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RESUMO 
 

 

Analisar os fatores que interferem no processo de cicatrização dos portadores 

de feridas crônicas com idade acima de 60 anos foi o objetivo geral desta pesquisa 

com abordagem qualitativa. Relata-se a implementação da intervenção de 

enfermagem no tratamento de ferida crônica realizado em uma pessoa idosa, 

participante típica no município de Diadema-SP, e analisa o depoimento de outras 

cinco pessoas portadoras de feridas crônicas. Identificou-se uma lacuna nas 

relações sociais a serem nutridas pelo saber cuidar de si e do outro como sujeitos 

iguais, aprendendo e ensinando a enfrentar com sabedoria os desafios fisiológicos e 

práticos acerca da atenção a saúde. Verificou-se, também o impacto que as feridas 

geram na pessoa idosa, considerando os aspectos físicos, psicológicos, relações 

sociais e econômicas; apontando a importância da orientação e assistência da 

enfermagem no tratamento de feridas, destacando o Programa Saúde da Família 

como um serviço que proporciona a oportunidade de uma integralidade dos 

cuidados a estas pessoas. 

 

Palavras-chave: Idosos; Ferida Crônica; Programa Saúde da Família; Cicatrização, 

Gerontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

To analyze the factors that interfere in the process of cicatrisation of the 

bearers of chronic wounds with age above 60 years was the general objective of this 

research with qualitative approach. He/she tells himself the implementation of the 

nursing intervention in the treatment of chronic wound accomplished in a senior 

person, typical participant in the municipal district of Diadema-SP, and it analyzes 

other five people's bearers of chronic wounds deposition. He/she identified a gap in 

the social relationships the they be nurtured by the knowledge to take care of itself 

and of the other as same subjects, learning and teaching to face with wisdom the 

physiologic and practical challenges concerning the attention the health. It was 

verified, also the impact that the wounds generate in the senior person, considering 

the aspects physical, psychological, social and economical relationships; pointing the 

importance of the orientation and attendance of the nursing in the treatment of 

wounds, detaching the Program Health of the Family as a service that provides the 

opportunity of an integration of the cares the these people.   

    

Keywords: Senior; Chronic wound; Program Health of the Family; Cicatrisation, 

Gerontology. 
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Todos nós tivemos problemas que não gostamos de lembrar, que achamos feios, doloridos, 

sujos, e os escondemos dos outros como feridas feias e infectadas. Alguns colocam ataduras 

que envolvem as estruturas vizinhas para camuflá-las, tal como um tornozelo enfaixado, 

que, se alguém pergunta sobre a causa do enfaixamento, diz simplesmente: "torci o 

tornozelo." Mas nunca conta ou expõem a ferida de sua alma... 

 

Também estas feridas necessitam de tratamento, embora o tempo se comprometa na maioria 

das vezes, a cicatrizá-las por segunda intenção. Se expusermos nossas fragilidades 

realizamos a limpeza necessária em nossa mente e em nosso interior, poderemos  abreviar o 

tempo do sofrimento. Algumas vezes ficam cicatrizes, que irão para sempre nos lembrar as 

lições que a vida nos ofertou. 

 
Prof.Dr. Jamiro da Silva Wanderley 
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Introdução 

 

Falar de nós mesmos não é nada fácil, pois não paramos para nos perguntar 

quem somos, o que queremos ou o que realmente buscamos na trajetória da vida. 

Quase nada parte de nós mesmos, sempre há alguém em que nos espelhamos. 

 

Sou a soma de todas as experiências, boas ou ruins, que serviram para 

constituir o meu alicerce. 

 

Nasci no sertão de Alagoas (Sítio Lageiro Alto), primeira filha de um casal de 

agricultores, pessoas de grande importância na construção de cada degrau 

conquistado. Minha mãe é a principal responsável pelos detalhes e passos dados 

em busca dos sonhos, que brotaram ainda muito criança. Lembranças que começam 

aos cinco anos. Lembranças da sábia decisão que me levou rumo à cidade grande, 

garantindo-me a conquista da graduação em enfermagem. Foi, sem dúvida, o 

desafio mais difícil: deixar a família e ir em busca do desconhecido, na incerteza do 

futuro. 

 

Ser enfermeira foi uma conquista. Enfrentei o preconceito dos familiares, 

gerado em torno do estigma o qual a profissão ainda não conseguiu apagar, apesar 

de tantas conquistas.  

 

Ao completar 18 anos deixei minha família e o trabalho na agricultura, e me 

fixei na cidade de Palmeira dos Índios, na qual, no Hospital Santa Rita, comecei a 

trabalhar como estagiária dos serviços de enfermagem. Após três meses, fui 

aprovada para assumir a profissão de atendente de enfermagem. 

 

Aos 20 anos mudei-me para São Paulo, com o objetivo de crescer 

profissionalmente. Trabalhei como atendente de enfermagem no Hospital Charcot 

por oito meses. Realizei o curso de auxiliar de enfermagem, e passei a atuar em 

hospital de atendimento geral, ainda como atendente de enfermagem atuando 

sempre no setor de clínica médica e cirúrgica ou em centro cirúrgico, onde o contato 

com as pessoas idosas era sempre freqüente. 
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Trabalhando sempre em dois hospitais como auxiliar de enfermagem no 

período noturno, tive a oportunidade de concluir o ensino médio através do supletivo 

e em seguida ingressei na graduação do curso de enfermagem na universidade de 

Mogi das Cruzes - SP. Ao término da graduação fui aprovada em concurso público 

para o cargo de enfermeiro no Hospital das Clinicas de São Paulo, instituição a qual 

devo grande parte de meus conhecimentos, lá aprendi que nada sabemos e, que a 

necessidade do saber é contínuo. Lotada na unidade de queimaduras e cirurgia 

plástica, passei a  conviver com portadores de feridas de diversas etiologias, agudas 

ou crônicas, de intensidade leve ou grave. 

 

Busquei no mestrado de Gerontologia da PUC-SP aprofundar-me sobre o 

processo de envelhecimento e a velhice. Estudei o envelhecimento a partir de dois 

pontos de vista: como o indivíduo é afetado pelo envelhecimento e como a 

população que envelhece muda a sociedade. 

 

Aprendi que o envelhecimento é dimensão da velhice a partir de suas 

patologias, mas compõe-se de uma afirmação de potencialidades de invenção de 

múltiplos modos de existência. 

 

Aprendi também que envelhecer não é “problema” de determinado segmento 

etário, mas de todos os seres que entendem a vida como fluxo mutável. Por isso é 

preciso responder ao tema da extensão da longevidade humana não segregando a 

imensa população de velhos à condição de doentes, que “oneram” o Estado, a 

família e a sociedade. Mas indivíduos e coletividades que possibilitam repensarmos 

e transformar os valores e os modos de vida que a sociedade nos impõe. 

 

A presente investigação insere-se na área da saúde da pessoa idosa e tem 

por objeto de estudo as feridas crônicas que afetam os idosos. 

 

 O interesse por essa área de conhecimento – saúde do idoso – decorre da 

minha trajetória profissional. Percebi que as feridas são um problema de saúde 

capaz de afetar todo o processo do envelhecer humano. É uma situação (ou estado) 

relevante de Saúde Pública, e seu tratamento um desafio a ser incorporado, no que 

se refere a conhecimento, pelos profissionais de Saúde. 
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 Do mestrado em Gerontologia e da parceria estabelecida entre a teoria e a 

prática nas atividades desenvolvidas na assistência aos pacientes com feridas 

agudas e crônicas resultou o compromisso em me tornar agente competente de 

mudança por meio do desenvolvimento da temática pesquisada. 

 

 Tomando  por  base as reflexões sobre as atividades exercidas como docente  

e enfermeira, e as estatísticas que mostram o aumento do número de idosos, tornou-

se um desafio estudar e promover a saúde dessa parcela. Para atender a parte da 

nova expectativa é essencial descrever as feridas crônicas que neles ocorrem, 

relacionando-as à sua condição de vida. O desafio cresce quando se constata que a 

população mundial passa por transição demográfica e epidemiológica. 

 

 Deve ser estudado o tema a partir de programas que incluem estratégias de 

prevenção e promoção à saúde, tendo em vista a realidade do significativo efeito da 

idade avançada e o constante crescimento do número de idosos. 

 

 É imprescindível um olhar multidisciplinar e singular sobre o idoso portador de 

ferida crônica, que envolva a ação compartilhada nos paradigmas da ciência,  

política, a epistemologia e a complexidade do processo de cuidar no contexto da 

família, da sociedade e do próprio idoso. 

 

A idade de 60 anos é aceita como padrão a partir do qual a pessoa pode ser 

definida como idosa. No Brasil, há as leis 8.842/94 e 10.741/031. Sobre esse marco 

etário, são calculados os índices de envelhecimento da população, crescentes em 

todo o mundo. As estatísticas nacionais (IBGE, 2002) indicam que também no Brasil 

o contingente de idosos tem crescido de forma considerável, e estima-se que até 

2020, o país terá 40 milhões de velhos, passando a ser o sexto país com mais 

velhos no mundo. 

 

 O avanço tecnológico proporciona melhorias na qualidade de vida em geral e 

nos cuidados à saúde em particular, e é citado como das principais causas para o 

                                                           
1 A Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 04.01.1994, regulamentada pelo decreto federal 1.948/96)  
doravante designada como PNI ou simplesmente Política. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 01.10.2003) 
doravante designado como EI ou Estatuto. 
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crescimento do envelhecimento populacional em todo o mundo. O progresso 

inegável da medicina permite que a população idosa alcance padrões de bem-estar 

nunca vividos; novos medicamentos, novas tecnologias de diagnóstico, novos 

recursos de intervenção sobre o corpo permitem o prolongamento da saúde, a 

redução da doença, e com isso menor comprometimento da autonomia física com o 

avançar da idade. No entanto, observa-se o despreparo das instituições e dos 

sujeitos para lidar com as questões sociais, psíquicas e físicas próprias do 

envelhecimento. Entre eles, estão as lesões de pele e problemas vasculares, e entre 

estes, as feridas crônicas. 

 

 A literatura internacional mostra que entre 3% e 14% dos pacientes 

hospitalizados desenvolvem feridas, enquanto nos portadores de doenças crônicas, 

seja na comunidade ou em asilos para idosos, a incidência está entre 15% e 25%. 

No Brasil não existem dados que indiquem a incidência e prevalência dos portadores 

de feridas crônicas, mas sabe-se, empiricamente, que o problema existe e é 

bastante freqüente (RABEH; CALIRI, 2002). 

 

As feridas (úlceras) crônicas, principalmente as de etiologia vasculogênicas 

(sistema vascular), são importante problema de Saúde no Brasil. Segundo o 

Ministério da Saúde (2001a), o país, desde a década de 40, sofre processo de 

inversão das curvas de mortalidade, com declínio na mortalidade por doenças 

infecciosas e concomitante aumento na mortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis. O fenômeno, chamado “transição epidemiológica”, ocorreu em todos 

os países hoje desenvolvidos, nos quais a população de idosos é cada vez mais 

expressiva. 

 

 Cabe salientar que mesmo quando não letais, essas doenças levam, com 

freqüência, à invalidez parcial ou total, com graves repercussões, também para a 

família e sociedade. O investimento na prevenção é decisivo, não só como garantia 

de qualidade de vida da população, mas também evitando gastos com 

hospitalização. 

 

 A incidência é maior em pessoas idosas ou em indivíduos com doenças 

sistêmicas. A etiologia da ferida crônica é ocasionada principalmente em decorrência 



 17 

da má circulação do sistema venoso superficial, associada ou não à insuficiência do 

sistema venoso profundo (DEALEY, 2001).  

 

 Segundo Figueiredo (2003), 5,6% das pessoas de 65 anos ou mais tiveram 

uma ulceração de membro inferior, aberta ou cicatrizada, sendo que 2,4% da 

população adulta acima de 15 anos também já apresentaram algum tipo de úlcera. 

O mesmo autor refere que os estudos europeus indicam que 1,5% dos adultos 

sofrerá úlcera de estase (decorrente de hipertensão sistêmica), em algum momento 

da vida. O maior problema das úlceras é a recidiva (retorno). 

 

 O referido autor relata ainda que 30% das úlceras cicatrizadas recorrem no 

primeiro ano, e essa taxa sobe para 78% após dois anos, quando não tratadas 

adequadamente. 

 

 Deve-se abordar multidisciplinarmente o tratamento de feridas, pois aspectos 

relacionados à nutrição, atividade física e hábitos de vida, bem como à condição 

socioeconômica, psicológica e falta de conhecimento sobre o autocuidado, 

interferem diretamente na recuperação dos portadores de feridas, exigindo a 

interação de múltiplos saberes, objetivando a elaboração de planos resolutivos 

(JORGE; DANTAS, 2003). 

 

 O tratamento e a avaliação de feridas são questões importantes para os 

profissionais de Saúde, e a execução do tratamento e sua avaliação têm sido 

tradicionalmente responsabilidade do enfermeiro. Por outro lado, muitas vezes a 

falta de orientação adequada e o tratamento em locais onde os profissionais não 

estão adequadamente preparados tornam o processo de cicatrização mais crítico e 

lento.  

 

Há séculos, o tratamento da descontinuidade da pele e anexos sofre diversas 

variações, na ciência e na tecnologia, com o objetivo de alcançar melhores 

resultados no processo de cicatrização. 

 

    As feridas são caracterizadas pela interrupção da continuidade da pele e 

dos tecidos independentes da extensão e do tipo de células ou tecidos envolvidos, 
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geram desequilíbrio homeostático prejudicando as demandas fisiológicas do 

organismo. 

 

            As feridas são classificadas de acordo com o agente que causa grau de 

contaminação, profundidade e tempo de tratamento. De acordo com o tempo 

de reparação dos tecidos, as feridas são classificadas em agudas e crônicas. Tem 

como causas adversas a hipóxia, agentes físicos, drogas, agentes infecciosos, 

reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrio nutricional 

 

 Entre os fatores que influenciam a reparação tissular, a idade é de grande 

relevância, associando-se a alterações nutricionais, metabólicas, vasculares e 

imunológicas, imobilidade, doenças associadas (comorbidade), uso de 

imunossupressores, localização anatômica, presença de infecção e necrose. Fatores 

fundamentais na escolha do tratamento. Nem sempre podem ser eliminados, mas 

inquestionavelmente devem ser controlados. 

 

 Discute-se a importância da consideração dos aspectos econômicos que 

representa o problema das feridas agudas e crônicas. Ressalta-se a relevância de 

considerar integralmente o paciente no aspecto biopsicossocial, exigindo atuação 

multidisciplinar na abordagem do tratamento. 

 

 A criação do documento chamado “protocolo” de assistência e tratamento aos 

portadores de feridas visa instrumentalizar as ações dos profissionais e a 

sistematização da assistência prestada aos indivíduos, familiares ou cuidadores, 

gerando subsídios para implementação desse tratamento. 

 

 É razoável que o idoso seja alvo do cuidado prioritário pela família, pois nela 

se desenvolvem e se exercem os vínculos básicos do indivíduo, criando uma cultura 

específica, com códigos, sintaxe, regras, ritos e jogos próprios, um universo, enfim, 

de sentidos particulares que conferem real identidade ao sujeito (BRANT, 1995).  

  

 Por outro lado, o prolongamento da vida, no entanto, fez surgirem dificuldades 

próprias do processo de envelhecimento: torna mais freqüente o convívio dos idosos 

com muitas doenças degenerativas. O idoso vê sua imagem associada à 
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decadência, à perda de habilidades cognitivas e de controles físicos e emocionais, 

fundamentos importantes da autonomia dos sujeitos. As várias doenças crônicas de 

que podem ser portadores coloca-os em estado de dependência, o que demanda 

cuidados para os quais a família nem sempre está preparada. Conforme Veras 

(1997), o idoso passa a ser visto como objeto da técnica médica, que tende a tratar 

os processos exclusivamente biológicos do envelhecimento à parte de parâmetros 

culturais e sociais. 

 

 Sob este aspecto, Côrte; Mercadante e Arcuri (2006) consideram que nem 

todos os idosos são portadores de doenças crônicas, e que grande parte dos que 

envelhecem demanda cuidados diversificados de prevenção e promoção da saúde. 

É primordial, além do desenvolvimento de tecnologias assistenciais, que operem as 

dimensões orgânicas e socialmente mais dominantes do envelhecimento, a 

ampliação das atividades e programas em família do idoso que favoreçam as 

dimensões positivas da velhice, como as do bem-estar e do prazer, que concorrem 

para a autonomia do sujeito-idoso. 

 

 As autoras assinalam a distinção ou não coincidência entre as concepções de 

vida e longevidade, abordadas a partir de ponto de vista estritamente orgânico ou 

sob o aspecto social ou subjetivo, que reduzem a vida e o envelhecimento a 

aspectos unicamente biológicos. Elas os consideram fonte de exclusão e de 

sofrimento para os idosos que não se reconhecem nesse discurso ou com ele se 

identificam, sentindo-se doentes ou inválidos. 

 

 O campo de estudo da Gerontologia está pautado na desconstrução de 

noções cristalizadas sobre “velho”, “velhice” e “envelhecimento”, tributária ao 

imaginário do ser cronológico, do tempo do sujeito, e que leva em conta a 

heterogeneidade imprevisível ou incomensurável das condições dos idosos, 

determinadas pelas peculiaridades biossocioculturais e contingenciais dos 

percursos. 

 

 Na Gerontologia verifica-se a impossibilidade de instrumentalizar planos ou 

projetos uniformes ou totalizantes, pois não seriam aplicáveis a todo e qualquer 

contexto. 
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 A World Health Organization (1984) preconiza que a informação 

epidemiológica deve ser buscada e valorizada pela sua capacidade de prever e 

tratar eventos envolvendo as pessoas idosas. Afirma, também, que os resultados 

das pesquisas darão aos profissionais condições de planejar os serviços de Saúde e 

determinar políticas preventivas mais adequadas à realidade do envelhecimento. 

 

Levando-se em consideração as transições demográficas e epidemiológicas 

que estão ocorrendo na população brasileira idosa, e a experiência profissional da 

pesquisadora, que também constatou a lacuna de orientação quando do 

atendimento e tratamento da gestão da ferida crônica em idosos, justifica-se o 

propósito deste estudo. 

 

Portanto, espera-se que esta pesquisa de campo, com abordagem qualitativa, 

traga, para os profissionais da Saúde e para a própria sociedade, dados sobre o 

tratamento de feridas crônicas. Que os resultados deste estudo sirvam de subsídio 

para o investimento na promoção da saúde e na prevenção de complicações 

associadas.  

 

Minayo (1999) define esse tipo de pesquisa como aquela capaz de incorporar 

a questão do Significado e da Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações 

e às estruturas sociais, sendo as estruturas sociais tomadas, tanto em seu advento 

quanto em sua transformação, como construções humanas significativas. 

 

Optou-se pela entrevista gravada e posteriormente transcrita com uma pessoa 

idosa que realiza tratamento de feridas há cerca de 40 anos, e depoimentos de 

outras cinco pessoas portadoras de ferida crônica. 

