presentes na ferida principal

No nosso estudo, dos 338 utentes com ferida principal, os sinais de infeção mais
frequentes são a dor com uma percentagem de 31,4% (N=140), seguido de ferida
exsudativa com 20,2% (N=90) e ferida não cicatrizada com 17,5% (N=78).
Estes resultados coincidem com o estudo realizado por Favas (2012) que refere
que a existência de uma grande evidência dos sinais de infeção superficiais presentes
nas feridas dos utentes os mais evidentes foram: a dor com 52,7% (364), a ferida
exsudativa com 23,0% (159) e a ferida não cicatriza com 22,1% (153).
Já por sua vez, Oliveira (2014) no seu estudo expõe que dos 118 utentes com
ferida principal, 53,4% (N=63) não apresenta sinais de infeção superficial na ferida e
46,6% (N=55) apresenta-os. Os mais frequentes são, com uma percentagem de 25,9%
(N=35) a presença de exsudado; 21,5% (N=29) o odor e com 17% (N=23) o tecido
desvitalizado.
Diagnóstico de infeção no compartimento profundo

O nosso estudo reveló que do total de utentes com feridas, somente 26,6%
(N=90) foi diagnósticado com infeção no compartimento profundo, desses, em quase
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todos (N=81) os utentes foram prescritos antibióticos para a infeção no compartimento
profundo.
Oliveira (2014) no seu estudo refere que dos 118 utentes com ferida, foi efetuado
a 16,1% (N=19) o diagnóstico de infeção no compartimento profundo, apesar de haver
diagnóstico de infeção no compartimento profundo a 19 utentes, apenas foi prescrito
antibiótico a 15,3% (N=18).

No entanto Favas (2012) refere no seu estudo que em 81,5% (563) dos utentes,
a maioria das feridas não apresentam diagnóstico de infeção no compartimento
profundo, não sendo prescrito antibiótico em 82,9% (573) dos casos.

Pele circundante à ferida

Relativamente à pele circundante das feridas principais, o nosso estudo mostrou
com maior frequência que 44,7% (N=151) se encontra hidratada e 15,4% (N=52) a pele
se encontrava seca.
Oliveira (2014) no seu estudo apresenta que das 118 feridas principais, verificase com maior frequência que 43,2% (N=51) se encontra hidratada, 18,6% (N=22) se
encontra macerada e 11,9% (N=14) ruborizada.

Para Favas (2012) os utentes apresentavam a pele circundante da ferida
principal hidratada com 44,0% (304), ruborizada com 20,4% (141) e seca com 18,8%
(130).
Para Baranoski e Ayello (2006), a pele circundante de uma ferida também
fornece informação válida para o clínico avaliador. A avaliação da pele circundante,
enquanto ferida não actual, fornece informação útil para a avliação em curso e futuras
intervenções de cuidados com feridas.

Utilização de material de penso com ação terapêutica
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Quanto ao material de penso com ação terapêutica no nosso estudo
constatamos que os mais frequentes são: Iodo povidoda com um valor percentual de
40,8% correspondente a N=133, penso simples com 31,9% (N=104)
Favas (2012) no seu estudo menciona que os materiais de penso com ação
terapêutica mais utilizados no tratamento das feridas, foram o iodo com 25,6% (177),
outros materiais com 15,9% (110), o hidrogel com 15,6% (108) e o carvão ativado com
11,4% (79).
No entanto Oliveira (2014) no seu estudo revela que para o tratamento das 118
feridas principais identificadas, na maioria dos casos, foram utilizadas várias
associações diferentes, sendo que o material mais frequentemente utilizado são a
hidrofibra com 16,5% (N=31), os hidrocoloides com 14,9% (N=28), as espumas com
13,8% (N=26), a prata com 10,6% (N=20) e o hidrogel10,1% (N=19).