 

 A opção pela abordagem qualitativa se deve ao fato de que, para os objetivos 

propostos neste estudo não seria possível a pesquisa quantitativa, que privilegia 

apenas dados numéricos. Os instrumentos de investigação devem entender a 

realidade, ultrapassando os fenômenos percebidos pelos sentidos, segundo Minayo 

(1999, p. 35), sendo capazes de trazer para a análise o “subjetivo e objetivo, os 

atores sociais e o próprio sistema de valores do cientista, os fatos e seus 

significados, a ordem e os conflitos”. 
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Supondo-se que a ocorrência de feridas em idosos seja vislumbrada apenas 

quando apresenta conseqüências mais drásticas, como complicações associadas a 

necrose e amputação, foram formuladas estas questões, que orientaram a pesquisa: 

- Quais os fatores que interferem no processo de cicatrização de uma ferida 

na pessoa idosa? 

- Como são estruturados os serviços de Saúde em atendimento primário 

para o tratamento e orientação do profissional em feridas?  

- Quais as prioridades na atenção ao idoso e seus familiares/cuidadores?  

 

 No intuito de colaborar com a discussão, o presente trabalho direciona-se à 

reflexão crítica, como também subsidia movimentos e debates acerca do tratamento 

dispensado ao idoso pelos profissionais de Saúde e/ou cuidadores, a fim de 

promover programas de prevenção e valorização de sua condição de vida.  

 

A opção por estudar os fatores que interferem no processo de cicatrização de 

feridas crônicas em idosos deveu-se à identificação de lacuna nas relações sociais, 

a ser nutrida pelo saber cuidar de si e do outro como sujeitos iguais, aprendendo e 

ensinando a enfrentar com sabedoria os desafios fisiológicos e práticos acerca da 

atenção à Saúde. Trata-se do processo de construção e formação de cidadão/ 

cidadania solidária e humanizada, responsável e indispensável, e da prática do 

cuidar, que desperte a importância preventiva encontrando o outro em si.      

 

A escolha pela cidade se deu por ser um município em que a preocupação 

dos gestores se pauta no investimento em políticas e programas sociais e 

educativos que buscam prevenir, reduzir e erradicar riscos de agravos à saúde e a 

cronificação das doenças que comprometem a qualidade de vida da população. 

Nota-se a preocupação em fazer e promover a Saúde à luz da humanização, da 

cidadania e da integralidade, o que tive a oportunidade de observar, ao participar  do 

programa de formação  de facilitadores de Educação Permanente em Saúde.   

 

O estudo pretende analisar os fatores que interferem no processo de 

cicatrização dos portadores de feridas crônicas com idade acima de 60 anos, a partir 

do depoimento de uma usuária do serviço de Saúde, considerada protagonista deste 

estudo. Deseja, ainda, verificar o impacto que as feridas geram na pessoa idosa, 
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considerando os aspectos físicos, psicológicos, relações sociais e econômicas; 

enfatizando a importância da assistência de enfermagem no acolhimento e 

tratamento de feridas. 

 

          Neste estudo, destaque-se ainda o incentivo para enfermeiros e outros 

profissionais da Saúde refletirem sobre as conseqüências do desacordo entre as 

transformações demográficas e epidemiológicas e a falta de recursos para atender à 

população idosa.  
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I. Crônicas de Feridas Anunciadas 

 

 Aqui, o depoimento de seis pessoas idosas, de 60 a 73 anos, portadoras de 

feridas crônicas. A primeira delas, nomeada MM, considerada participante típica por 

representar e sintetizar fatores que interferem no processo de cicatrização. Todos os 

sujeitos, usuários do serviço de Saúde pública, foram indicados por rede de amigos. 

 

MM, 73 anos, casada, quatro filhos, sexo feminino, negra, natural de São 

Gonçalo (MG), realizava seu curativo em casa, sem acompanhamento de 

profissional da Saúde. Pessoa muito ativa nas resoluções das atividades de vida 

diária, mesmo sendo comprometida por múltiplas comorbidades e o avançar da 

idade. Não permitia que as “obrigações” como dona de casa e mãe fossem 

desenvolvidas por outras pessoas, mesmo sendo os filhos adultos e independentes, 

que se preocupavam, pois mesmo mediante tanta disposição, era freqüentemente 

encontrada com sinais e sintomas de muita dor. Dor que na maioria das vezes a 

deixava noites acordada. A pedido de sua filha, assumi o compromisso de avaliar as 

condições e o quadro de comprometimento das lesões. Fui alertada que deveria ser 

cautelosa ao abordar qualquer assunto relacionado ao tratamento das feridas. 

 

- Depoimento da filha de MM: “É muito difícil ver minha mãe com tanta dor e não 

poder fazer nada. Ela não quer mais ir ao médico, não deixa a gente ajudar, ela 

mesma faz o curativo, não deixa ninguém ver a ferida, não sei como está. Ela não 

dorme de tanta dor, e a ferida começou quando ela estava grávida de mim. Trabalha 

muito em casa, não faz repouso, ela é muito ativa”. 

 

Fui à casa da paciente, sendo a visita agendada. Ao receber-me, perguntou: 

“O que a senhora quer comigo? Isso não tem mais jeito! Acho melhor não mexer. Ela 

não tinha que trazer a senhora aqui, é só invenção.” 

 

- Bem, vim conversar com a senhora, porque penso totalmente ao contrário, e 

acho que tem jeito sim. Acho também que a senhora é muito importante e especial 

para seus filhos, e agora para mim. Mas se a senhora não quiser que eu veja seu 
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ferimento, tudo bem. Só vou ficar muito triste por não atender ao pedido da filha, que 

tanto quer o seu bem e a sua melhora. 

 

Diante daquela senhora, a forma como me recebeu, a negativa, sem 

confiança, descrente, percebi o quanto não era bem-vinda, o quanto a incomodava.  

 

Sempre defendi o direito do querer, o direito à escolha. Mas também sempre 

fui a favor do fazer, encorajar, construir, cuidar e prevenir. Enfim, seria o início de um 

grande desafio. Perguntei-lhe: a senhora está com dor? 

 

Ela respondeu: “Muita dor, muita dor. Às vezes chego a ver minha avó pelas 

gretas.” 

 

- Quer conversar comigo? Gostaria de ouvir um pouco a senhora, acho que é 

muito corajosa. Gostaria de saber como se adquire tanta coragem, tanto poder, 

assim como a senhora demonstra ter. 

 

Em meio à expressão de dor, um sorriso e uma pergunta: “A senhora acha?” 

 

Nasceu, da esperança, um laço de confiança. Falamos um pouco dos filhos, 

preocupações diárias e afazeres domésticos, entre outras coisas. Permitiu que 

avaliasse sua lesão. 

 

É ferida que começou há cerca de 40 anos, comprometendo o terço distal da 

perna esquerda (E), de forma circular, parte do dorso do pé E, até a região do 

maléolo interno. 

 

Outra lesão no dorso do pé direito (D) teve início há cerca de dois anos, com 

tecido desvitalizado, bem aderido, superficial, bordas regulares, localizada sobre um 

vaso sangüíneo com potencial risco de rompimento. A lesão da perna e pé E 

apresenta bordas irregulares, grande quantidade de tecido necrosado (escurecido), 

esfacelo bem aderido, exudato purulento, odor extremamente fétido, pele adjacente 

hiperemiada e quente, edema importante, pulso pedioso preservado bilateralmente, 
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boa perfusão distal, enchimento capilar preservado, unhas quebradiças, lesões entre 

os dedos, dor e prurido intenso.  

 

A origem da lesão deu-se em período de gestação com o rompimento de um 

vaso sangüíneo na perna E. Houve perda de grande quantidade de sangue, recebeu 

atendimento médico, o qual controlou o sangramento. O ferimento cicatrizou-se aos 

poucos. O local ficou sensível e logo formou novamente uma ferida, que nunca mais 

cicatrizou-se completamente. 

 

Iniciamos os procedimentos de curativos lavando com Soro Fisiológico (SF) 

0,9%, e ocluindo com carvão ativado na perna E. Na lesão do pé D foi aplicado 

hidrocolóide placa, após limpeza com SF 0,9%. Nas unhas e entre os dedos foi 

aplicada Miconazol® (pomada), na pele íntegra adjacente às lesões foi aplicado 

Dersane®.  

 

Firmamos o compromisso de fazer o curativo diariamente na residência da  

paciente, levando em consideração sua grande dificuldade para deambular, e 

principalmente a necessidade de resgatar a autoconfiança. 

 

Inicialmente, foi imprescindível o uso de medicamentos para o controle da dor 

e da infecção local, com grande contribuição para a continuidade dos 

procedimentos. 

 

O uso do carvão ativado manteve-se até o quinto curativo consecutivo, 

observando-se atentamente a evolução das lesões. Após o controle da infecção 

local, e principalmente o controle da dor, iniciamos o uso de Papaína gel 10% nas 

áreas de necrose, mantivemos o Dersane® nas áreas adjacentes às lesões, e a 

Miconazol® para o controle das micoses fúngicas. 

 

No décimo dia de curativo reiniciamos o uso do Saf-gel®, associado ao 

alginato de cálcio coberto com hidrocolóide placa. Ela não aprovava o uso do Saf-

gel® , pois já o havia usado, e “não servia para nada”. Enfatizava ainda ser alérgica 

ao medicamento tópico. No entanto, nas observações diárias não apresentou sinais 

de alergia. Prosseguimos com o uso, o que tornou possível a troca dos curativos a 



 26 

cada dois ou três dias, sendo possível já constatar a nítida melhora da paciente. Em 

pouco tempo as lesões evoluíram para a quase total epitelização. 

 

Quatro meses se passaram, e toda a pele foi restaurada. A paciente se 

apresentava sem dor e sem dificuldades para deambular. Sorria e me recebia muito 

bem. Estabelecemos uma relação de confiança: a profissional, MM e os familiares, 

os quais passaram a me receber em sua casa por todo tempo necessário à 

continuidade do tratamento, independentemente se era feriado, se fazia chuva ou 

sol. 

 

- Depoimento 1: MM, 73 anos, casada, quatro filhos, sexo feminino, negra, natural 

de São Gonçalo (MG), portadora de ferida crônica há cerca de 40 anos. 

 
Nasci em São Gonçalo, vim para São Paulo com 18 anos de 
idade, casei aos 26 anos e logo vieram os filhos. O primeiro 
e o segundo foi tudo bem, mas quando veio o terceiro já 
complicou um pouco, começou a história dessa ferida. Eu 
estava com um dos filhos no colo, e grávida, não lembro de 
quantos meses (...), quando vi o sangue já estava correndo, 
uma veia estourou do nada. Eu não sabia que tinha pressão 
alta. Fui ao médico, o sangramento parou, mas a perna era 
muito dolorida, logo apareceu um ferimento que abria, 
fechava, abria, fechava e assim foi, até hoje (...). Sempre fui 
ao médico, pra onde mandavam, estava indo. Fui a médicos 
de convênio, de posto de saúde, em farmácias (...), nos 
lugares que mandavam eu ia.Tomei muitos medicamentos, 
fiz curativos, fiz de tudo e não melhorava(...).  
 
Depois de tanto vai-e-vem eu desisti, não fui mais a nenhum 
lugar nenhum mesmo, porque já estou nessa idade (...) pra 
que ficar passando por tudo aquilo? O que mais quero? 
Quando ia aos médicos, seja de convênios ou posto de 
saúde, abriam o curativo, passavam lá qualquer coisa e 
mandavam fazer o curativo em casa (...) Eu achava que 
estava fazendo o curativo certo, mas como a senhora viu, 
estava tudo errado. Além disso, eu fazia tudo do meu 
jeito.(...). 
 
Conviver com isso? Só Deus sabe! Ninguém  tem idéia o 
quanto dói(...). 
 
Eu não deixava que ninguém cuidasse da ferida, do 
curativo, porque era muito feio, cheiro horrível. Ir aos 
médicos, também não ia mais, pra quê? Então eu mesma 
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cuidava. O pé parecia pé de pavão, e a dor?! Essa era 
insuportável! Eu até via minha avó pelas gretas. 
 
Depois fui me acostumando, ficava noites e noites em claro, 
não dormia de tanta dor(...). Quando ia ao posto às vezes 
nem mexiam no curativo, me davam alguns materiais e 
mandavam fazer o curativo em casa. Uns tratam bem, 
outros nem tanto, uns olham, outros não(...) E assim é a 
vida (...)  Hoje eu digo graças a Deus que a minha filha 
achou a senhora, que tudo isso já passou. Agora é cuidar 
para não voltar (...). 
 
A minha maior alegria é ver meus filhos criados, cuidar 
deles. Fiz de tudo para ver meus filhos crescerem, tinha 
muito medo de morrer e deixar meus filhos pelas mãos dos 
outros, era só o que eu pensava (...). Minha mãe morreu 
quando eu tinha 12 anos, não tive a felicidade de ter o amor 
de pai e de mãe (...) é muito triste ficar sem mãe (...) de 
tantas dores que eu sentia, a dor de pensar em deixar meus 
filhos ainda era maior, acho que por isso agüentava a dor da 
ferida (...). 
 

 

- Depoimento 2: ARF, 63 anos, casado, três filhos, branco, ajudante geral. Ferida 

na face interna da perna esquerda, que compromete até a região de maléolo interno. 

Leito da ferida com fibrina espessa bem aderida, pouco exudativa. Pele adjacente 

brilhante, hiperemiada, sem pêlos, edema importante, pulso pedioso presente, boa 

perfusão distal, manifestação de dor intensa a manipulação e aos esforços.  

 
Este problema está comigo há mais de 20 anos. Estou 
sempre correndo atrás de tratamento, preciso fazer uma 
cirurgia, mas nunca consigo, quando passo em consulta 
particular eles falam que tem como eu sair dessa situação, 
se fizer cirurgia urgente. Eu não posso pagar, minha irmã 
paga as consultas, a cirurgia é muita cara (....) pelo SUS 
não consegui acompanhamento com vascular, já tenho 
dois pedidos em andamento, ainda não fui chamado, as 
vezes que passei por consulta foi por encaixe. 

 

E o medo de não continuar trabalhando? Passei a viver de 
atestado, a perícia nem olha pra gente, que tipo de pessoa 
é este ser humano, não olham a perna, a ferida. Não falo 
de todos da área da Saúde, mas tem uns que nem 
parecem seres humanos. Este problema tem afetado toda 
minha vida, estou afastado na Caixa, ganho salário 
mínimo, tudo é muito difícil (...) quando estou em atividade 
é outra coisa (...). 
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Convivo com isso porque não tem outro jeito, não vejo 
solução, já fiz tudo que posso, agora a esperança é a 
cirurgia para me livrar desse pesadelo. As pessoas 
pensam que eu estou parado, que não quero me tratar, 
isso fere a gente (...) pessoas que discriminam, que julgam 
(...) nossa família também sofre, mas ficamos com pés e 
mãos amarrados. 

 

Já sofri muito quando ia fazer curativo, orientações 
corretas para fazer curativo em casa nunca tive. Quando 
eu ia ao pronto-socorro eles faziam o serviço correndo, 
jogavam água ou soro em cima e fechavam, não 
agüentava de dor, era um sofrimento. Tinha que tirar o 
curativo fora, tudo estava grudado, a dor era muito grande. 
Em casa, faço tudo errado, não consigo acertar, e a 
situação só piora. 

 

 
- Depoimento 3: M.D., 81 anos, casada, sem filhos, negra, reside em Diadema (SP), 

cozinheira. Atualmente ensina bordados, tricô e crochê. Início das feridas: há cerca 

de 13 anos. Compromete os dois pés, região dorsal dos pés maléolo externo do pé 

esquerdo com várias ulcerações planas, leito da ferida com tecido necrosado, 

escurecido, edema importante nos dois pés, pulso pedioso presente nos dois pés, 

perfusão distal preservada.    

 
Eu era cozinheira, já trabalhei muito, quase todos os dias e 
todas as noites, eu não descansava, era uma vida 
continuada. 
 
A ferida começou depois de um pequeno queimadinho em 
cima do pé, um pingo de gordura quente, formou uma 
bolinha em cima da veia. E um dia, enquanto limpava a 
cozinha, quando desci da escada vi que o chão da cozinha 
estava todo manchado, até pensei que era o molho inglês 
que tivesse derramado. Quando realmente percebi, o 
sangue era do meu pé, não senti dor, não senti nada, perdi 
muito sangue, isso foi em 1995, fui para o Hospital das 
Clínicas-SP. Já tinha pressão alta na época, os médicos 
fizeram avaliação para operar de varizes, mas não foi 
possível por causa da pressão alta. Segundo os médicos, 
o coração não agüentava a cirurgia. 
 
Fiquei  internada  no Hospital de Diadema (HD) há mais ou 
 menos  três  anos,melhorou um pouco e os médicos me 
deram alta. Fiquei fazendo curativos lá nesses últimos três 
anos, e a ferida só aumentava, não tive resultado. Vou 
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passar com a médica, mas vou para manter o cartão em 
dia, só para não perder o direito. Tenho medo de uma 
coisa mais séria que eu venha precisar. 
 
Dói, queima, é assim uma dor que queima, o coração só 
falta sair para fora. Qualquer esforço que faço tenho febre. 
Não pego peso, não vou à feira, não faço mais nada, para 
não ter a desculpa de dizer que o problema piorou. Faço 
repouso, coloco os pés no travesseiro, fico uns 15 minutos 
com eles elevados, faço isso sempre. 
 
Tem uma enfermeira que fazia curativo, hoje ela está na 
coleta de sangue, eu olho para ela, acho que ela nem 
lembra mais de mim. Teve vezes dela lavar o ferimento 
com esguicho de água fria, sangrava, ela esfregava a torto 
e a direito, era um Deus-nos-acuda. O seu ARF passou 
pelas mãos dela também. Aí uma vez ela me judiou tanto 
que eu pedi por caridade que estava doendo muito. Ela 
disse então lave o pé em casa, venha com o pé lavado 
chega aqui é só fazer o curativo (...) era essa a realidade!!! 
 
E aí foi onde eu deixei de fazer curativo (...)lá fui para o 
HD que é bem mais longe, tinha que ir de ônibus (...). 
 
É um ferimento esquisito. Oh, meu Deus! Tenho muitas 
encomendas de salgadinhos (...) é desagradável, embora 
eu tenha muita higiene, trabalho com muito cuidado (...) 
mas não deixa de afetar (...).Para tomar banho, pego um 
saco plástico visto até o joelho, passo fita, forro um pano 
no chão para não escorregar e tomo banho. Na maioria 
das vezes, tomo banho sentada, ponho as pernas pra 
cima e tomo banho de caneca. É assim que tomo banho 
(...) 
 
Não comento sobre este problema com as pessoas de 
fora, estou sempre de calça comprida, com as pernas 
enfaixadas. Se falo que tenho problemas de circulação fica 
desagradável, as pessoas têm muito preconceito, então é 
muito difícil para mim, hoje com minha idade tudo é muito 
difícil. 
 
 

- Depoimento 4: J.M.S. 60 anos, casada, raça branca três filhos (1 falecido), religião 

evangélica, profissão costureira. Com ferida na face interna da perna direita, 

comprometendo o terço distal até região do maléolo interno. O leito da lesão é 

recoberto com esfacelos. A pele adjacente é hiperemiada, tem edema local e 

manifestação de dor a manipulação. Outras duas feridas na perna esquerda (quase 

circular) que compromete a face interna e lateral externa de perna  até maléolos 
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interno e externo. Têm perda parcial de tecidos, leito coberto por esfacelos espesso 

e bem aderidos, grande quantidade de exudato, odor fétido, edema presente, pele 

eczematosa e ressecada, prurido intenso, manifestação de dor intensa e 

claudicação da marcha. 

 

A ferida da perna direita já tem 26 anos, foi devido um 
pequeno corte e até hoje não sarou, estava grávida de três 
meses, e já tinha pressão alta. Nunca fiz exames para 
saber o que acontece, os médicos falam que não precisa 
fazer exames. E a ferida da perna esquerda já faz nove 
anos, começou com um vasinho que estourou e foi 
aumentando, eu bati a perna ficou roxo no local, e com o 
tempo abriu a ferida, a pele era ressecada e coçava muito.  
 
Eu trabalhava de costureira e parei há mais ou menos três 
anos, depois que parei de trabalhar melhorou um pouco. 
Hoje faço só os serviços de casa, não recebo nada já faz 
oito meses, o auxilio doença foi negado na perícia. 
 
Fico muito triste, às vezes tenho vontade de morrer, penso 
que os outros sentem o mesmo fedor que eu mesma sinto; 
penso que os outros têm nojo de mim. Não deixo ninguém 
ver, não gosto de receber visitas; muitas pessoas têm 
nojo. Depois que voltei a fazer os curativos, acho que 
melhorou muito; já consigo dormir a noite toda, antes a dor 
era insuportável, doía dia e noite, parece que tinha um 
bicho que comia a ferida, era muito triste sentir esta dor. 
 
Tomar banho sempre foi um sacrifício, sento na cadeira ou 
na bacia do banheiro, encho um balde com água e tomo 
banho de caneca, porque não posso molhar as pernas. 
Acho que tudo piorou depois da morte do meu filho. Fiquei 
pensando: meu filho, tão novo, com tanta saúde (...) 
morreu, e eu com essas coisas nas pernas estou aqui (...) 
 
Tenho muita vergonha, só ando de calça comprida, as 
pessoas pensam que a gente não cuida. O que mais me 
incomoda é o mau cheiro, fico sempre desconfiada 
achando que todo mundo sente o fedor, até para dormir, 
durmo separada (...) não deixo meu marido ver as feridas, 
penso que o preconceito é de todos, até de algumas 
pessoas que trabalham na área da Saúde; às vezes a 
gente passa cada humilhação, inclusive na perícia e 
alguns postos de Saúde que já fui fazer curativos. 

 

- Depoimento 5: MJ, 70 anos, casado, cinco filhos (dois falecidos), reside em 

Diadema há 42 anos, motorista, atualmente é comerciante. Comorbidade: 
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hipertensão. Ferida no coto do pé direito há cerca de três anos, bordas regulares, 

esfacelos finos no leito da ferida, pouca secreção com aspecto purulento, odor 

moderado, tecidos vizinhos comprometidos por hiperqueratose, edema discreto. 

Paciente sofreu amputação de 1/3 distal do pé direito há cinco anos, por causa de 

ferimento com caco de vidro. Na área cicatrizada começou uma ferida após o 

trauma, quando bateu com o coto do pé em um objeto. Fazia curativos em casa, 

mas a lesão só aumentava. Atualmente está sendo acompanhado na UBS. 

 

A ferida aconteceu com um imprevisto. Eu estava fazendo 
limpeza na garagem, com o pé desprotegido, usava 
chinelo havaiana, cortei em um caco de vidro, não sarou e 
resultou a infecção, que foi se agravando, escurecendo, 
até o ponto em que fui ao médico. E ele falou para minhas 
filhas que teria que amputar. Não sabia que era diabético, 
a pressão sempre foi alta. 
 
A gente sempre perde um pouco a força. Mas graças a 
Deus eu sigo o Evangelho. E Deus me deu forças para 
agüentar. Vou levando minha vida com esperança. Na vida 
social (...) eu sou amparado por Deus e tenho minha 
família. A minha família é muito apegada a mim. Então 
tenho o amparo de Deus e dos filhos. Graças a Deus criei 
meus filhos bem criados. Estou esperando em Deus a 
vitória. A gente sabe que tem um fim, é muito bom ter fé e 
esperança. Tudo que acontece é traçado por Deus. Deus 
permite todas as coisas.Eu sei que vou ficar bom, tenho 
certeza (...). Eu creio em Deus. 

  

- Depoimento 6: MLMV, 71 anos, casada, um filho (falecido há oito meses), branca, 

dona de casa. Ferida na face interna de perna e pé esquerdo, que surgiu após ter 

batido com a perna ao escorregar e cair há cerca de oito anos. Era hipertensa e não 

sabia. A lesão compromete a face interna e face anterior da perna esquerda, dorso 

distal do pé, maléolo interno esquerdo e face interna de panturrilha esquerda. A pele 

adjacente à lesão é ressecada, sem pêlos. Edema, calor e rubor local que pioram 

nos esforços pós-caminhadas e falta de repouso. As áreas comprometidas 

apresentam múltiplas "escavações" superficiais, bordas irregulares, tecido 

necrosado escurecido e esfacelos aderidos, crostas, exudato e odor fétido bem 

acentuado. Unhas quebradiças e micose fúngicas interdígitos. Pulso pedioso 

presente, perfusão distal preservada. Marcha claudicante. 
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 Amo usar sapatos, e não posso devido a esse problema. 
Tenho que andar de chinelo. Se vou a uma festa, tenho 
que pôr o chinelo. Não posso cuidar de minha casa como 
gostaria (...), não posso andar, viajar, não posso sequer 
tomar um banho decente. O odor é o que mais me 
incomoda, a dor é até suportável porque só eu sinto (...) 
mas o odor, todos que chegam perto de mim podem sentir. 
Eu adoro viajar, passear, mas evito (...). 
 
Fazer o curativo em casa é muito difícil, até faço porque 
não tem outro jeito. Quando vou ao posto, eles  me 
mandam fazer o curativo em casa, até parece que vou lá 
para passear. Não reclamo nada porque o que quero é 
ficar bem. Sou alérgica a muitas coisas, dependendo do 
que uso para fazer o curativo a ferida piora, e ainda tem 
quem diga que é frescura (...). Eu não tenho a mesma 
habilidade, o mesmo conhecimento e também não sou 
mais uma garota (...) alcançar o local da ferida para limpar, 
fechar o curativo como se deve, tudo isso requer 
conhecimentos e condições que às vezes já não são 
possíveis. Quando a idade avança, precisar dos outros é a 
certeza que temos, porque às vezes quando a cabeça 
deixa, o corpo não obedece. 

 

 Um formulário de consentimento livre e esclarecido, contendo as 

informações sobre o estudo e as condições de participação, foi apresentado a 

todos os participantes, para ser assinado, conforme a Portaria 196/96 do 

Conselho Nacional da Saúde. Não houve nenhuma negativa por parte dos 

entrevistados, que se dispuseram a falar sobre si mesmos, salvaguardando a 

identidade, com uso de iniciais para a análise e apresentação dos resultados. 

 
 Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e 

sobre o aspecto voluntário da participação, com preservação do anonimato, e 

ainda sobre o direito de se retirarem do estudo em qualquer momento sem 

sofrerem nenhuma pressão ou prejuízo no acompanhamento pelos serviços de 

saúde e de apoio social. 

 

 Além disso, a pesquisa com abordagem qualitativa é, antes de tudo, 

uma forma de expressar, de forma sistematizada, a visão e a história de vida 

das pessoas, sendo fundamental, portanto, manter respeito profundo por seus 

depoimentos, da coleta à análise (SÁ, 1996). 
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 As informações foram obtidas em discurso oral, face a face, mediante 

entrevista aberta e em profundidade, com o uso de gravador. As fitas cassete 

foram guardadas pela pesquisadora, devendo ser destruídas após a 

publicação dos resultados. 
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II. As Feridas 

 

A – O envelhecimento social 

 

 O envelhecimento é sentido como uma das grandes feridas sociais da 

sociedade, que busca freneticamente a fonte da juventude. Vivenciar o 

envelhecimento significa, para muitos, experimentar o efeito e a dor das feridas da 

alma, que surgem por questões externas, especialmente preconceitos que existem 

em relação à velhice. 

 

Papaléo Neto & Borgonovi (1999) definem o envelhecimento como processo 

dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda gradual da capacidade de 

adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e, 

conseqüentemente,  maior incidência de processos patológicos. 

 

 Robledo (1994) esclarece que o envelhecimento pode ser conceituado por 

meio de diversos aspectos de referência: cronológico, biológico, psíquico e social. O 

“cronológico” considera o tempo decorrido desde o nascimento, no qual o 

envelhecimento é gradativo para alguns e mais rápido para outros, a depender de 

fatores socioeconômicos, doenças crônicas e modos de vida; o “biológico” 

compreende os aspectos expressos nos nível molecular, celular, tissular e orgânico 

do processo; o “psíquico”, evidenciado pela dimensão cognitiva e psicoafetiva, 

interfere na personalidade e afeto; e o “social” engloba os papéis na família e na 

sociedade, desempenhados pelos idosos. Existe ainda o enfoque “fenomenológico”, 

que representa a avaliação subjetiva da idade, que adquire valor quando analisados 

os mecanismos de adaptação que conduzem ao envelhecimento com êxito. 

 

 Envelhecer é fenômeno natural, inerente ao desenvolvimento biológico do 

organismo humano. Cabe ressaltar que as características da sociedade condicionam 

a expectativa de vida das pessoas e as condições de vida durante a velhice. A 

concepção de envelhecimento, quando tomada como processo social, admite a 

unidade de análise da sociedade e atenção centrada no estudo das suas 
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características e na forma com que estas se configuram em similares oportunidades 

e condições de vida para os idosos (KALACHE, 1998). 

 
 Para Duarte (1998), envelhecer de maneira saudável significa, além da 

manutenção de bom estado físico, dar às pessoas reconhecimento, respeito e 

segurança, para que se sintam socialmente úteis. A valorização da velhice repercute 

direta e indiretamente no idoso, família e comunidade, refletindo sobre como 

alcançar um estilo de vida saudável. 

 
 Na concepção de Neri e Cachioni (2001), a velhice “normal” é caracterizada 

por alterações biológicas, psicológicas e sociais típicas, sem patologias, sendo a 

“patológica” coincidente com a presença de síndromes típicas do envelhecimento 

e/ou o agravamento de doenças preexistentes. 

 
 Segundo Neri (2001), biologicamente falando, envelhecimento compreende 

os processos de transformação do organismo que ocorrem após a maturação sexual 

e que implicam diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência. Esses 

processos se iniciam em diferentes épocas da vida e acarretam resultados distintos 

para as diversas partes e funções do organismo. 

 
 O envelhecimento “biológico” ou senescência é o processo que preside ou 

determina o potencial de cada indivíduo para permanecer vivo, o qual diminui com o 

passar dos anos. Ele não pode ser conceituado apenas no aspecto biológico, mas 

também nos aspectos sociais e psicológicos, pois envelhecemos de forma e 

maneiras diferentes. Cada idoso, ser único, ao longo da vida é influenciado por 

vários fatores de origem fisiológica, patológica, social, cultural e econômica, que 

podem afetar a estabilidade do seu curso de vida, significando muitas vezes ameaça 

à sua independência e autonomia (NERI, 2001). 

 

 Conforme o mesmo autor, envelhecimento “social” é o processo de mudança 

de papéis e comportamentos típicos nos anos mais tardios da vida adulta, e diz 

respeito à adequação dos papéis e comportamentos dos adultos mais velhos ao 

que, normalmente, esperamos das pessoas nessa fase da vida. 

 
 Neri (2001) situa  que a idade “psicológica” tem relação com o senso subjetivo 
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da idade, atribuído à maneira como cada indivíduo avalia, em si mesmo, a presença 

ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos da idade. Muitos 

acreditam que a velhice é estado de espírito, e que independe da idade cronológica 

e de outros marcadores da idade. 

 

 Não podemos definir velhice, segundo Paschoal (1999), a partir apenas do 

critério cronológico, mas das condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das 

pessoas, pois podemos observar diferentes condições biológicas em indivíduos com 

a mesma idade cronológica, isto porque o processo de envelhecimento é individual; 

então, um indivíduo pode apresentar mudanças em diferentes níveis e graus, 

enquanto certas funções e capacidades declinam mais rapidamente que outras. 

 

 Segundo Robledo (1994), o envelhecimento resulta da inter-relação das 

situações e eventos que ocorrem por meio do tempo no organismo humano, desde a 

concepção até a morte, associados a fatores socioculturais e ambientais capazes de 

afetar globalmente suas condições de vida, não somente as estruturas funcionais 

(celulares, moleculares e sistêmicas), que se atrelam às enfermidades, como 

também as psicossociais. 

 

 É difícil distinguir senescência de senilidade, pois os idosos, na sua maioria, 

são acometidos por alguma afecção esporádica ou crônica (Hayflick, 1996). Entre os 

aspectos biológicos, a abordagem biológica é analisada pelas teorias molecular, 

celular e sistêmica. A teoria molecular explora os genes, ácido ribonucléico e 

subseqüente às proteínas, estruturas de colágeno e queratina que têm função de 

enzimas e de receptores que permitem regular forma e função do organismo. A 

teoria celular destaca mudanças que ocorrem em determinado prazo de tempo, 

ocasionadas por fatores ambientais (nutrição, estresse), químicos, morfológicos ou 

ambos que comprometem enzimas, hormônios, pigmentos, permeabilidade da 

membrana, das macromoléculas e várias organelas. A teoria sistêmica descreve o 

envelhecimento do organismo como deterioração da função dos sistemas-chave: 

nervoso, endócrino e o imunológico. Segundo ainda o mesmo autor, os idosos 

estarão inevitavelmente expostos a muito mais enfermidades do que os jovens e às 

mudanças resultantes dos processos patológicos que se agregam a todas as 

transformações fisiológicas do envelhecimento.  
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 A teoria imunológica ressalta a dependência de múltiplos fatores, como a 

histocompatibilidade genética, hormonal e psicológica, o estado nutricional, a idade 

e os antecedentes de exposição antigênica. Compreender os mecanismos do 

sistema imunológico e a influência do envelhecimento é um desafio, pois as reações 

imunológicas são complexas e requerem a participação de numerosos fatores 

hormonais quanto ao tipo celular, de tecido e órgãos (HAYFLICK, 1996). 

 

 A senilidade pode ser definida como o processo de avanço do envelhecimento, 

trazendo à tona alterações relacionadas à idade, pois ocorrem mudanças mais visíveis, 

como perda de tecido subcutâneo provocando rugas e perda da melanina nos folículos 

pilosos, deixando o cabelo grisalho. A senilidade passa a ser caracterizada por alterações 

nas estruturas biológicas, resultando em doenças. 

 

 Nicola (2000) mostra as características sociais e seu impacto na qualidade de 

vida dos que envelhecem, como resposta à deterioração biológica própria do 

envelhecimento primário: perda da ocupação e da identidade; desvalorização social 

da velhice. O autor acentua que as alterações psicológicas do envelhecimento, 

como a memória, e a queda do rendimento intelectual e da aprendizagem extras 

podem ser compensadas, pois as habilidades que os idosos adquirem ao longo da 

vida não podem ser modificadas ou substituídas. 

 

 Para Quaresma (2006), o envelhecimento é fenômeno estruturante das 

sociedades contemporâneas, associado a profundas mudanças sociais, econômicas 

e culturais, indutoras de novas formas da relação de reciprocidade sociedade/sujeito. 

 

 Se fosse possível estabelecer quatro grandes grupos de alterações 

associadas ao envelhecimento primário, neles estariam incluídos necessariamente 

os problemas relacionados às perdas afetivas, mais freqüentes na velhice do que em 

outras épocas da vida, à depressão e transtornos físicos, às deficiências sensoriais, 

cerebrais (e) orgânicas, inclusive demências e alterações mentais, como transtornos 

de ansiedade, sexualidade e alimentares.  

 

 No âmbito da enfermagem, deve-se investir em uma trajetória da assistência 

humanizada, apoiada em conhecimentos sobre o processo de nascimento à velhice, 
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para que sejam reconhecidos os mecanismos de sucessivos enfrentamentos, 

adaptações e instabilidade desencadeada por mudanças ocorridas durante as fases 

da vida; ou por situações de mudanças transcorridas no estado de saúde e bem-

estar, bem como a ocorrência de enfermidades.  

 

 De acordo com Mercadante (2005), o pensamento redutor, disjuntivo e, 

portanto, parcial, não analisa de forma ampla e profunda a velhice, que se mostra 

como fenômeno multifacetado em que, ao lado dos fatores biológicos, há as diversas 

situações socioculturais e históricas constitutivas desse mesmo fenômeno. A 

diversidade sociocultural indica a existência de pluralidade de formas de viver pelos 

denominados velhos. 

 

 Para a autora, pensar a totalidade de forma simples e não complexa é 

raciocinar como um especialista, que pesquisa as partes constitutivas do todo como 

possíveis de serem analisadas separadamente. A perspectiva da complexidade faz 

entender que não se tem saída, que não há possibilidade de escapar da dúvida, da 

ambigüidade e de que nunca se terá o conhecimento total. 

 
 Entende-se, segundo Mercadante (2005), que a identidade de idoso constrói-

se pela contraposição à identidade de jovem e, conseqüentemente, tem-se também 

a contraposição das qualidades: atividade, produtividade, beleza, força, memória 

etc, como características típicas presentes nos jovens, e as qualidades opostas a 

estas presentes nos idosos. Se o “velho” não sou “eu”, o velho é o “outro”. As 

diferenças e as qualidades são apresentadas para definir um ser singular, que se 

contrapõe à categoria genérica “velho”. 

 

 Essas idéias conformam uma noção de idoso que só tem passado, lembranças 

para rememorar-se e, no futuro, o confronto com a morte. Essas mesmas idéias, 

descreve Mercadante (2005), negam a possibilidade de um futuro para o velho. 

 

B - Envelhecimento do sistema tegumentar 

 

 Como   o    envelhecimento   da    pele   está   associado   não  só   ao  critério 



 39 

 cronológico, mas também a aspectos externos relativos ao modo de vida das 

pessoas, como por exemplo, tipos de dieta, exposição ao sol e saúde emocional, 

entre outros, é importante conhecer as implicações intrínsecas ao avanço da idade, 

para melhor entendimento fisiológico do processo de cicatrização de feridas em 

idosos. 

 

 É possível identificar, na infância e adolescência, marcadores físicos e 

fisiológicos de transição. A velhice se manifesta por meio de mudanças nas funções 

dos diversos órgãos, que tendem a serem lineares de acordo com o tempo, sem, no 

entanto, determinar pontos de transição que as caracterizem, como nas demais 

fases que as antecedem (PAPALÉO NETO; BORGONOVI, 1999). 

 

 O ritmo de mudanças nas funções orgânicas varia não só de órgão para 

órgão, como também entre pessoas da mesma idade, fatos que fazem parte do 

processo de envelhecimento e justificam a impressão de haver distintas formas de 

se expressar, apesar de ser um processo natural. O entendimento dos processos 

intrínsecos decorre da influência da genética, alterações bioquímicas e biológicas que 

ocorrem com o avançar da idade, responsáveis pelas mudanças no sistema tegumentar 

e os fatores extrínsecos: entre eles, dieta, meio ambiente, estresse e causas 

psicossociais que, associados ao envelhecimento normal, podem exercer papel 

preponderante na diversidade de manifestações e de condições que envolvem a velhice. 