Frequência de mudança de penso

Nosso estudo mostrou que nas feridas principais, 49,7% (N=168) dos utentes é
mudado o penso, três vezes por semana, o 31,7% (N=107) é mudado todos os dias
Oliveira (2014) no seu estudo refere que das 118 feridas principais, a 42,4%
(N=50) dos utentes é efetuado o penso três vezes por semana, a 19,5% (N=23) duas
vezes por semana e a 17,8% (N=21) quatro vezes por semana.
Por sua vez Favas (2012) no seu estudo faz alusão à mudança de penso nos
utentes sendo com maior frequência realizada duas vezes na semana com 57,6% (398),
três vezes na semana com 28,2% (195) e uma vez na semana com 9,3% (64).
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5. CONCLUSÕES

Tendo em conta que as feridas são uma realidade preocupante em Cabo Verde
na assistência hospitalar e extra-hospitalar, tornou-se necessário a efetivação deste tipo
de estudo com o intuito de melhorar a qualidade na prestação de cuidados ao doente
com feridas.
Esta pesquisa focou-se no estudo da epidemiologia das feridas na população da
ilha de Santiago em Cabo Verde, tendo em conta a probabilidade elevada do número
de utentes com feridas que se encontram em tratamento, quer nos centros de saúde,
quer nos serviços Hospitalares com cuidados de saúde diferenciados, ficando a
conhecer a tipologia das feridas mais frequentes dos doentes que recorreram às
estruturas de saúde da ilha de Santiago; o tipo de tratamento mais comum utilizado para
cada tipo de ferida; assim como os lugares mais frequentados para realização de
tratamento.
Tratou-se de um estudo descritivo exploratório, de abordagem quantitativa, com
uma amostra constituída por um total de 338 utentes com feridas na ilha de Santiago.
Foi verificado um maior número de utentes do sexo masculino, com uma media
de idade de 42 anos, sendo a maioria de ocupação domestica, com maior proporção de
mulheres e estudantes, sendo destes a maioria de sexo masculino.
Relativamente aos antecedentes/ fatores de risco dos utentes com feridas,
predominaram a hipertensão arterial e o alcoolismo.
O número de feridas por utente oscilaou entre 1 (mínimo) a 6 (máximo) de
feridas.
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As feridas que predominaram foram as traumáticas seguidas das cirúrgicas.
Do total da amostra, 338 utentes, apresentaram feridas nos membros inferiores,
fundamentalmente localizadas nas pernas (26,6%) seguidas dos pés (24,9%).
Sobre a origem das feridas, as mesmas surgem maioritariamente no domicilio e
econtram-se lateralizadas para a esquerda. Em média, a idade das feridas ronda as
60,15 semanas (421,05 dias).
Em relação à ferida principal, medem em média 43,53 mm de comprimento por
20,14 mm de largura com predomínio do tecido fibrinoso, seguido de granulação e de
epitelização, sendo o nível de exsudado moderado, seguido de escasso.
Quanto ao local da realização do tratamento, a maioria dos utentes realizou o
tratamento em ambulatório (76,9%) seguido de internamento. O tempo gasto pelo
enfermeiro, na realização do tratamento ao domicílio, foi em média de 14 mimutos.
É referir que o IPTB, assim como a aplicação da terapia compressiva não foram
analisados, tendo me conta que não é uma prática levada a cabo em Cabo Verde.
Igualmente, não foi analisada a escala de Braden.
A avaliação do nível de dor durante o dia, com valores que variam entre 0 – 10 na
maioria dos utentes (47,3%) o nível de dor foi mínimo. Enquanto ao nível de dor durante
o tratamento, verificou-se que a maioria dos utentes (20,4%) não apresentaram dor.
Em relação à avaliação dos sinais de infeção mais evidentes foi a dor, a ferida
exsudativa e a ferida que não cicatriza.
Do total de utentes com feridas, somente 26,6% (N=90) foi diagnosticado com
infeção no compartimento profundo da ferida principal, dos quais, a maioria tinha
prescrição de antibiótico (N=81).
Relativamente à pele circundante da ferida principal dos utentes, verifica-se com
maior frequência a pele hidratada com 44,7% e a pel seca com 15,4%).
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O material de penso com ação terapêutica, mais utilizado na ferida principal foi a
iodopuvidona com 40,8%, seguido do penso simples com soro fisiológico de 31,9%.
No que se refere à mudança de penso na ferida principal dos utentes 49,7% é
mudado três vezes por semana.
Vale referir que durante este estudo constatamos algumas limitações relacionadas
com a escassez de publicações similares e de dados estatisitcos nacionais, tendo em
conta que é um tema pouco explorado.
No entanto, a aplicação deste estudo permitiu conhecer um pouco a realidade sobre
as feridas em Cabo Verde e que poderá constituir um ponto de partida para futuras
pesquisas que permitam melhorar as práticas basedas em evidências.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi uma oportunidade de observar as condições e práticas aplicadas
no dia a dia no tratamento das feridas, despertando a necessidade de aprofundar os
conhecimentos sobre as últimas atualizações sobre a caraterização das feridas e o seu
tratamento.
A promoção de curso de capacitação em Feridas, de curta duração, para os
técnicos de saúde; a implementação e utilização de materiais para o tratamento de
feridas contribuindo para uma melhor e rápida cicatrização das feridas e desta forma,
reduzir o tempo de internamento e, consequentemente, a redução de custos por parte
das instituições.
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ANEXOS E APÊNDICES