 

 A maioria das mudanças que ocorre durante o processo normal de 

envelhecimento é de fácil percepção, como a diminuição da força, vigor físico e massa 

osteomuscular; alteração na postura e equilíbrio corporal; alterações de acuidade auditiva 

e visual, calvície, crescimento de pêlos nas orelhas e narinas (homem) e queda de pêlos 

nas mulheres; restrições na memória recente; instalação da menopausa e andropausa. A 

epiderme e derme adelgaçam-se, existindo menos fibras elásticas que se alteram, 

ficando a elastina “porosa” e menos flexível se exposta à luz, aliada à diminuição da 

espessura da epiderme e subcutâneo (em particular extremidades). Alterações que dão 

base aos sulcos e rugas na pele (JACOB FILHO & SOUZA, 2000). 

 

A integridade da pele é essencial para preservar as eficientes funções orgânicas, 

como as mudanças que nela ocorrem com o envelhecimento: alteração da 
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permeabilidade, resposta imunológica diminuída, menor elasticidade, redução na 

produção de vitamina D e percepção sensorial deficiente (MENEGHIN; LOURENÇO, 

1998). 

 
 A pele desempenha papel importante na manutenção da homeostase do 

corpo, assegurando a continuidade da atividade normal das células. Entre suas 

funções, destaca-se a proteção, representada pela barreira física que protege o 

corpo contra a invasão de microorganismos, por causa da existência de uma película 

líquida com pH ácido. Atua como anti-séptico e retarda o crescimento de 

microrganismos na superfície, impedindo a entrada de substâncias estranhas do 

meio externo (incluindo a água); protege contra o excesso de radiação ultravioleta e 

reduz grandemente a perda de água do corpo para o meio (SPENCER, 1991). 

 
 Desempenha, também, a regulação da temperatura do corpo, sendo barreira 

protetora impermeável capaz de impedir a perda de líquidos e a penetração de 

substâncias. Protege o organismo das radiações ultravioletas do sol, sendo a sede 

de reações imunológicas responsáveis pela defesa do organismo.  

 

Nos idosos, essas funções da pele decaem, tornando-a mais suscetível a 

agressões do meio ambiente, especialmente no que diz respeito aos raios solares. A 

exposição continuada e intensa ao sol acelera o processo de envelhecimento da pele, 

produzindo queimaduras e desenvolvendo certos tipos de câncer. A perda de água da 

pele (desidratação) inicia-se por volta dos 25 anos, acompanhada da diminuição de fibras 

do colágeno, proteína que lhe dá elasticidade. Também a diminuição das glândulas 

sebáceas e sudoríparas torna a pele mais seca e com menor capacidade de adaptação 

às variações de temperatura do meio ambiente (GUYTON, 1992). 

 
 Na velhice, há também diminuição no número de vasos sangüíneos e da sua 

função imunológica, o que facilita as infecções, além da diminuição de folículos 

pilosos, ocasionando queda de cabelos e pêlos, e diminuição na produção de 

pigmentos que lhes dão cor. Há ainda diminuição do crescimento das unhas, que se 

tornam mais quebradiças (SAMPAIO & RIVITTI, 2001). 

 

 As glândulas sebáceas produzem o sebo, composto por várias substâncias 

que atuam como lubrificantes naturais dos pêlos, evitando que fiquem quebradiços. 
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Tornam a pele oleosa, diminuindo a evaporação de água a partir da camada córnea 

(mais superficial da pele - epiderme), protegendo-a contra o excesso de água na 

superfície (dificultando a entrada). Têm ação bactericida e antifúngica, promovendo 

a emulsão de algumas substâncias presentes no corpo (SPENCER, 1991). 

 
 As glândulas sudoríparas, menciona ainda o autor, são encontradas em todo 

o corpo, com exceção da mucosa da glande e lábios. São estruturas tubulosas 

simples, situadas na derme. A secreção é o suor, fluido que contém água, sódio, 

potássio, cloretos, uréia, amônia e ácido úrico. 

 

 As unhas são placas córneas localizadas na falange distal dos dedos. A unha 

cresce a partir da raiz, sendo basicamente composta de queratina fortemente 

aderida, pela diferenciação de células epiteliais da raiz, de forma similar ao que acontece 

com a epiderme, o que faz a unha deslizar gradualmente sobre o leito ungueal. Os 

receptores nervosos tornam a pele um órgão sensorial. Na verdade, o que normalmente 

chamamos de "tato" são diferentes tipos de sensação, e para cada uma delas existe um 

receptor específico – calor, frio, toque (SPENCER, 1991). 

 
 Nicola (2000) destaca modificações morfológicas e funcionais dos órgãos e 

tecidos com o envelhecimento, caracterizadas pela tendência geral à atrofia e diminuição 

da eficiência funcional. Segundo o autor, em particular são observadas a diminuição do 

peso, do volume dos órgãos e da estrutura parenquimatosa, a redução da vascularização 

capilar, o aumento do tecido conjuntivo, a redução do conteúdo hídrico, com perda do 

turgor dos tecidos e tendência à secura, característica evidente na pele, mucosa e 

fâneros, nas pessoas idosas, tipicamente seca e inelástica. 

 
 A pele é o invólucro externo do organismo, transformando-se em mucosa para 

revestir os orifícios dos sistemas respiratório, digestivo e urogenital. Adicionada aos pêlos, 

unhas e glândulas sudoríparas e sebáceas são o sistema tegumentar, que desempenha 

importante papel na manutenção da homeostase e da atividade celular. Ela representa 

mais de 15% do peso corpóreo e tem grandes variações ao longo de sua extensão, ora 

mais flexível e elástica, ora mais rígida (SAMPAIO & RIVITTI, 2001). 

 

 Guyton (1992) caracteriza a epiderme como o resultado da sobreposição de 

cinco camadas de ceratinócitos, que totalizam 90% de sua estrutura, separada da 
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derme pela camada basal. O mesmo autor afirma que a camada basal da epiderme 

está em constante formação de ceratinócitos e abriga os melanócitos responsáveis 

por sintetizar a melanina, os quais determinam a cor da cútis e a proteção contra os 

raios ultravioletas. A epiderme possui uma camada de células espinhosas, 

responsável pelo aumento de tamanho dos ceratinócitos, onde a ceratina é 

sintetizada. Encontra-se, na epiderme, uma camada granulosa na qual se inicia o 

amadurecimento dos ceratinócitos. Atingindo seu tamanho máximo, dão origem ao 

processo degenerativo ou morte da célula. Exibe a camada córnea local, recebe os 

ceratinócitos mortos desprendendo-se do organismo pela descamação. Esse 

processo se dá constante e continuamente. 

 

 Fisiologicamente, o idoso é mais propenso às alterações mórbidas, pois o 

envelhecimento traz mudanças que provocam o achatamento da articulação 

dermoepidérmica, variação no tamanho das células epiteliais, forma e propriedade 

corante das células basais e menor número de células e melanócitos. A derme 

costuma ser menos espessa, apresentando diminuição do número de células, da 

vascularidade e degeneração das fibras de elastina. Os anexos são em menor 

número. A estrutura das glândulas sudoríparas é alterada com a perda dos 

melanócitos. A pele fica mais exposta a inflamações, lacerações e escoriações, 

associadas às mudanças fisiológicas da epiderme e derme. 

 

 O envelhecimento da pele sofre influência de fatores intrínseco e extrínseco 

(solar). A pele intrinsecamente envelhecida é pálida e flácida, sua função máxima e 

a capacidade de reservas são diminuídas, aumentando a fragilidade, responsividade 

imunológica diminuída, termorregulação, sudorese, cicatrização de feridas e 

renovação epitelial diminuída. A alteração mais marcante é o aplainamento da 

junção dermoepidérmica, que causa perda do padrão em rede, alteração que leva à 

perda da coesão na interface dermoepidérmica, responsável pela formação de 

bolhas e transtornos bolhosos na pele do idoso. Esses fatores, somados à radiação, 

podem propiciar o aparecimento do câncer de pele, como melanoma e não 

melanoma, que têm aumentado muito nos últimos 20 anos, com o crescente 

exponencial na incidência relacionada à idade durante a vida adulta. O 

reconhecimento precoce das lesões de pele neoplásicas e préneoplásicas pode 

prevenir a morbidade e mortalidade nos idosos (SAMPAIO & RIVITTI, 2001). 
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Para maior entendimento da ocorrência de ferida crônica, descrevem-se a 

seguir a anatomia, fisiologia e estrutura da pele, bem como a anatomia do sistema 

venoso. 

 

1) Anatomia e fisiologia da pele 

 

A pele, afirma Silva (1998), é o maior órgão do nosso organismo, tendo em 

média, no adulto, uma área total de 2m2, com aproximadamente 2 quilos 700 

gramas, recebe 1/3 do volume de sangue circulante, é ativa. Suas funções são vitais 

para a manutenção dos mecanismos de defesa contra doenças. É o revestimento do 

corpo, forma barreira protetora contra o meio externo, ao mesmo tempo em que 

mantém a homeostase. Secreta e excreta água e produtos metabolizados, participa 

da regulação da temperatura corporal, contém terminações nervosas sensitivas, 

presente no feedback sensorial para equilíbrio, proteção contra ferimentos, defesa 

contra organismos patógenos. É indispensável à vida humana. A pele representa a 

primeira linha de defesa do organismo. Se a manutenção for saudável e íntegra, 

será uma das barreiras contra as lesões. 

 

Kreutz e Silva (1997), no entanto, ressaltam que a manutenção da integridade 

da pele é processo complexo, porque numerosos fatores influenciam a sua 

habilidade para prover adequadamente suas funções, a exemplo da idade, exposição à 

radiação ultravioleta, hidratação, medicações, nutrição e danos, entre outros.  

 

2) Estrutura básica da pele 

 

 A pele compõe-se basicamente de grandes camadas de tecidos: a epiderme 

(tecido epitelial mais externo), um tecido conectivo composto da derme e da 

hipoderme, descritos a seguir. 

 

- A epiderme e suas estruturas 

 

 A epiderme é camada com profundidade diferente, conforme a região do 

corpo. Zonas sujeitas a maior atrito como palmas das mãos e plantas dos pés têm 

camada mais grossa, até 2mm de espessura (HARRIS, 2003). 
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 É constituída por epitélio estratificado pavimentoso (células escamosas em 

várias camadas). A célula principal é o queratinócito (ou ceratinócito), que produz a 

queratina. Existem também ninhos de melanócitos (produtores de melanina, 

pigmento castanho que absorve os raios UV); e células imunitárias, principalmente 

células de Langerhans, gigantes e com prolongamentos membranares (D’ÂNGELO; 

FATTINI, 1999). 

 

 Apresenta várias camadas. A origem da multiplicação celular é a camada 

basal. Todas as outras têm células cada vez mais diferenciadas que, com o 

crescimento basal, ficam mais periféricas, descamando e caindo (origem importante 

do pó que se acumula nos locais onde vivem pessoas ou animais) (D’ÂNGELO; 

FATTINI, 1999; HARRIS, 2003): 

− Extrato basal é o mais profundo, em contato com a derme, com células 

cúbicas pouco diferenciadas que se dividem continuamente, dando origem 

a todas as outras camadas. Contém muito pouca queratina. Algumas 

dessas células diferenciam-se e passam para as camadas mais 

superficiais, enquanto outras permanecem na camada basal e continuam a 

dividir-se.  

− Extrato espinhoso: células cúbicas ou achatadas com mais queratina que 

as basais. Começam a formar junções celulares umas com as outras, 

como desmossomas e tight junction (daí o aspecto de espinhos).  

− Extrato granuloso: células achatadas, com grânulos de queratina 

proeminentes e outros, como substância extracelular e outras proteínas 

(colágenos).  

− Extrato lúcido: células achatadas hialinas eosinófilas por causa de grânulos 

protéicos. Essas células libertam enzimas que as digerem. A maior parte já 

está morta (sem núcleo).  

− Extrato córneo: células achatadas eosinófilas sem núcleo (mortas), com 

grande quantidade de filamentos, principalmente queratinas.  

 

- Anexos da epiderme 

 
 Os anexos da epiderme, segundo Harris (2003), compõem-se de: 

− Folículo pilossebáceo, a glândula sudorípara e a unha.  
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− O folículo pilossebáceo é composto pelo pêlo, glândula sebácea e músculo 

eretor do pêlo, que tem estrutura muscular.  

− Os folículos pilossebáceos estão dispersos por várias regiões do 

organismo; existem regiões, como barba e couro cabeludo, nas quais os 

pêlos são mais espessos, porém as glândulas sebáceas são menores, 

enquanto na face há predomínio de pêlos finos, mas com glândulas 

sebáceas bem desenvolvidas.  

− As unhas são lâminas de queratina que recobrem as falanges e originam-

se da matriz ungueal. Seu crescimento é contínuo, servindo como 

elemento de proteção das pontas dos dedos.  

− As glândulas sudoríparas são de dois tipos: apócrinas e écrinas.  

− As glândulas sudoríparas apócrinas desembocam nos folículos pilo-

sebáceos e secretam líquido leitoso composto de substâncias protéicas, 

lipídicas e glicídicas. Essas glândulas estão presentes em algumas regiões 

do corpo, como axilas, genitais etc, e sua secreção apresenta odor típico, 

proveniente da decomposição pela ação das enzimas bacterianas.  

− As glândulas do tipo écrinas estão nas regiões palmoplantares e em toda a 

extensão do corpo, lançando sua secreção diretamente sobre a epiderme.  

 

- A derme e suas estruturas 

 

 É a camada intermediária entre a epiderme e a hipoderme, constituída por 

substância fundamental, fibras, vasos, nervos, folículos pilossebáceos e glândulas 

sudoríparas (HARRIS, 2003).  

 
A derme apresenta três camadas diferentes, segundo Harris (2003): 

− camada papilar: a região na qual estão presentes as células e as fibras 

colágenas;  

− camada reticular: intermediária entre a camada papilar e a hipoderme, com 

feixes de fibras colágenas mais espessos;  

− derme adventicial: encontrada ao redor dos folículos pilo-sebáceos, 

glândulas e vasos, sendo formada por feixes delgados de colágeno.  

 

 A   substância   fundamental   encontrada   na   derme   tem   composição   de 
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mucopolissacarídeos ácidos, 70% de fibras colágenas, fibras elásticas associadas 

às colágenas, fibras reticulares também associadas às colágenas, com intensa 

elasticidade. Essas fibras associadas se entrelaçam, formando uma trama na derme, 

responsável pela elasticidade e resistência da pele. Ainda na derme são 

encontrados os vasos sangüíneos e linfáticos, células como fibroblastos, histiócitos e 

mastócitos, que têm funções como síntese de fibras colágenas, elásticas e 

reticulares e de defesa da pele (DEALEY, 2001). 

 

- A hipoderme ou tecido subcutâneo 

 
 Formado por células adiposas que se agrupam em lóbulos separados por 

filamentos de colágeno e vasos sanguíneos. A constituição celular dos adipócitos 

apresenta basicamente os lipídeos do tipo triglicerídeos e colesterol, vitaminas e 

água. A hipoderme tem importantes funções: proteger o organismo contra choques e 

traumatismos, além de reserva energética e isolante térmico (DEALEY, 2001).  

 
 A pele apresenta diversas funções, que atuam de forma importante na 

manutenção dos mecanismos exercidos. A análise da pele é um dos passos 

essenciais para se definir a forma de tratamento após o reconhecimento das 

alterações nos tecidos que compõem a estrutura tegumentar. Qualquer alteração na 

estrutura da pele, independentemente da causa que a provocou, caracteriza a 

formação de lesões elementares. Os mecanismos indutores de lesões elementares 

podem ser de natureza circulatória, inflamatória, metabólica, degenerativa ou 

hiperplásica (DEALEY, 2001).  

 

Dealey (2001) enfatiza o conhecimento da estrutura e função da pele como 

fundamento para a prevenção e cuidados eficazes da ferida, pois esse conhecimento 

básico sobre a estrutura e função da pele permite ao enfermeiro a capacidade para 

distinguir, baseado em dados coletados na entrevista e avaliação do paciente, cada tipo 

de dano à pele. A partir daí, inicia a prevenção e o tratamento apropriado. 

 
3) Anatomia e fisiologia da circulação venosa dos membros inferiores 

 

Na circulação venosa dos membros inferiores o fluxo sangüíneo se faz dos 

segmentos mais distais do membro para os segmentos proximais, em sentido 
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ascendente, e do sistema venoso superficial para o profundo por meio de veias 

perfurantes, veias safenas magna e parva (junções safenofemoral e safeno-

poplítea). O sentido do fluxo ascendente e do superficial para o profundo é mantido 

pelo funcionamento valvular (PITTA; CASTRO; BURIHAN, 2003) (figura 1). 

 

O sentido do fluxo sangüíneo venoso ascendente e do sistema venoso 

superficial para o profundo se deve principalmente às válvulas venosas (figura 2), 

que impedem o refluxo venoso, a bomba muscular da panturrilha (figura 3), 

batimentos arteriais e contrações musculares (figura 4), que comprimem as veias 

profundas correspondentes (PITTA; CASTRO; BURIHAN, 2003). 

 

 
Figura 1 – Circulação venosa dos membros inferiores 

 
Fonte: PITTA; CASTRO; BURIHAN (2003) 

 

 

Figura 2 – Fluxo venoso sanguíneo e as válvulas venosas 

Fonte: PITTA; CASTRO; BURIHAN (2003) 
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Figura 3 – Bomba muscular da panturilha  Figura 4 – Batimentos arteriais e  
                                                                                        contrações musculares 

                                                   
Fonte: PITTA; CASTRO; BURIHAN (2003) 

 

4) Conceito e classificação da ferida aguda e crônica 

 
De acordo com Santos (2000), as feridas são resultado da perda ou não da 

integridade tissular que leva ao comprometimento de sua função fisiológica. As feridas 

são classificadas em agudas e crônicas, de acordo com o tempo de reparação tissular. 

Segundo o autor, as feridas agudas são oriundas de cirurgias ou traumas, cuja reparação 

ocorre em tempo adequado e seqüência ordenada, sem complicações, levando à 

restauração da integridade anatômica e funcional. As crônicas, contrariamente, não são 

reparadas no tempo esperado e apresentam complicações. 

 
As feridas pós-operatórias são agudas intencionais. Podem cicatrizar por 

primeira intenção, caso em que as bordas da pele são mantidas próximas. Algumas 

feridas cirúrgicas são deixadas abertas para cicatrizarem por segunda intenção, 

geralmente a fim de permitir a drenagem do material infectado (DEALEY, 2001). 

 

5) Fisiologia e processo de cicatrização 

 

Segundo Hess (2002), quando a integridade da pele é alterada e aparece a ferida, 

inicia-se o processo de cicatrização. A primeira fase é a inflamatória (fase defensiva ou 
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reativa), seguida pela fase proliferativa (fase fibroblástica de regeneração ou do tecido 

conjuntivo). A fase final é a da maturação ou remodelagem. 

 

A fase inflamatória ou exsudativa dura, em média, de 48 a 72 horas. É 

caracterizada pelo aparecimento de sinais prodrômicos da inflamação: dor, calor, 

rubor e edema. Os mediadores químicos provocam vasodilatação, aumentando a 

sua permeabilidade, o que favorecerá a quimiotaxia dos leucócitos; os neutrófilos 

combaterão os agentes invasores e os macrófagos realizarão a fagocitose. A 

segunda fase é denominada proliferativa, com duração média de 12 a 14 dias. 