COMISSÃO DE ÉTICA
da Unidade Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E)
da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

Formulário para Submissão de Pedidos de Apreciação à Comissão de Ética
Relativos a Estudos de Investigação

Todos os campos abaixo devem ser preenchidos eletronicamente. Se porventura o item não se
adequar ao estudo em causa, escreva “não se aplica”. Pode remeter para anexo nos itens em que tal
seja pertinente.

Título do Projeto: Estudo Epidemiológico de Feridas na Ilha de Santiago em Cabo Verde
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Identificação do (s) Proponente(s)
Nome(s): Yoandra Marisol Rosabal Pérez
Filiação Institucional: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)
Anexar resumo do Curriculum Vitae (máximo 1 página A4)

Investigador responsável/orientador: Prof. Luís Paiva

Justificação: As feridas são actualmente percepcionadas como um problema de
saúde pública e o seu tratamento é um cuidado inerente à prestação de cuidados de
enfermagem, sendo por isso importante perspectivar a melhoria desses cuidados baseados nas
novas e melhores evidências científicas disponíveis no momento para que os profissionais
possam prestar cuidados de qualidade.
Cabo Vede não se encontra excluído desta realidade e tendo em conta que as feridas
são uma realidade preocupante na assistência hospitalar e extra-hospitalar e não existem
muitos estudos sobre o tema, facto constatado pelo investigador; só será possível promover a
qualidade dos cuidados de enfermagem se conheceremos a prevalência das feridas em Cabo
Verde através da realização de estudos epidemiológicos, estudos que nos mostrarão a situação
real sobre as feridas. Estudos epidemiológicos permitem uma visão perceptível da realidade e
reforçam a importância do problema como indicador da qualidade dos cuidados. Por esta razão
torna-se necessária a efectivação deste tipo de estudos com o intuito de melhorar a qualidade
na prestação de cuidados ao doente com feridas.
Objetivos do Estudo:
Geral:
- Conhecer a epidemiologia das feridas na cidade da Praia em Cabo Verde
Específicos:
- Perceber a tipologia das feridas mais frequentes dos doentes que recorrem os centros de
saúde da cidade da Praia.
- Saber o tipo de tratamento mais comum utilizado para cada tipo de ferida.
- Conhecer os lugares mais frequentados para realização de tratamento pelos doentes com
feridas.
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Data prevista de início dos trabalhos: Março 2015
Data prevista de fim dos trabalhos: Março 2016

Data prevista de início da colheita de dados: Agosto 2015
Data prevista de fim da colheita de dados: Setembro 2015

Metodologia
Tipo de Estudo: Quantitativo do tipo Descritivo exploratório
População e Amostra/Informantes:
População: Doentes com feridas que frequentam os Centros de Saúde e hospitais da Ilha de
Santiago e Cabo Verde
Amostra: Doentes com feridas que frequentam os Centros de Saúde numa semana e os que
frequentam os hospitais num dia na Ilha de Santiago e Cabo Verde
Critérios de Inclusão/Exclusão: Serão incluídos na nossa análise os doentes que apresentem
feridas e que frequentam os Centros de Saúde e Hospitais pertencentes da Ilha de Santiago
no período compreendido de uma semana nos Centros de Saúde e num dia nos Hospitais.
Locais onde Decorre a Investigação: Centros de Saúde e Hospitais da Ilha de Santiago em
Cabo Verde.
Instrumento (s) de Colheita de Dados (juntar exemplo, no formato, que vai ser utilizado):
Questionário
Garantia de Confidencialidade:
Inicialmente será enviado o formulário preenchido à comissão de ética da ESEnfC com
resumo do projecto de investigação para avaliação e autorização.
Será elaborada uma carta à comissão de ética responsabilizada pelas instituições
envolvidas no estudo para autorização da realização do mesmo, onde constará um resumo do
trabalho que será realizado, nomeadamente: a justificativa para a realização da investigação,
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os objectivos, o tipo de estudo, a população e amostra, os métodos de recolha e tratamento
de dados e os procedimentos éticos assim como resumo do projecto anexado.
O questionário assim como o tratamento dos dados, serão de total confidencialidade
e sigilo profissional.
Será mantido o anonimato dos participantes no estudo e será garantido que em
nenhum momento serão submetidos a situações constrangedoras sobre as suas identidades.
Como é garantida a voluntariedade e autonomias dos participantes (juntar exemplos
do documento para informação e obtenção do consentimento): Para a aplicação dos
questionários, será necessário o consentimento informado dos doentes, não interferindo no
processo de prestação de cuidados.