Ocorre a neo-angiogênese, produção de colágenos jovens pelo fibroblasto, e intensa 

migração celular, principalmente de queratinócitos, promovendo a epitelização. A 

terceira etapa pode durar de meses a anos, chamada maturação ou remodelação. 

Ocorre a reorganização do colágeno, que adquire maior força tênsil e empalidece 

(CÂNDIDO, 2001). 

 
- Úlcera arterial ou isquêmica 

 
 As úlceras arteriais ocorrem por causa da perfusão tecidual inadequada para 

os membros inferiores, afetando as artérias de grande, médio e pequeno calibre. A 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) é causada pelo depósito de placas de 

gordura nas artérias dos membros inferiores (aterosclerose). O estreitamento do 

vaso diminui a irrigação de sangue rico em oxigênio para a musculatura das pernas 

e dos pés (MAFFEI et al., 2002).  

 
 A DAOP, referem os autores, tem como fatores de risco o tabagismo, a 

obesidade, o Diabetes Mellitus (DM), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a 

dislipidemia, que podem levar ao desenvolvimento generalizado e progressivo de 

placas ateroscleróticas. DM e tabagismo são considerados os mais importantes. A 

DAOP pode estar relacionada à duração da doença de base, à idade, aos fatores 

genéticos e clínicos relacionados com fenômenos do tipo mecânico e hemodinâmico 

que se traduzem em isquemia. 

 

 Na DM, a doença arterial acomete freqüentemente a parte distal do membro 

inferior, e se observa a presença de calcificação arterial medial, podendo gerar um 

resultado falso quando realizados testes não invasivos. 
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 Segundo Maffei (2002), devem ser notados os sinais clínicos da DAOP 

durante a avaliação física, além das características da úlcera:  

- claudicação intermitente; 

- dor em repouso; 

- alterações da biomecânica; 

- ausência ou diminuição do pulso pedioso; 

- tibial posterior e poplíteo; 

- palidez à elevação das pernas; 

- rubor postural; 

- pés frios com presença de cianose; 

- ausência de pêlos; 

- alteração do crescimento ungueal e atrofia muscular. 

 

 Localização: região distal retro maleolar, calcâneo ou pododáctilos; 

 Profundidade: presença de esfacelo ou escara profunda envolvendo músculo 

e tendão; 

 Bordas: regulares e arredondadas; 

 Exsudato: pouco exsudativa; 

 Dor: muito dolorosa, principalmente à noite; 

 Leito: quando presença de tecido de granulação – rosa-pálido. 

 

 A diminuição do aporte sangüíneo proveniente da isquemia, além da redução 

do fornecimento de oxigênio e nutrientes, gera retardo na resposta inflamatória, nas 

defesas imunológicas e nas demais fases do processo de cicatrização (DEALEY, 

2001). 

 

 - Tratamento: 

 Clínico ou cirúrgico. O tratamento cirúrgico ou endovascular é realizado 

quando o paciente desenvolve isquemia crítica (dor em repouso e/ou lesão trófica). 

Já o tratamento clínico, segundo Jorge; Dantas (2003), consiste em: 

 • Reduzir fatores de risco: 

- abolir o fumo; 

- controlar HAS e DM; 

- controle rígido da dislipidemia; 
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- manter IMC = 20 a 25 kg/m2; 

- uso de antiplaquetário. 

 

 • Melhorar a circulação colateral: 

- exercícios aeróbicos de rotina (na ausência de lesão); 

- evitar traumas; 

- evitar bandagens apertadas. 

 

 • Cuidados: 

- após higiene dos pés, secar bem a região interdigital; 

- hidratação da pele, menos na região interdigital; 

- proteção; 

- aquecimento; 

- corte de unha na forma reta; 

- não cortar as cutículas; 

- curativos adequados, de acordo com avaliação da ferida; 

- em presença de necrose ou gangrena, rever primeiro qual será o 

tratamento empregado: conservador ou cirúrgico/endovascular. Em 

presença de gangrena seca (mumificado) utilizar TOQUE de álcool a 70% 

ou PVPI tópico. Em caso cirúrgico a área afetada não deverá sofrer 

desbridamento agressivo antes do procedimento. 

  

O Índice Tornozelo Braço (ITB) inferior a 0,90 é considerado indicativo da 

existência de DAOP. Em pacientes diabéticos, com artérias calcificadas, esses 

índices podem mostrar-se elevados, mesmo em vigência de doença obstrutiva e, 

nesses casos, a medida da pressão digital (hálux) é recomendável (MAFFEI et al., 

2002). 

 

 O ITB entre 0,80 e 0,95 segundo esses mesmos autores, apresenta retardo 

no processo de cicatrização, e o ITB inferior a 0,50 indica que o paciente deve 

passar por avaliação imediata do cirurgião vascular. 

 

 - Exames complementares: 

- Eco-Doppler 
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- Angiorressonância magnética 

- Arteriografia 

 
- Úlcera arteriovenosa  

 

 As úlceras de perna estão relacionadas a várias doenças: Diabetes Mellitus, 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), Insuficiência Venosa Crônica (IVC) 

entre outras. A IVC é caracterizada por um conjunto de alterações físicas, como o 

edema, a hiperpigmentação, o eczema, a erisipela e a lipodermatoesclerose, que 

ocorrem principalmente nos membros inferiores, decorrentes da hipertensão venosa 

de longa duração e/ou obstrução venosa, e que culminam com a formação de 

úlceras (CÂNDIDO, 2000). 

 

 Conforme Cândido (2000), são de origem primária (varizes, dormência, 

câimbras, edema vespertino, gestações, sensação de peso, varicorragia e 

tromboflebite) ou secundária (história de edema pós-parto, pós-operatório, fraturas, 

tabagismo, anticoncepcional e pacientes acamados). 

 
 O sistema venoso dos MMII é formado pelo sistema superficial, profundo e veias 

perfurantes. A comunicação do sistema superficial com o profundo é feita pelas veias 

perfurantes. Todas as veias possuem válvulas que orientam o fluxo sangüíneo em uma 

única direção, das veias do sistema superficial para o profundo e impedem o refluxo do 

mesmo durante o relaxamento da musculatura das pernas (FIGUEIREDO, 2003). 

 
 A musculatura da panturrilha funciona como uma bomba, ajudando as 

válvulas a vencer a força da gravidade e impulsionar o sangue para o coração e 

diminuir a pressão no interior das veias. A IVC ocorre por causa da insuficiência 

valvular das veias dos MMII e da associação do refluxo de sangue para as veias 

superficiais. Em decorrência dessa falha desencadeia-se a hipertensão venosa em 

deambulação. A manutenção da falha por longo tempo afeta a microcirculação, 

levando a danos nas paredes e aumentando a permeabilidade dos vasos, 

ocasionando as alterações cutâneas (FIGUEIREDO, 2003). 

 

 É essencial, segundo Jorge; Dantas (2003), para um tratamento adequado, 

conhecer a história de vida e de saúde do cliente, procurando determinar fatores de 
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risco existentes. Durante a avaliação física, deve-se estar atento aos sinais clínicos 

de IVC e características da úlcera: 

 Localização: geralmente na região de maléolo medial, podendo ocorrer em 

outro lugar quando decorrente de trauma ou infecção; 

 Profundidade: normalmente são mais superficiais em relação a úlceras de 

pernas de outras etiologias; 

 Bordas: irregulares aderidas ao leito e planas; 

 Exsudato: são extremamente exsudativas, principalmente quando o membro 

encontra-se edemaciado e/ou quando é muito grande; 

 Dor: intensidade menor que uma úlcera arterial, associada à manutenção do 

leito da ferida seco, aderência da cobertura, presença de edema e infecção. 

 

 É possível fazer um diagnóstico diferencial de úlcera venosa e arterial 

quando, além do exame clínico, há avaliação do fornecimento de sangue para o 

membro inferior, por meio da palpação do pulso pedioso ou por meio do ITB (Índice 

Tornozelo-Braço). A ocorrência de comprometimento venoso e arterial é possível, 

sendo chamada de úlcera mista (MAFFEI et al., 2002). 

 

 - Tratamento 

 Pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico, segundo Jorge; Dantas 

(2003), envolve: 

- Repouso; 

- Alternar repouso com as pernas para cima com a deambulação (20m para 

cada duas horas); 

- Elevação, na cama, de 15 a 20cm dos pés; 

- Fisioterapia (drenagem venosa e cinesioterapia); 

- Hidratação do membro inferior; 

- Curativo; 

- Contenção elástica: 

  * Bandagem inelástica (Bota de Unna) 

  * Bandagem elástica (de três ou quatro camadas) 

  * Faixa elástica/Meia elástica 

 

 Apesar  de  ser  fato  raro,  quando  houver  suspeita de malignização deve-se 
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solicitar biópsia da úlcera e de suas bordas. A degeneração maligna é conhecida 

como Úlcera de Marjolin. Para se chegar à conclusão diagnóstica de úlcera de 

estase, deve-se sempre levar em consideração a história clínica do paciente, a 

presença de pulsos arteriais, a localização da lesão, geralmente única, e o aspecto 

da pele ao redor da úlcera. 

 

- Úlcera venosa crônica ou de estase 

 

 A úlcera de origem venosa decorre da hipertensão sistêmica do plexo venoso 

superficial, provocando deficiência do retorno venoso. Corresponde de 60% a 80% 

das ulcerações dos membros inferiores (CÂNDIDO, 2000).  

 
 Ainda de acordo com o autor, é mais freqüente no terço médio-distal da perna 

e tem maior incidência nas proeminências ósseas, particularmente nos maléolos 

mediais. Apresenta recorrência em 70% dos casos.  

  
 A úlcera de estase geralmente caracteriza-se por ser superficial, irregular, 

múltipla, com aspecto de placa eritematosa, emolduração das bordas da ferida e, 

nas áreas adjacentes à lesão, eczema e hiperpigmentação. O edema é sempre 

presente, com pulsos pediais, geralmente palpáveis, e é pouco doloroso (CÂNDIDO, 

2000; MAFFEI et al., 2002).  

 

O paciente ao ser examinado, apresenta como sinais clássicos de úlcera venosa: 

edema na perna devido extravasamento do plasma e células vermelhas do sangue para 

os tecidos; hiperpigmentação (coloração acastanhada da pele) devido o rompimento dos 

glóbulos vermelhos no espaço extravascular causando a liberação de hemossiderina; 

lipodermatosclerose (substituição da pele normal e tecido subcutâneo por tecido fibroso) 

a perna fica com característica de "garrafa invertida"; anquilose (diminuição ou perda total 

da mobilidade articular); dermatite ocre; eczema varicoso, etc. 

 

       As úlceras venosas ou de estase são localizadas no terço distal da face medial 

das pernas próximo ao maléolo medial, tem evolução lenta, leito raso, com ou sem 

tecidos de granulação, podendo ou não haver tecido de necrose e esfacelos 

aderidos ou frouxos; as bordas geralmente são irregulares, exudato moderado ou 
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excessivo; pulso dorsal pedioso e tibial podem estar presentes e palpáveis. A dor é 

sempre presente, piora com a presença de infecção e edema. 

 

6) Fatores locais e sistêmicos que interferem na cicatrização 

 

Diversos fatores podem atrasar ou impedir a cicatrização. Fatores locais são 

os que incidem diretamente na ferida, enquanto os fatores sistêmicos ocorrem de 

forma disseminada pelo corpo.  

 

Os fatores locais que impedem a cicatrização de feridas incluem pressão, 

ambiente seco, trauma, edema, infecção, necrose e incontinência. 

 

Os fatores sistêmicos incluem idade, biótipo, doenças crônicas, condições 

nutricionais, ineficiências vasculares, imunossupressão e radioterapia (HESS, 2002). 

 

Dealey (2001) afirma que uma circulação deficiente reduz a perfusão nos 

tecidos. Isso desacelera a cicatrização e aumenta o risco de infecções. A doença 

vascular periférica geralmente é complicação do Diabetes Mellitus. Tem efeito 

prejudicial sobre a cicatrização das feridas dos membros inferiores e pode até ser 

fator predisponente à sua ocorrência. 

 

7) Processo de cuidar da ferida crônica 

 

Santos (2000) menciona que o processo de cuidar de pacientes com feridas 

agudas ou crônicas é muito mais amplo, científico e interdisciplinar do que cuidar de 

feridas. O cuidado sob medida para o paciente é base para um tratamento efetivo 

das feridas, que tem por fim promover a cicatrização, reduzir o risco de infecção, 

agravamento da lesão e manter a viabilidade cutânea. Para alcançar desfecho 

positivo no tratamento devem ser considerados, de modo amplo, o paciente e a 

ferida. 

 

De acordo com Dealey (2001), há inúmeros produtos à disposição para 

tratamento de feridas, e muitas opiniões conflitantes sobre a maneira de usá-los. 

Para Santos (2000), os procedimentos técnicos e as substâncias empregadas no 
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cuidado de feridas devem propiciar um microambiente ótimo para a restauração 

tissular, sem traumas ou toxicidade complementares. 

 

Borges (2001) relata que o uso indiscriminado de anti-séptico, como o PVPI, 

torna-se problema, pois as substâncias são tóxicas ao microrganismo e também às 

células humanas. Além disso, algumas soluções anti-sépticas podem ser inativadas 

ou terem sua ação diminuída em presença de exsudato plasmático, muito freqüente 

em feridas, principalmente crônicas. 

Smeltzer; Bare (2002) descrevem que o uso de água oxigenada, no 

tratamento de feridas, tem efeito oxidante, destruindo as células anaeróbicas. Os 

mesmos autores ainda chamam a atenção quanto ao uso de sabões, caracterizados 

como secantes e irritantes, podendo agravar problemas cutâneos. 

 

Borges (2001) afirma que o soro fisiológico a 0,9% para limpeza e 

desinfecção da ferida é produto seguro, solução inócua às células humanas, não 

apresentando toxicidade ao organismo. Além disso, o soro fisiológico a 0,9% remove 

os tecidos débeis por meio da força hidráulica, sem traumatizar a ferida. 

 

Existem outros produtos não convencionais utilizados no tratamento de 

feridas: destacam-se o açúcar e o pó de café. Segundo Santos (2002), desde a 

Antiguidade há relatos do uso de mel para o tratamento de feridas. Somente em 

1933 surgiram as primeiras publicações sobre o uso do açúcar ter efeito bactericida, 

cuja ação eficaz demanda a troca a cada duas horas. Já o pó de café não oferece 

nenhum benefício ao tratamento da ferida, impedindo o processo de reparação 

tissular. 

 

Concordamos com Silva (1998) e Kreutz e Silva (1997) quando enfatizam que 

“a conscientização do enfermeiro sobre a complexidade da assistência de 

enfermagem, com qualidade em dermatologia, pode ser considerada o principal fator 

para que abandonássemos a idéia de “curativo” como uma técnica padronizada, 

simples e possível de ser delegada aos profissionais de nível médio da enfermagem, 

ou mesmo pessoas sem preparo”. 
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III. As Cicatrizações 

 

A - Ações e programas públicos de atendimento à saúde do idoso 

na atenção básica 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é, segundo o Ministério da Saúde (1988), 

uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e 

ações da Saúde, estabelecido pela Constituição de 1988. Metaforicamente trata-se 

da “cicatrização” pública em relação às fragilidades da existência humana. 

 

 O SUS não é sucessor do INAMPS e nem tampouco do SUDS. O SUS é 

sistema único porque segue doutrina e princípios organizativos eqüitativos em todo o 

território nacional, sob a responsabilidade das três esferas autônomas de governo: 

federal, estadual e municipal. Mas, ao mesmo tempo, é um sistema que significa 

conjunto de unidades de serviços e ações que interagem para um fim comum. Esses 

elementos integrantes do SUS dizem respeito, também, a atividades de promoção, 

proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1988). 

 

 Além de vários eventos sociais e sanitários ocorridos nas últimas décadas, 

vale destacar alguns fóruns internacionais que balizaram a criação dos SUS: 

• A Declaração de Alma Ata (1978) cita que a promoção da saúde da 

população é reverenciada como essencial para o contínuo 

desenvolvimento econômico e social, e contribui para a qualidade de vida e 

paz mundial (Brasil, 2002). 

• A conferência realizada em Adelaide (Austrália) reforça a compreensão do 

que é visto como direito humano fundamental e sólido investimento social. 

• A Conferência Internacional de Promoção à Saúde, em Santa Fé de 

Bogotá, Colômbia (1992), em que a promoção da saúde foi conceituada 

como “capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse 

processo” (Ministério da Saúde, 1996). 

• Finalmente, a Carta de Ottawa (1986), que inclui cinco eixos de atuação da 

promoção à saúde: 
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I. Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis. 

II. Criação de ambientes favoráveis à saúde. 

III. Reforço para a ação comunitária. 

IV. Desenvolvimento de habilidades pessoais. 

V. Reorientação do sistema de Saúde. 

 

A soma desses eventos, segundo Carvalho e Santos (1998), e a inefetividade 

do modelo biomédico, hospitalocêntrico e curativista, com uma rede básica de saúde 

para excluídos do “Sistema Inampsiano”, deixam clara a necessidade de construir-se 

um outro sistema, mais democrático, equânime e que favoreça o acesso da 

população. 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi uma das molas 

impulsionadoras. Já em 1987 criam-se os SUDS, como movimentos de 

regionalização dos serviços estaduais de Saúde e do apoio à municipalização e 

transição do SUS (CARVALHO; SANTOS, 1998). 

 

A título de legislação, conforme Carvalho e Santos (1998), o SUS é 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 

Descentralização – com direção única em cada esfera de governo, os 

serviços e ações públicas de Saúde, antes centralizados na União, foram 

descentralizados pela mesma, criados pelo decreto nº 94.657, de 20/07/1987. O 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde nos Estados (SUDS) foi movimento 

de transição para a futura implantação do SUS (que ocorreu em 1990), concretizado 

mediante convênio entre a União e os Estados e Municípios. A descentralização 

coloca o responsável pela ação perto do fato. Aquilo que o município pode fazer, o 

Estado ou a União não devem fazer. O mesmo é válido para o Estado em relação à 

União.  

 

A Hierarquização supõe três ou quatro níveis de complexidade da atenção 

integral a Saúde, iniciando pela atenção primária, que deve resolver a maior parte 

dos problemas sociossanitários locais, até a assistência médica e hospitalar, 

organizados cada qual com resolutividade própria. A Regionalização é a distribuição 
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espacial de serviços de Saúde, dos vários níveis de uma região, dando ênfase à 

municipalização. 

 

Universalidade: anteriormente ao SUS, os serviços de Saúde estavam 

garantidos às pessoas denominadas beneficiários, segurados ou dependentes. Não 

sendo segurado, a pessoa não tinha acesso aos serviços, não era atendida na 

atenção básica ou nos hospitais municipais. Hoje, o acesso ampliou-se, garantido 

por lei, independentemente de qualquer requisito. Embora os necessitados de 

assistência ainda encontrem dificuldades no atendimento à saúde, é grande desafio 

do SUS garantir o acesso universal com efetividade e resolutividade. 

 

Integralidade: abrange atividades promocionais e preventivas, seguidas das 

curativas, além da participação da comunidade, ou seja, o exercício do controle 

social sobre as atividades e os serviços públicos de Saúde. Esse pressuposto 

denota a integralidade entre os níveis de atenção à saúde e a integralidade na 

assistência à comunidade, família e indivíduos. A lei 8.080, de 19 de setembro de 

1990 – Artigo 1º, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, 

executados isoladamente ou conjuntamente em caráter permanente ou por pessoas 

naturais ou jurídicas de direito público ou privado. 