Há previsão de danos para os sujeitos da investigação? Não
Explicitar em caso afirmativo:

Há previsão de benefícios para os sujeitos da investigação? Sim
Explicitar em caso afirmativo:
Pretende-se com este estudo ampliar as evidências científicas existentes sobre feridas de uma
forma geral em Cabo Verde, tendo em conta que não existem conhecimetos de estudos de
forma geral sobre feridas e que a maioria dos estudos realizados em outros países se direcciona
a uma tipologia de feridas, limitando as áreas de desenvolvimento no diagnóstico e tratamento
de feridas.
O presente estudo permitirá partilhar a experiência com os restantes profissionais de
saúde sobre os seus resultados possibilitando munir-nos de ferramentas para melhorar as
práticas baseadas nas evidências científicas permitindo desta forma através de palestras ou
formações, melhorar o diagnóstico das feridas, repercutindo positivamente no tratamento das
mesmas e na qualidade dos cuidados.

Custos de participação para os sujeitos da investigação e possível compensação:
Não
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ANEXAR
1 - Autorização/concordância dos serviços onde decorre a investigação (caso já
exista)
Já foram contactadas as comissões de ética encarregadas do processo.
2 - Folha de Consentimento Informado (anexar) que deve conter, para além de outros
julgados pertinentes, os seguintes elementos:
- identificação do investigador;
- identificação do estudo;
- objetivos do estudo;
- informações relevantes;
- caráter voluntário da participação;
- confidencialidade das respostas
- declaração, por parte do participante, em como recebeu a informação necessária, ficou
esclarecido e aceita participar voluntariamente no estudo.
3 – Instrumento (s) de Colheita de Dados
4 – Projeto de Investigação (máximo 20 páginas)
5 – Curriculum Vitae do(s) Proponente(s) (máximo 1 página por cada)

72

Termo de Responsabilidade

Eu, abaixo assinado, na qualidade de investigador responsável, declaro por minha honra que as
informações prestadas são verdadeiras e que em todo o processo de investigação serão
respeitados os direitos humanos e as recomendações constantes nos documentos nacionais e
internacionais relativos à investigação.
Data:
O(s) Proponente(s):
____________________________________________
(Assinatura manuscrita)
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Exmos. Senhores Membros
da Comissão de Ética
Praia, Setembro de 2015
Assunto: Pedido de Autorização para recolha de dados

Apresento-me: sou Yoandra Rosabal Pérez, estudante do Curso de Mestrado
em Enfermagem Médico - Cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra,
Portugal.
No âmbito da realização da dissertação final do curso, encontro-me arealizar um
estudo sob o tema “Estudo Epidemiológico de Feridas na Ilha de Santiago em Cabo
Verde”, orientada pelo Prof. Luís Paíva, pelo que, venho por este meio respeitosamente
solicitar a Vossa Excelência a autorização para aplicar um questionário aos doentes que
frequentam os centros de saúde e Hospitais da Ilha de Santiago, no sentido de recolher
dados.
Assume-se o compromisso de manter a total privacidade e confidencialidade,
dos dados que serão recolhidos, preservando integralmente o anonimato dos
participantes e a garantia de que as informações obtidas somente serão utilizadas para
este estudo científico ao qual se vinculam. O presente estudo não interferirá com as
intervenções realizadas com os pacientes envolvidos na prestação de cuidados,
limitando-se à recolha de dados.
Após a conclusão deste trabalho, podem ser facultados à instituição, os dados
resultantes da pesquisa, juntamente com a conclusão, caso for do vosso interesse.
Em anexo o projecto do referido estudo.
Contando com a autorização desta comissão, coloco-me à disposição para
qualquer esclarecimento.
Com Melhores Cumprimentos
____________________________
Orientador: Prof. Luís Paíva

_________________________________
Estudante Mestrado: Est. Yoandra Rosabal
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