 

Há plena abertura legal do SUS em uma atenção a saúde mais democrática e 

holística. No entanto, segundo Carvalho; Santos (1998), é preciso que a equipe 

multidisciplinar e a população em geral tenham claro que a saúde não é o inverso de 

doença, mas muito mais a resultante da qualidade mantida durante toda a vida. 

 
Os serviços de saúde devem otimizar todos os recursos sociais da 

comunidade (daí a importância de parceria com equipamentos sociais), para a 

melhoria da qualidade de vida, na perspectiva de um conceito de saúde mais amplo 

(CARVALHO; SANTOS, 1998). 

 

“A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, 

além de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 
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proteção e recuperação”, conforme citado no artigo 196 da Constituição de 1988 

(GOUVEIA, 2000). 

 

A proposta do SUS incorpora princípios e diretrizes que enfatizam o 

compromisso do Estado em responsabilizar-se por promover as condições 

imprescindíveis à saúde dos cidadãos. A Saúde, a partir de 1988, mudou do ponto 

de vista jurídico. Antes, a Carta Magna citava-a como direito do cidadão, reduzindo-a 

como “assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva”, citada no artigo 165, XV 

da Constituição de 67/69 (GOUVEIA, 2000). 

 

 A Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seu artigo 2.º, dispõe que os 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados, e citados por 

GOUVEIA (2000) como: 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, e da administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder 

Legislativo, aprovada pelo Congresso Nacional; 

III. Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de Saúde a serem implementados pelos 

municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

 Uma das novidades do SUS é a necessidade de controle social. Entre as 

várias formas aparecem as Conferências de Saúde, previstas para acontecer em 

cada esfera de governo em intervalo de tempo determinado não superior a quatro 

anos, mediante convocação do Poder Executivo, ou pelo Conselho de Saúde. As 

Conferências têm como objetivos: ouvir a sociedade, pronunciar-se sobre os 

problemas da Saúde que mais a afligem e oferecer propostas de soluções para 

esses problemas, elaborando a política de Saúde mais adequada para a 

consecução de objetivos, metas e estratégias do SUS (GOUVEIA, 2000). 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), segundo o Ministério da Saúde 

(2002), ao contrário das conferências anteriores, não teve documento-base a ser 

apresentado, discutido e aprovado, mas vários documentos, encomendados pela 
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comissão organizadora a técnicos e estudiosos do setor, para servirem de subsídios 

e trazerem informações à discussão.  

 

O relatório final da 8ª CNS traduziu as principais conclusões predominantes 

na quase totalidade dos grupos de trabalho, aprovadas por expressiva votação na 

plenária final. Materializaram-se sem dificuldades o consenso em torno do conceito 

de saúde, seus determinantes, sua incorporação ao direito da cidadania, o 

conseqüente dever do Estado, a criação do Sistema Único de Saúde, a 

interdependência entre política social e econômica (com os entraves existentes no 

caso brasileiro), assim como a caracterização dos serviços de Saúde como bens 

públicos essenciais, propondo-se ainda várias alterações no relacionamento do setor 

privado. A 8ª CNS cumpriu duas tarefas: imediata, de aclaramento e consolidação 

da política setorial do governo; e mediata, de afirmação de conceito sobre a Reforma 

Sanitária, que então se pretendia viabilizar e desencadear com a Constituinte 

(BRASIL, 2002). 

 

Considerando que o SUS precisava de uma forma para a sua real 

implementação, dadas as dificuldades que se observava historicamente no Sistema 

de Saúde (modelo hospitalocêntrico, curativo, biologicista), sentiu-se a necessidade 

de criar-se uma maneira diferente de fazer Saúde, abrangendo um conceito mais 

amplo de saúde. Nasce a Estratégia Saúde da Família (ESF), com vistas a 

favorecer, de fato, a implementação do SUS. Em outras palavras, a estratégia surgiu 

para tornar real essa proposta política. 

 

B - O Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde 

 

O Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (Pnacs) teve seu 

início em 1991, na Região Nordeste do Brasil. Em uma segunda fase, abrangeu 

parte da Região Norte. A idéia inicial era que, em 1992, o Pnacs já estivesse 

implantado na periferia das grandes capitais e áreas carentes que, ao longo dos 

anos, vinham apresentando taxas de morbi-mortalidade elevadas.  

 

O   propósito   do   Programa   acima  referido  por  meio  do  apoio  técnico  e 
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financeiro às iniciativas estaduais e municipais na implantação de projetos de 

agentes comunitários de Saúde, era contribuir para a municipalização e implantação 

do SUS - hierarquizado, regionalizado e com possibilidade de acesso universal. O 

Pnacs também visava a estender a cobertura dos sistemas públicos de Saúde às 

populações rurais e das periferias urbanas, priorizando a população materno-infantil 

(SILVA; DALMASO, 2002). 

 

O objetivo geral era expresso em termos de melhoria, por meio dos agentes 

comunitários de Saúde, da capacidade da população em cuidar de sua saúde, 

transmitindo-lhe informações e conhecimentos, além de proporcionar a ligação entre 

a comunidade e os serviços de Saúde locais. Os objetivos específicos, por sua vez, 

incluíam capacitar os agentes para executar trabalhos de primeiro nível de atenção à 

saúde, garantindo cuidados à população, com grau de resolubilidade compatível 

com sua função, contribuindo para a extensão da atenção à Saúde; garantir o 

trabalho do agente integrado com a equipe da unidade de Saúde a que estivesse 

vinculado; fortalecer a ligação entre serviços de Saúde e comunidade; ampliar o 

acesso à informação sobre Saúde na comunidade; cooperar com a organização 

comunitária, no trato com os problemas de saúde (SILVA; DALMASO, 2002). 

 

No documento de orientação e treinamento dos agentes de Saúde, o 

Trabalho do Agente Comunitário de Saúde, datado de junho de 1994, identificam-se 

os princípios que geraram o programa:  

- programa estratégico para contribuir na redução da mortalidade matemo-

infantil;  

- instrumento para provocar a discussão da organização e/ou reorganização 

dos Sistemas Locais de Saúde (Silos);  

- aglutinador de forças sociais para viabilizar a criação e/ou a 

implementação dos Conselhos Municipais de Saúde;  

- mecanismo concreto para a interiorização de enfermeiros e, sobretudo,  

ponta de lança para mobilização e organização das comunidades.  

 

A área de atuação inicial do Pnacs foi a Região Nordeste, onde assumiu, 

como prioridades do trabalho dos agentes, ações de educação, mobilização da 

comunidade e atenção ao grupo materno-infantil. Na Região Norte, no entanto, a 
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implantação ocorreu em caráter emergencial, para fazer frente à epidemia de cólera 

(SILVA; DALMASO, 2002). 

 

Com base na experiência do Ceará, definiram-se os critérios de seleção dos 

agentes: mais de 18 anos, saber ler e escrever, dispor-se a concluir o primeiro grau, 

morar há mais de dois anos na comunidade, dispor de oito horas por dia para o 

trabalho.  

 

Nos documentos do Ministério que normatizam o Pnacs explicita-se a 

preocupação da coordenação nacional do programa com a desvinculação de 

qualquer ingerência político-partidária no processo de recrutamento e seleção dos 

agentes, condição importante para o bom desempenho do programa.  

 

Sobre o treinamento dos agentes, descrevem Silva e Dalmaso (2002) que era 

imprescindível terem capacitação que lhes permitisse a visão abrangente da 

situação, e habilitação específica para atenção na comunidade. O processo de 

aprendizagem não implicava apenas o domínio das técnicas das ações básicas, mas 

era fundamental que o agente conhecesse a comunidade e seus problemas, e a 

estimulasse a modificar a relação com a saúde. O conteúdo da capacitação 

corresponderia às ações e atividades a desenvolver. O método pedagógico utilizaria 

a integração ensino-trabalho.  

 

Para o treinamento, elaborou-se o Manual do Agente Comunitário de Saúde. 

Uma preocupação muito evidente da coordenação do programa dizia respeito aos 

processos de treinamento e educação continuada. E não era apenas a questão 

técnica, mas, principalmente, o componente político do programa. Para apoiar os 

instrutores, supervisores e enfermeiros responsáveis pelos agentes nos municípios, 

elaboraram-se muitos manuais e, principalmente, textos de apoio ao trabalho.  

 

Em O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde, editado em 1991, 

desenvolvem-se detalhadamente conceitos e conselhos sobre como trabalhar, o que 

é o agente, a comunidade e o diagnóstico comunitário. Em 1994, lançou-se uma 

segunda edição, revista por todos os coordenadores estaduais e assessores do 

Pnacs. Na terceira edição, em 2000, identificam-se alterações de conteúdo, 
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defendidas como importantes para atender à evolução do trabalho dos agentes e 

contemplar a inserção em equipes de Saúde da família (SILVA; DALMASO, 2002). 

 

Em outra publicação com o mesmo objetivo - o texto de apoio Ações Básicas 

de Saúde e Desenvolvimento da Criança - havia, além de ensinamentos sobre o 

SUS, direitos sociais e cidadania, o papel do agente, o detalhamento de conceitos e 

orientações sobre desenvolvimento da criança, aleitamento materno, cuidados com 

o recém-nascido, imunização, controle de doenças diarréicas e de infecções 

respiratórias agudas.  

 

  A interação e o relacionamento dos agentes com a estrutura profissional da 

enfermagem eram um dos temas que mais levantavam controvérsias. O Fórum de 

Entidades Nacionais da Enfermagem - composto pela Associação Brasileira de 

Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, Federação Nacional dos 

Enfermeiros e União Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - integrava, 

desde 1991, a comissão consultiva à coordenação nacional do Pnacs, com a 

finalidade de elaborar um anteprojeto e, em articulação com a coordenação 

nacional, participar do acompanhamento, avaliação e supervisão da implantação do 

projeto.  

 

A preocupação das entidades nacionais da enfermagem de que a 

incorporação de agentes comunitários de saúde para o desenvolvimento de ações 

básicas de saúde, algumas delas identificadas com as da enfermagem, pudesse 

significar aumento do contingente de trabalhadores sem qualificação, como os 

atendentes, levou-as a assumir posição de questionamento e até enfrentamento ao 

Ministério da Saúde (SILVA; DALMASO, 2002).  

 

Se inúmeras foram as oportunidades de negociação, nos Estados e em 

âmbito federal, houve alguns entendimentos. Em um compromisso assumido pela 

Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, garantia-se às entidades da 

enfermagem que, após a capacitação inicial dos agentes em ações básicas de 

saúde, mobilização e educação sanitária, haveria continuidade do processo de 

formação, com a finalidade de habilitá-los em auxiliar de enfermagem comunitário. 

Deveria também viabilizar-se mediante entendimentos com o sistema educacional, a 
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continuidade da escolaridade para nível de primeiro grau, paralelamente à formação 

profissionalizante - atendendo ao que estabelece o Conselho Federal de Educação e 

a Lei n.º, 7.498 de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da 

enfermagem no país. 

 

 Em agosto de 1991, a presidente da Fundação Nacional de Saúde (FNS) e 

os dirigentes das Entidades Nacionais de Enfermagem (Conselho Federal de 

Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem e Federação Nacional dos 

Enfermeiros) assinaram, em Brasília, um termo de compromisso de responsabilidade 

sobre o financiamento da formação (SILVA; DALMASO, 2002). 

 

Em 1992, o Pnacs perdeu o termo nacional, passando a chamar-se Pacs. 

Assinaram-se convênios entre a Fundação Nacional da Saúde/Ministério da Saúde e 

as secretarias estaduais de Saúde para repasse de recursos para o custeio do 

programa e o pagamento, sob a forma de bolsa, no valor de um salário mínimo 

mensal aos agentes.  

 

Em 1993, o Pacs já abrangia 13 Estados das Regiões Norte e Nordeste, com 

29 mil agentes comunitários de Saúde atuando em 761 municípios. A estratégia 

definida previa a ampliação, em 1994, para novos municípios das mesmas regiões, 

bem como para o Centro-Oeste. 

 

Em novembro de 1994, as secretarias estaduais de Saúde coordenaram a 

avaliação do programa em oitos Estados, realizada por universidades e apoiada pelo 

Unicef. Na ocasião, o Programa já se encontrava implantado em 987 municípios do País, 

em 17 Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e incluía 33.488 agentes.  

 

No documento Avaliação Qualitativa do PACS descreve-se o estudo 

desenvolvido de setembro a novembro de 1994. Na metodologia adotada havia 

entrevistas com os usuários. Entre os vários aspectos positivos, citam-se o 

reconhecimento dos usuários pelo trabalho do agente comunitário de saúde com 

importantes reflexos na cobertura vacinal, na terapia de reidratação oral; no início 

precoce dos exames pré-natal; no conhecimento dos agentes pelo nome, e dados 

da população coberta e não coberta pelo programa. Ao lado das evidências 
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positivas, o relatório da pesquisa sugere necessidade de aprimorar o processo de 

supervisão dos agentes e da sua formação profissional. Além desses aspectos, o 

relatório mostra uma articulação insuficiente do agente com outros profissionais e 

com os serviços de saúde; e do programa com o sistema de Saúde dos municípios 

onde está implantado (SILVA; DALMASO, 2002). 

 

C - A estratégia transitória: o Programa Saúde da Família 

 

Inspirado em experiências anteriores para prevenção de doenças por meio de 

informações e orientações sobre cuidados de saúde a grupos de risco, o Ministério 

da Saúde iniciou, em 1991, a implantação do Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), hoje analisado como estratégia transitória para o Programa Saúde 

da Família (PSF).   

 

O contingente de Agentes Comunitários de Saúde e de Equipes de Saúde da 

Família cresceu muito. Os agentes - 29 mil em janeiro de 1995 - eram mais de 44 mil em 

1996, atendendo a cerca de 26 milhões de pessoas. E as 847 equipes, que atendiam a 

850 mil famílias, eram 3 mil 500 no final de 1998, atendendo a 3,5 milhões de famílias 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2000).  

 

De 1994 a 1996, o Sistema de Informação do Programa Agentes Comunitários de 

Saúde - PACS identificou um conjunto de indicadores para as áreas nas quais o 

Programa encontra-se em funcionamento. A tabela 1, segundo o Ministério da Saúde 

(2000), registra as taxas de mortalidade nas áreas cobertas pelo PACS.  

 
                 Tabela 1 – Taxa de mortalidade para áreas cobertas pelo PACS 

 Mortalidade Infantil Redução Óbitos Evitados 

 (por 1.000 nascidos vivos) (%) (menores de 1 ano) 

 1994 1996   

Maranhão 71,2 48,6 37,7 491 

Piauí 67,3 43,0 36,1 445 

Ceará 80,0 45,7 42,9 2.967 

Paraíba 90,5 53,8 40,6 637 

Pernambuco 101,4 54,9 45,9 1.335 

Sergipe 93,6 63,9 31,7 156 

Bahia 110,9 53,0 52,2 458 

Nordeste 82,6 51,5 37,7 6.489* 

(Fonte: Sistema de Informações do PACS - COSAC/SAS/MS) 
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A queda do índice demonstrada pelo Ministério da Saúde (2000) é expressiva: 

82,6 óbitos a cada mil nascidos vivos em 1994, e 51,5 em 1996. Redução de 37,7% 

na taxa de mortalidade infantil no período, estimando-se em 6 mil 500 o número de 

óbitos evitados. 

 

Passados 11 anos, o PACS está presente nos 27 Estados, e se consolida na 

municipalização e descentralização das ações de saúde: o próprio município opta 

pela implantação do PACS, bem como promove a seleção e treinamento dos 

agentes na comunidade. Todo o processo de implantação e de funcionamento do 

Programa tem recursos, orientação e apoio dos três níveis de governo (BRASIL, 

2000). 

 

A estratégia do PSF foi iniciada em junho de 1991, juntamente com a 

implantação do PACS. E em janeiro de 1994 formaram-se as primeiras equipes de 

Saúde da Família. Cada equipe é composta de seis ACS (Agentes Comunitários da 

Saúde). Mas varia conforme o tamanho da equipe de saúde: em média, um agente 

comunitário para cada 575 pessoas acompanhadas - um médico, uma enfermeira e 

um auxiliar de enfermagem. Outros profissionais, como dentistas, psicólogos e 

assistentes sociais, poderão fazer parte da equipe de acordo com a demanda e 

possibilidades de cada local (BRASIL, 2001b). 

 

O PSF, em 2001, estava implantado em 66% dos municípios, com presença 

maior no Nordeste (71%) e no Centro-Oeste (81%). Apresentou uma população 

coberta estimada em 43,8 milhões, ou seja, 25% da população. A cobertura do 

Programa é maior na Região Nordeste (38%) e menor na Sudeste (17%). 

 

Seu objetivo, segundo o Ministério da Saúde (2001b), é reorganizar a prática 

de atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, priorizando as 

ações de prevenção, promoção e recuperação e, com isso, melhorar a qualidade de 

vida da população brasileira. 

 

O PSF tem como pressuposto uma atuação diferenciada, na qual o vínculo, a 

co-responsabilidade e o sentimento de pertencer à comunidade são traduzidos em 

valorização profissional e formas diferenciadas de remuneração; trabalha tendo as 
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famílias como aliadas na construção de uma vida saudável e no processo de cura e 

reabilitação; pressupõe grande interação com a comunidade, para o conhecimento 

de sua realidade, definição das prioridades, desenvolvimento de ações individuais e 

coletivas, que promovem a qualidade de vida na direção do município saudável 

(BRASIL, 2001b). 

 

O objetivo geral do programa é melhorar o estado de saúde da população, 

mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na 

prevenção, promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da 

saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS e dirigido aos 

indivíduos, à família e à comunidade; incorporar os ACS ao SUS, com a finalidade 

de contribuir na sua consolidação, bem como na construção de um novo modelo 

assistencial, mais compatível com as necessidades da população (BRASIL, 2001b). 

 

1) Funcionamento do programa 

 

As atividades são desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação 

permanente, por meio do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada área 

de atuação Dependendo da situação apresentada, as atividades podem ser 

desenvolvidas individualmente ou não, articuladas com o planejamento prévio, 

discutido em equipe (BRASIL, 1999). 

 

Cada equipe é capacitada para: 

1. Conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio de 

cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e 

epidemiológicas. 

2. Identificar os principais problemas de saúde e situação de risco aos quais a 

população que ela atende está exposta. 

3. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para enfrentar os 

determinantes do processo saúde/doença. 

4. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada, 

à demanda organizada ou espontânea, na Unidade de Saúde da Família, na 

comunidade, no domicílio e no acompanhamento ao atendimento nos 

serviços de referência ambulatorial ou hospitalar. 
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5. Desenvolver ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de 

saúde identificados. Saúde e educação andam juntas, pois se não há saúde 

não há condições de aprender. Educação e saúde são conceitos amplos e 

ricos que não podem ser desvinculados. 

 

Não é mais possível buscar respostas às questões sociais da comunidade de 

forma isolada e individualizada. É fundamental que compreendamos os 

determinantes do processo saúde/doença sob diferentes ângulos. Enriquecer 

conhecimento e experiência, ampliando horizontes. Uma prática interdisciplinar 

como caminho para entrosar equipe/comunidade. 

 

2) Atividades da equipe do PSF 

 
Atividades desenvolvidas pelo enfermeiro: 

- Consulta de enfermagem 

- Visita domiciliar 

- Acompanhamento das internações domiciliares 

- Supervisão das atividades de enfermagem 

- Educação continuada dos ACS 

- Reuniões periódicas com a equipe (discussão e planejamento do trabalho da 

unidade) 

- Grupos educativos (planejamento e execução) 

- Vigilância epidemiológica 

- Preenchimento de boletim de produção 

- Reuniões com a comunidade 

- Inter-relacionamento com outras entidades (regionais, creches, escolas etc) 

- Avaliação dos trabalhos desenvolvidos no campo da Enfermagem em cada 

período, em cada região. 

 

Atividades do médico de família: 

- Reconhecimento da área para identificação dos fatores de risco (lixões, 

favelas, áreas de ocupação, córregos contaminados etc) 

- Atender de forma integral as famílias cadastradas (de 800 a 1000) 
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- Priorizar, segundo critério epidemiológico, as suas atividades e as da 

equipe, em trabalho conjunto com a comunidade 

- Internação domiciliar para pacientes crônicos e de baixo risco 

- Visita domiciliar de acordo com a necessidade dos pacientes 

- Elaboração de relatório para a coordenação para fins de avaliação 

- Reunião com os ACS, diariamente, para discussão dos problemas 

encontrados nas Visitas Domiciliares (VD) 

- Participação da Educação Continuada dos outros membros da equipe 

- Avaliação dos trabalhos médicos em determinado período. 

 

Atividades do auxiliar de enfermagem: 

- Aplicação de medicação 

- Aplicação de vacinas 

- Pré-consulta 

- Pós-consulta 

- Curativo 

- Visita domiciliar 

- Trabalho de grupo 

- Participação em reuniões com equipe para discussão, planejamento e 

avaliação das ações. 

 

Atividades do Agente Comunitário de Saúde (ACS): 

 

O Agente Comunitário faz a ligação entre as famílias e os serviços de Saúde, 

visitando cada domicílio pelo menos uma vez por mês; mapeia cada área, cadastra 

as famílias e estimula a comunidade para as práticas que proporcionam melhores 

condições de saúde e de vida. 

 

O ACS, descreve o Ministério da Saúde (1999), é pessoa da própria 

comunidade, que vive de modo semelhante a seus vizinhos, preparado para orientar 

as famílias a cuidar da própria saúde e da saúde da comunidade. Age em sintonia 

com a unidade de Saúde mais próxima. É um trabalhador que faz parte da equipe de 

saúde local.  
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O ACS atende aos moradores de cada casa em todas as questões 

relacionadas à saúde: identifica problemas, orienta, encaminha e acompanha os 

procedimentos essenciais à proteção, à promoção, à recuperação/reabilitação da 

saúde das pessoas da comunidade.  

 

Para ser ACS, segundo o Ministério da Saúde (1999), é preciso conhecer 

muito bem a comunidade, ter espírito de liderança e de solidariedade e preencher os 

seguintes requisitos: 

- idade mínima de 18 anos;  

- saber ler e escrever; 

- residir na comunidade há pelo menos dois anos; 

- ter disponibilidade de tempo integral para exercer as atividades.  

 

O ACS selecionado recebe pelo menos um salário mínimo, pago pelo 

município. Os recursos para efetuar o pagamento provêm em parte do governo 

federal e do governo municipal.  

 

O agente atende, no máximo, a 750 pessoas. É um número flexível, variando 

de acordo com as necessidades locais. O importante é que o ACS saiba o que está 

acontecendo com a saúde das famílias com as quais trabalha. Suas principais 

atribuições são: 

 

- Cadastramento/diagnóstico: é a primeira etapa do trabalho do ACS na 

comunidade. Consiste em registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação 

de Atenção Básica – SIAB - os dados de cada membro da família sobre saúde, 

situação de moradia e outras informações adicionais.  

 

O cadastramento permite à equipe conhecer as condições de vida das 

pessoas da sua área de abrangência e melhor planejar as intervenções, sendo 

indispensável para o planejamento, programação e avaliação dos serviços de Saúde 

prestados à população.  

 

As informações constantes do cadastro são consolidadas e analisadas pela 

equipe do Pacs. É importante que, após a análise, as informações sejam divulgadas 
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e discutidas na comunidade. O relatório consolidado é encaminhado à Secretaria 

Municipal de Saúde, que analisa as informações de todas as equipes do Pacs e, por 

sua vez, envia uma cópia à Secretaria Estadual. Lá são reunidas e processadas as 

informações de todos os municípios para elaboração de relatório, cuja cópia é 

remetida ao Ministério da Saúde.  

 
Em todas as etapas, a divulgação das informações para os profissionais 

diretamente envolvidos na assistência, gestores e população é compromisso a ser 

cumprido por todas as equipes do Pacs e PSF (BRASIL, 2001): 

 

- Mapeamento: a localização das residências, das áreas de risco para a 

comunidade e dos pontos de referência no dia-a-dia da comunidade é registrada 

pelo ACS em um mapa, com o objetivo de facilitar o planejamento e 

desenvolvimento do trabalho.  

 

- Identificação de microáreas de risco: com base no mapeamento, o ACS 

identifica lugares e setores nos quais há microáreas de risco: locais que apresentam 

algum tipo de perigo para a saúde - esgoto a céu aberto, água de poço etc. 

 

Após a identificação, as microáreas passam a ser uma das prioridades do 

agente. Além de informar à unidade de Saúde à qual está vinculado, deve atuar 

também em relação às autoridades locais e à comunidade na busca de soluções dos 

problemas observados. É um trabalho feito em equipe.  

 

- Visitas domiciliares: principal instrumento de trabalho do ACS. Todas as 

famílias de sua microárea são visitadas, no mínimo, uma vez por mês. As gestantes 

e crianças são grupos prioritários que requerem atenção especial. O número de 

visitas por residência vai depender das condições de saúde dos moradores.  

 

- Ações coletivas: o ACS está sempre em ação pela saúde de sua 

comunidade. Para mobilizá-la, promove reuniões e encontros com diferentes grupos 

- gestantes, mães, pais, adolescentes, idosos, grupos em situação de risco e 

portadores da mesma doença. Ao lado das visitas domiciliares, o agente de saúde 
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incentiva a participação das famílias na discussão do diagnóstico comunitário de 

saúde, no planejamento de ações e definição de prioridades.  

 

- Ação intersetorial: além das ações específicas na área da saúde, atua 

também em: 

 
- Educação - identificação de crianças em idade escolar fora da escola, para 

serem encaminhadas às redes de ensino público.  

 

- Cidadania/Direitos Humanos - ações humanitárias e solidárias que 

interfiram, de forma positiva, na melhoria da qualidade de vida da comunidade: 

colaboração com o poder local e os Conselhos Municipais de Saúde na identificação 

de alternativas de geração de emprego e renda; mobilização de setores da 

sociedade com maior poder aquisitivo para a formação de comissões em defesa das 

famílias expostas à fome e a desastres naturais como secas e enchentes; e reforço 

a iniciativas já existentes de combate à violência.  

 

O responsável pela capacitação é um enfermeiro do ACS, que atua como 

instrutor-supervisor, e trabalha numa unidade de Saúde. Além de treinar o agente, 

ele também acompanha as atividades e  as reorienta de acordo com o que dentificar. 

Toda a equipe de profissionais de saúde também participa do processo de 

capacitação dos agentes (BRASIL, 2001). 

 

Pouco a pouco é ampliado o leque de atuação, de acordo com os problemas da 

comunidade: combate a endemias, assistência a idosos e saneamento básico. Com o 

objetivo de apoiar a capacitação do ACS, a Coordenação de Saúde da Comunidade - 

Cosac disponibiliza, aos municípios, diversas publicações e a série de vídeos Agentes em 

Ação. O trabalho desenvolvido pela equipe cria vínculos de co-responsabilidade, o que 

facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde local. 

 

3) Assistência ao idoso no PSF 

 

Assistir adequadamente o idoso, segundo Duarte (2001), baseia-se na 

avaliação adequada e conjunta, da equipe interprofissional, da real capacidade 
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funcional desse idoso, identificando seu nível de dependência, capacidades 

presentes e, sobretudo, potencial remanescente, que pode não estar sendo 

reconhecido, sequer, pelo próprio idoso e muito menos pelos que o cercam. Esta 

avaliação sempre envolverá o polinômio idoso-cuidador-família, e a eles deverá ser 

direcionado o nosso olhar.  

 

O cuidador é a pessoa designada pela família para o cuidado do idoso, 

quando isso for requerido. Geralmente leigo, assume funções para as quais, na 

grande maioria das vezes, não está preparado. É importante que a equipe tenha 

sensibilidade ao lidar com os cuidadores familiares: são os grandes depositários das 

informações e orientações dessa mesma equipe, e é o executor das atividades por 

ela propostas.  

 

Cabe à equipe, segundo Duarte (2001), jamais se esquecer de que essa 

pessoa não é um funcionário da Saúde. Não tem, portanto, obrigação de 

compreender as orientações dadas. Ele também não é simplesmente executor de 

ordens. Não é incomum, portanto, que cada profissional da equipe dirija-se ao 

cuidador e lhe forneça uma série de orientações (geralmente em tom de ordem), de 

forma individual (enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista etc) e espere que ele seja 

capaz, sozinho, de associá-las, interpretando-as e executando-as igualmente como 

faria o próprio profissional. A não execução adequada de tais orientações 

geralmente é cobrada, e em muitos casos as falhas são consideradas não aderência 

terapêutica.  

 

Importante falha da equipe, que não direciona o olhar para a pessoa assistida, 

mas para si mesma, pois, ao simplesmente fornecer as informações, tem a 

sensação do dever cumprido. O processo de assistência a idosos, seus cuidadores e 

familiares é um ciclo freqüentemente retroalimentado, ao qual devemos estar 

permanentemente atentos (DUARTE, 2001).  

 

Uma assistência adequada requer avaliação minuciosa. Muitas vezes, a presença 

do cuidador familiar durante a avaliação do idoso é imprescindível, pois poderá 

complementar informações ou, muitas vezes, fornecê-las, caso o próprio idoso tenha 

dificuldade em fazê-lo. A identificação de cuidadores também idosos, muitas vezes 
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doentes, confusos, muito estressados ou ansiosos, deprimidos ou incapacitados para a 

função assistiva, é mais comum do que se imagina, e potencializa a necessidade de 

apropriação adequada de recursos assistenciais nessa área (DUARTE, 2001).  

 

Para qualquer tipo de orientação são essenciais, inicialmente, a adequada 

avaliação do idoso e a identificação de suas reais necessidades. Deve ser feito pela 

coleta do histórico do mesmo, seguida de seu exame físico. Para o histórico deve haver 

tempo e local adequados (no mínimo 30 minutos em local de pouca ou nenhuma 

circulação e/ou ruído externo), para sentir-se à vontade para discorrer sobre sua vida. 

 

Para o exame físico deve-se providenciar local adequado, de forma a não 

expor o idoso desnecessariamente. Essa avaliação ter como objetivos a 

identificação da presença de alterações fisiológicas e a verificação de anormalidades 

(que precisarão ser diagnosticadas). O exame físico tem que ser meticuloso. Após a 

fase de coleta de dados e identificação de problemas, passa-se à fase de 

planejamento e implementação da assistência (DUARTE, 2001).  

 
O planejamento do cuidado ao idoso, segundo Duarte (2001), baseia-se na 

resposta às seguintes questões: 

1. Que tipo de cuidado será desenvolvido (caráter preventivo, curativo ou 

paliativo)? 

2. Quais e de que tipo são os cuidados requeridos (parciais ou totais)?  

3. Por quanto tempo esses cuidados serão necessários?  

4. Quem será o responsável pela execução dos cuidados (cuidador, familiar 

ou profissional)?  

5. Onde serão dispensados os cuidados (domicílio ou instituição)?  

6. Quais a necessidade e a real disponibilidade de recursos existentes 

(materiais, humanos, financeiros, pessoais e emocionais)? 

 

A partir dessas respostas, o enfermeiro encontrará as ferramentas 

indispensáveis ao planejamento das ações assistidas direcionadas ao idoso, a seu 

cuidador e à sua família, de forma a garantir a manutenção da dignidade da pessoa 

como ser que merece respeito, além de adequadamente assistido em suas 

necessidades (DUARTE, 2001). 
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D – O município de Diadema (SP) e o serviço público primário de 

Saúde 

 

Diadema integra a Região Metropolitana de São Paulo, formada por 39 

municípios, inserida na região do Grande ABCD, composta por sete cidades.  

Distante 17Km do marco zero de São Paulo, localizado na Praça da Sé, Diadema 

tem 30,7Km², o que representa 4,94% de todo o território do ABCD paulista e 0,01% 

do território estadual. Sua população é de 389.271 habitantes - 190.344 homens e 

198.927 mulheres, com taxa de crescimento populacional anual correspondente a 

2,48% (SANTOS, 2000). 

 

Segundo Santos (2000), o processo de ocupação de Diadema teve um fator 

fundamental: sua localização geográfica entre o litoral - Vila de São Vicente - e o 

planalto - Vila de São Paulo de Piratininga. A existência de uma via de ligação entre 

São Bernardo e Santo Amaro proporcionou a chegada de uns poucos moradores 

ainda no século XVIII. As avenidas Antonio Piranga e Piraporinha originaram-se 

desses caminhos primitivos. 

 

Até a década de 40, a região de Diadema era constituída por quatro povoados 

pertencentes a São Bernardo: Piraporinha, Eldorado, Taboão e Vila Conceição. 

Dispersos, eles eram ligados apenas por caminhos precários. Cada um com sua 

vida própria. Piraporinha, próximo a São Bernardo; Taboão, também ligado pela 

proximidade a São Bernardo e a São Paulo pela avenida Água Funda. Eldorado, 

com características peculiares, graças à Represa Billings; vinculava-se mais a São 

Paulo, à região de Santo Amaro. E finalmente Vila Conceição, formada pelas 

chácaras pertencentes ao loteamento da Empresa Urbanística Vila Conceição 

(IOKOI, 2001). 

 

Em 1925, descreve ainda o autor, com a criação da Represa Billings, a região 

do Eldorado passou a despertar o interesse de moradores da capital, que buscavam 

opções de lazer. Nos anos 30, os irmãos Camargo, donos das terras, resolveram 

melhorar a ligação com a Vila Conceição (centro) por meio da abertura da atual 

avenida Alda até o Parque 7 de Setembro. O trajeto até o centro foi completado por 
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Alberto Simões Moreira. Nessa estrada passaram a transitar carros de boi, cavalos, 

automóveis e a primeira jardineira, que fazia o itinerário Eldorado-Vila Conceição- 

Praça da Árvore (SP). 

 

Apesar de haver proximidade geográfica com a capital, até os anos 50 a 

cidade pouco sentiu os efeitos das transformações produzidas pela industrialização 

em São Paulo. Diadema não tinha nenhuma importância econômica regional. Nas 

cidades localizadas ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí, principal via de circulação 

de mercadorias na época, ocorreu a expansão industrial paulista, até a década de 

40, especialmente São Caetano, Santo André e Mauá (IOKOI, 2001). 

 

Após a década de 50, o sistema de escoamento da produção, feito pelos 

eixos ferroviários, entra em declínio. O governo opta pelos circuitos rodoviários. A 

Via Anchieta, inaugurada em 1947, representa a nova fase da industrialização 

paulista e implantação do capitalismo no Brasil. Em São Bernardo, ao longo dessa 

estrada, instalaram-se grandes indústrias multinacionais; e em Diadema, 

principalmente pequenas e médias empresas nacionais que produziam, na sua 

maioria, objetos complementares para as multinacionais. 

 

Em 1948, a Lei nº 233 criou o Distrito de Diadema. As transformações 

ocorridas a partir dos anos 50 na região do ABCD paulista - abertura de estradas, 

industrialização, migrações, novos loteamentos, crescimento das cidades - 

despertaram o interesse das lideranças políticas da região de Diadema. Havia o 

entendimento de que a mudança de distrito para município favoreceria o 

desenvolvimento (IOKOI, 2001). 

 

A Vila Conceição, ainda conforme o mesmo autor, liderou o movimento pela 

emancipação. Além de contar com as lideranças políticas mais interessadas na 

questão, o vilarejo encontrava-se bastante isolado de São Bernardo, sentindo 

particularmente a falta de infra-estrutura e serviços básicos. Os moradores de 

Piraporinha, Taboão e Eldorado eram, em sua maioria, desfavoráveis ao movimento.  

 

A conjugação de vários fatores determinou a emancipação político-

administrativa de Diadema, como a expansão urbana e industrial paulista em direção 
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ao ABC, a articulação de políticos da localidade, como o professor Evandro Caiaffa 

Esquível, com lideranças de influência no âmbito estadual, como o jurista Miguel 

Reale, e a intensa participação dos moradores da Vila Conceição na Campanha da 

Emancipação (IOKOI, 2001). 

 

Aprovado o processo de emancipação pela Assembléia Legislativa, ocorreu o 

plebiscito no dia 24/12/1958. As pessoas residentes há mais de dois anos no local 

votariam a favor ou contra a emancipação. Participaram cerca de 300 eleitores, e a 

emancipação venceu por pequena margem, apenas 36 votos. Em 1959 realizaram-

se as primeiras eleições para os poderes Executivo e Legislativo do município de 

Diadema. E no dia 10/01/1960, com a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e 

vereadores, instalou-se oficialmente o novo município (SANTOS, 2000). 

 

A Secretaria Municipal da Saúde de Diadema propõe-se a, como missão, 

prestar atenção integral à saúde da população da cidade. O trabalho envolve a 

atenção aos problemas e necessidades básicas mais comuns (acolhimento, 

atendimento e atividades nas Unidades Básicas de Saúde - UBS e Unidades de 

Saúde em Casa - USC). 

 

Segundo a Secretaria de Comunicação de Diadema – SCD (2006), sete UBS 

de Diadema são também chamadas de Unidades de Saúde em Casa, nas quais 

todo o serviço básico de Saúde é prestado por Equipes de Saúde da Família. Nelas 

e em outras UBS, que também possuem a equipe, as famílias são cadastradas e 

acompanhadas por agentes comunitários, auxiliares de enfermagem, enfermeira e 

médico generalista. A saúde de toda a família é monitorada por equipes específicas 

de profissionais. Isso permite que se estabeleça vínculo maior entre os profissionais 

e as famílias atendidas. 

 

Os ACS são pessoas da comunidade, selecionadas e capacitadas pela 

Secretaria Municipal da Saúde para identificar as necessidades das famílias por 

meio de visitas domiciliares e do contato cotidiano com as pessoas. As UBS de 

Diadema têm 310 ACS em atividade nos bairros. Atualmente, cerca de um terço da 
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população de Diadema tem esse acompanhamento familiar em seu dia-a-dia. Esse 

serviço está em expansão. 
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IV. Algumas Considerações 

 

No decorrer da análise dos depoimentos foi possível constatar que, além dos 

fatores biológicos, genéticos, hereditários, de riscos (fumo, álcool entre outros) e 

nutricionais que interferem no processo de cicatrização de uma ferida crônica em 

idosos, a experiência com essa doença é difícil e complexa, assim como as 

limitações da vida familiar e social dos sujeitos participantes.  

 

O estudo enfatiza a situação de vida de pessoas acima de 60 anos, 

portadoras de ferida crônica, fundadas no isolamento social - medo de ser 

discriminada ou já ter sido, ser patológico e caminhar para a velhice, falta de 

trabalho e de perspectivas concretas no cotidiano, dificuldades em manter o 

tratamento e desconfiança em relação aos profissionais de Saúde.  

 

A assistência, orientação e prevenção foram fundamentais para a 

recuperação e reintegração de todos os pacientes, possibilitando o retorno de 

convívio com a sociedade, por meio de visitas domiciliares pela equipe para os 

curativos diários e orientações aos familiares. No entanto, nessa relação e neste 

estudo, a análise das falas dos entrevistados mostra a existência de uma 

representação sintetizada nas frases: Estou sempre correndo atrás de tratamento 

(A.R.F.). Isto não tem mais jeito (M.M.). Penso que o preconceito é de todos, até de 

algumas pessoas que trabalham na área da Saúde (J.M.S.). 

 

A experiência dos sujeitos os leva a demonstrar que o serviço de saúde 

pública não proporciona atendimento adequado aos mesmos, demonstrando que há 

desinformação, preconceitos e dificuldades de acesso, o que contribui para o 

aumento dos casos de feridas crônicas, afastamento do tratamento e conseqüente 

não cicatrização. Esses fatores foram constatados no trabalho cotidiano da 

pesquisadora, ao lidar com questões relativas à saúde do adulto e idoso na prática dos 

serviços de Saúde. 

 

As representações sociais subjacentes a isso mostram que ainda há muito a 

se fazer para romper com o senso comum e o imaginário contrários aos direitos de 
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cidadania e às possibilidades de melhoria concreta da qualidade de vida dessas 

pessoas. É essencial elaborar ações que não se restrinjam ao tratamento 

medicamentoso, mas envolvam atividades multiprofissionais, transdisciplinares e 

intersetoriais, que respondam ao problema vivido pela pessoa portadora de ferida 

crônica e de seus familiares, além de políticas de prevenção - individual e coletiva, 

que levem à reconstrução das representações, retirando as posturas de rejeição, 

preconceito e abandono. 

 

Deve-se salientar que ao entrar no processo de envelhecimento, a pessoa 

teme e vive formas sociais de discriminação, o que é agravado por ser portador de 

ferida crônica. Tem consigo as representações sociais  sobre a doença e se depara 

com atitudes discriminatórias. Sobre a discriminação, existente ou imaginária, 

constata-se que “a não aceitabilidade é, em grande parte, ditada por aquelas 

práticas que diferem do status quo e por isso o subvertem. As representações 

sociais que constroem o “outro” como aberração têm conseqüências para a prática. 

Elas permitem que esse “outro” seja maltratado e discriminado: a subordinação 

daquelas pessoas, cujos sistemas de valores, práticas e identidades são diferentes, 

passa a ser apenas um desdobramento justo de uma lei considerada “natural”.  

 

O preconceito vivido e o medo de sofrê-lo estão presentes no discurso dos 

entrevistados ao se referirem, por exemplo, ao mundo do trabalho. Vêem a doença 

como mais um empecilho para o trabalho, diante do risco de serem também aí 

discriminados: É um ferimento esquisito. Oh, meu Deus! Eu tenho muitas 

encomendas de salgadinhos (...) é desagradável, embora eu tenha muita higiene, 

trabalho com muito cuidado (...) (M.D.):...este problema tem afetado toda a minha 

vida, estou afastado na Caixa, ganho salário mínimo, tudo é muito difícil (...) quando 

estou em atividade é outra coisa (...). (A.R.F.). 

 

Os entrevistados, no entanto, querem ser úteis e produtivos, capazes de se 

sustentar, mas se sentem diminuídos, e a doença se torna mais um agravante para 

as precárias condições socioeconômicas em que vivem. 

 

Espera-se que, com a idade, as pessoas possam se aposentar. Mas as 

dificuldades são muitas, considerando-se, sobretudo, a precariedade das atividades 
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profissionais das pessoas participantes do estudo. O que acaba existindo, de fato, é 

a possibilidade de se aposentarem somente por idade ou, com a doença, a 

aposentadoria por invalidez, o que os entrevistados, em sua maioria, gostariam. Mas 

antes de adoecerem gravemente, pois não ganham o suficiente para o sustento e 

nem vislumbram perspectivas de conseguir trabalho. 

 
ARF relata: “...e o medo de não continuar trabalhando, passei a viver de 

atestado, a perícia nem olha pra gente, que tipo de pessoa é este ser humano, não 

olham a perna, a ferida”. Ela conduz a reflexão sobre a relação médico-paciente e 

enfatiza a não observância do contexto social pelo profissional ao comentar tão 

delicado assunto. ARF revela como é imprescindível humanizar a prática médica, 

assim como descrito por Caprara & Silva Franco (1999). O assunto é levantado por 

Morais (1997) ao criticar o ensino em saúde no qual não existe tempo a “perder” com 

análises sobre a interdependência das relações: fragmenta-se o corpo e passa-se a 

compreender as partes, desmembrando o indivíduo, descontextualizando-o. 

 
A manifestação cutânea da doença remete à reflexão sobre o comportamento 

sociocultural ligado à ferida crônica. Para Czeresnia (1997), uma complexa rede 

simbólica liga os conceitos de corpo, pele, prossemia e experiência da doença. A 

pele, porosa, permeável, torna público um elemento interpretativo central, por 

expressar a experiência dessa doença. Existe forte relação entre a doença 

contagiosa e a manifestação cutânea. Muitos são os problemas psicológicos, como 

também de desequilíbrio da saúde, que se expressam com manifestações cutâneas. 

 
Para Goffman apud Caprara (2003), cada doença tem que ser interpretada a 

partir do contexto social no qual se insere, porque coloca em jogo as relações 

dinâmicas entre os indivíduos de um grupo social. O risco do contágio, por exemplo, 

e os mecanismos pelos quais se produz a transmissão contribuem para a construção 

social da doença e produzem comportamentos que tentam separar o paciente da 

sociedade por meio da rejeição e do isolamento. Por exemplo, doenças como Aids e 

tuberculose produzem um estigma que influencia as relações do paciente com a 

sociedade. Mas a própria percepção do risco produz aceitação ou rejeição, mesmo 

nos casos nos quais a exata identificação do risco é imprecisa, como na ferida. 

 

Heidegger  (1993: p. 258)  afirma que “do ponto de vista existencial, o cuidado 
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se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano”. 

 

Quando se analisa que a pele é o “cartão de apresentação” do ser humano, 

salienta Meneghim (2006), torna-se evidente a grande responsabilidade, 

principalmente do enfermeiro, em promover e cooperar com o organismo para uma 

perfeita reconstrução tecidual. Deve-se ter em mente uma nova concepção sobre o 

tratamento das lesões de pele: a idéia de que o “curativo” não é o responsável pela 

cicatrização. 

 

O mesmo autor ressalta que a cicatrização é complexo processo sistêmico, 

que exige do organismo a ativação, produção e inibição de grande número de 

componentes moleculares e celulares que, em seqüência ordenada e contínua, 

patrocina todo o processo de restauração tissular. Entender a cicatrização como 

processo endógeno não implica descuidar do tratamento tópico. Não se pode, 

porém, atribuir exclusivamente a este último funções que não lhe cabem. A 

cicatrização é sistêmica, sem dúvida, mas o cuidado externo, dispensado à lesão, é 

fator que colabora ou prejudica o trabalho do organismo. 

 

E o que dizer do “ritual” de se fazer curativos, várias vezes por dia, totalmente 

dissociados da avaliação do portador da ferida? Meneghim (2006) considera que 

muitos enfermeiros não percebem a importância de se avaliar o cliente que 

apresenta uma lesão de pele, para identificar fatores que impedem ou retardam a 

cicatrização. Empenham-se em infindáveis sessões de curativos em ferimentos que 

não cicatrizam, culpando este ou aquele produto, e não se apercebem que a causa 

está, muitas vezes, relacionada a um “status” nutricional inadequado, a infecções 

subjacentes, a doenças crônicas descompensadas, e muitos outros fatores que 

interferem neste complexo processo sistêmico da cicatrização. 

 

A responsabilidade do enfermeiro que se propõe a tratar as lesões de pele 

implica conhecimento não apenas dos materiais de vanguarda, hoje disponíveis no 

mercado, mas, primeiramente, o entendimento da fisiologia da cicatrização e de 

todas as etapas do processo de reparo tissular. Sem esse entendimento é 

improvável que o enfermeiro faça um diagnóstico correto e selecione a cobertura 

mais adequada para o tratamento da lesão. 
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Os enfermeiros devem-se aprofundar sempre mais nesses conhecimentos, 

com o objetivo fundamental de se instrumentalizar no sentido de fazer uma avaliação 

mais consistente das lesões de pele; de saber identificar as diferentes etapas do 

processo de reparo tissular e estabelecer o tratamento adequado para otimizar a 

qualidade da assistência de enfermagem. 

 

Os resultados do presente estudo também chamam a atenção para a 

importância da capacitação adequada dos profissionais da saúde para lidar com 

pessoas com idade acima de 60 anos. Não basta entendê-las de maneira menos 

biologicista, faz-se necessário compreender o que se passa no imaginário dessas 

pessoas, criar espaços de possibilidade de interações francas, de acompanhamento 

constante e de suporte intersetorial, que permitam atenção efetiva, também social e 

psicológica, das pessoas com idade acima de 60 anos portadoras de feridas 

crônicas. O PSF pode suprir essa falha assistencial do setor Saúde, pois constatou-

se nesses pacientes, acompanhados pelo Serviço Público de Saúde em Diadema 

(SP), melhora significativa no tratamento das feridas crônicas. Evidenciou-se que o 

principal fator que contribui para a não cicatrização é a falta de assistência 

integralizada e orientações adequadas por meio de um atendimento intra e extra 

domiciliar. 

 

O PSF cria condições para a construção de um modelo assistencial mais 

justo, equânime, democrático, participativo e solidário, pois concebe a atenção à 

saúde focalizada na família e comunidade, utilizando práticas voltadas para novas 

relações entre os profissionais de Saúde, os indivíduos, a famílias e a comunidade.  

 

Para o Ministério da Saúde (2002), o profissional do PSF precisa ser capaz de 

atuar com criatividade e senso crítico, mediante prática humanizada, competente, 

resolutiva, que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 

 

Argumenta Alves (2005), torna-se imprescindível a articulação do setor Saúde 

com outras áreas de políticas públicas, visando otimizar as propostas de 

intervenção, nos diferentes determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença, melhorando a qualidade de vida da população. 
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V. Recomendações e Sugestões 

 

Recomendações básicas e essenciais necessárias para os cuidados com a 

mente, o corpo   e os membros, visando a prevenção, o tratamento  e possíveis 

complicações das doenças vasculares: 

- Mantenha o índice de massa corporal (peso ideal); 

- Proteja seus braços, pernas e pés de:traumas perfurantes, atritos 

contusões, picadas de insetos, etc.; 

- Fique atento ao aparecimento de:eritema, edema, dor, e abaulamento 

na ocorrência de traumas em qualquer parte do corpo, em especial nas 

mãos, nas pernas e nos pés; 

- Atente-se para a claudicação da marcha (dificuldade para caminhar); 

- Faça atividades físicas como: lian-kung, caminhadas, dança, natação, 

hidroginástica, etc.; 

- Fique atento ao aparecimento de pequenas escoriações e bolhas, 

secreções e odor nos pés; 

- Participe de processos educativos para a realização e manutenção 

adequada do auto cuidado; 

- Mantenha atenção especial para o controle da pressão arterial e 

diabetes; 

- Não caminhar descalço; 

- Ande sempre em lugares e ambiente claro, com as luzes dos quartos e 

corredores aceso; 

- Inspecione as áreas entre os dedos; 

- Faça higiene diária nos pés limpando bem entre os dedos; 

- Não faça escalda-pés; 

- Não deixe os pés de molho; 

- Não faça compressas ou bolsa de água quente, ou aquecedor nos pés; 

- Não aqueça as mãos no fogo (fogão) ou com água aquecida; 

- Ao higienizar os pés, use sabão neutro ou de glicerina, enxágüe bem 

para remover todo o resíduo; 

- Use esponja macia para higiene dos pés; 

- Seque os pés sem fazer fricção, principalmente entre os dedos; 
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- Hidrate toda a pele aplicando creme ou óleo, principalmente nos braços, 

pernas e pés, não aplique entre os dedos dos pés; 

- Massagear os pés no sentido distal para o proximal (dos dedos para as 

pernas, exceto se tiver varizes; 

- Remova calosidade utilizando lixa d’ água (peça ajuda); 

- Corte e lixe as unhas de forma reto, não aprofunde o corte nos cantos 

das unhas e não remova cutículas; 

- Peça ajuda ao cuidar das unhas, cutículas e calos se a visão  estiver 

diminuída ou deficiente; 

- Usar somente tesouras sem ponta  ou cortador para o corte das unhas; 

- Não use meias de nylon, elas apertam e retém umidade; 

- Use meias de algodão que não garroteiam (prende) a circulação; 

- Não cruze as pernas ou mantenha a mesma posição por tempo 

prolongado; 

- Nos casos de amputação intensifique os cuidados com o coto; 

- Faça alimentação saudável, tome água e suco natural a vontade; 

- Não faça uso de bebidas alcoólicas; 

- Não fume e evite ser fumante passivo; 

- Não perca suas consultas, procure sempre um profissional de saúde; 

- Não use sapatos duros com excesso de costura sintético, bico fino, 

abertos, frouxos (saem fácil dos pés), solados finos e furados; 

- Procure usar o sapato que melhor adequar-se aos seus pés, dê 

preferência para os de pano ou couro macio, com costura finas, 

fechados com cadarços, bico largo e redondo, salto baixo com apoio no 

calcanhar e solado antiderrapante; 

- Observe os sapatos antes de colocá-los nos pés, inspecione 

atentamente a existência de pedras, objetos perfurocortantes, animal 

peçonhento, etc, no interior dos sapatos.  

– Obs.: O ideal é que o calçado (sapato) seja adequado e de fácil adaptação as 

deformidades e alterações congênitas ou adquiridas atendendo as necessidades da 

biomecânica corporal; 

 

Se tiver feridas: 

- Não faça pressão sobre a ferida; 
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- Siga corretamente o tratamento indicado para o controle da infecção 

quando houver, e as orientações para as trocas de curativos; 

- Conscientize-se de que não possui sensibilidade plantar; (principalmente 

se for diabético); 

- Mantenha repouso, conforme as orientações dadas priorizando as pernas 

elevadas por vinte minutos para cada duas horas (se não tiver 

comprometimento arterial); 

- Na ocorrência de prurido ou coceira, não coçar, nunca introduza objetos 

entre o curativo e a ferida; 

- Se tiver coceira em áreas (pele) integras aplique um hidratante e faça 

massagens suavemente sem fazer fricção; 

- Esclareça todas as duvidas com um profissional de saúde, especialmente 

com quem já o conheça. 

 

 - Algumas sugestões e orientações básicas para o profissional de saúde: 

   

Conhecer a história de saúde e de vida dos clientes (usuários de serviço de 

saúde) estabelecendo vínculo de confiança e responsabilidade mútua, planejar as 

intervenções da assistência adequada ao portador de feridas, seus familiares e 

cuidadores, através da elaboração de histórico que possibilite a implementação das 

ações e assistência multidisciplinar, visando otimizar a qualidade de vida dessas 

pessoas, e obter resultados satisfatório no tratamento de feridas prevenindo  a 

incidência, prevalência, recidivas, complicações e seqüelas causadas por feridas 

crônicas. 

  

       Manter-se efetivamente atualizado com relação ao processo de cicatrização e 

aos aspectos etiológicos e fisiopatológicos que envolvem todo universo complexo do 

ser humano. 

 

Sugestões para elaboração de histórico a ser utilizado com um portador de 

feridas: 

- Identificar as doenças existentes e fatores de risco: 

- doenças cardíacas; 

- obesidade; 
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- varizes; 

- cirurgias previas; 

- traumas; 

- gestações múltiplas; 

- ocupação; 

- estilo de vida; 

- atividade física; 

- medicação em uso; 

- história familiar; 

- alterações dos pontos de pressão plantar; 

- ocorrência de micro fraturas etc. 

 

- Sugestões para implementação e ação: 

- estabelecer diagnóstico da doença venosa; 

- identificar o tipo de ferida; 

- excluir outros diagnósticos; 

- avaliar a dor; 

- identificar fatores locais, sistêmico e "ambiental e social", que interferem ou 

impedem a cicatrização; 

- identificar a etiologia (causas):refluxo valvular, obstrução ou falência da 

bomba muscular; 

- excluir doenças arterial significante, fazendo o índice de pressão 

tornozelo/braço; 

- promover bandagem de alta compressão para o controle do edema se 

índice de pressão tornozelo/braço for menor que 0,8; 

- orientar o uso de meias compressivas (alivia no controle do edema dos 

membros inferiores e previne a recidiva da ulcera); 

- orientar a elevação dos membros inferiores por vinte minutos para cada 

duas horas (quando a úlcera não for por comprometimento arterial); 

- encaminhar para profissional de reabilitação (fisioterapeuta, fisiatra e etc.), 

otimizam a mobilidade  e a atividade de estruturas nobres como:músculos, 

vasos sangüíneos, tendões e articulações comprometidos; 

- diagnosticar infecção e tratar; 
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- avaliar a necessidade de desbridamento cirúrgico e encaminhar ao 

cirurgião vascular; 

- promover o desbridamento autolitico e enzimático quando necessário; 

- identificar a necessidade de tratamento clinico para  a insuficiência venosa 

causada por trombose venosa profunda ou periférica (TVP) e  fribose; 

- acompanhar o paciente, a família e o cuidador, orientando e 

conscientizando com relação a expectativa gerada em torno da 

cicatrização e em especial nos casos das úlceras que demoram a 

cicatrizar; 

- promover o acesso ao serviço social, ao psicólogo, ao vascular, ao 

fisioterapeuta, ao fisiatra, a nutricionista etc, visando a otimização do 

tratamento a prevenção e a cura em menor tempo possível; 

- definir e promover o tipo de cobertura; 

- avaliação periódica visando a evolução da lesão e adequando  a cobertura 

e a barreira protetora; 

- atenção para ocorrência de eczema; 

- promover educação continuada para o paciente o familiar e/ o cuidador, 

etc. 

 

Para o tratamento de feridas alguns requisitos básicos são necessários 

conhecimento, dedicação, paciência, determinação, carinho e amor. 
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que interferem no processo de cicatrização em idosos atendidos no Serviço 
Público de Saúde de Diadema (SP)”. 
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voluntário neste estudo, ao qual tem por objetivo analisar os fatores que interferem 
no processo de cicatrização dos portadores de feridas crônicas com idade acima de 
60 anos. Portanto, preciso que responda a algumas perguntas que serão gravadas. 
 É importante destacar que sua participação é voluntária, com garantia de 
liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento, e deixar de participar 
do estudo sem qualquer prejuízo. Informo que não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. As informações obtidas serão avaliadas, não sendo 
divulgada a identificação. Firmo o compromisso de utilizar os dados e o material 
coletado somente para esta pesquisa. 
 
 Acredito ter sido suficientemente informado (a) por Maria Vilma dos Santos a 
respeito do termo que li ou que foi lido para mim, descrevendo o estudo “Feridas: 
fatores que interferem no processo de cicatrização em idosos atendidos no 
Serviço Público de Saúde de Diadema (SP)”. Ficaram claros os propósitos do 
estudo, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
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