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Resumo 

Enquadramento: O presente relatório de estágio de natureza profissional integra-se no Curso de 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar e pretende explicitar o processo de desenvolvimento das 

competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar e a concretização de um 

estudo empírico. O estágio decorreu numa Unidade de Saúde Familiar do norte de País durante o qual 

desenvolvemos várias atividades, com destaque para a realização do estudo “Utentes com feridas 

crónicas e suas famílias: Intervenção do enfermeiro de família”. As feridas crónicas constituem uma 

problemática relevante, com estudos a apontarem para o aumento da sua prevalência como resultado do 

envelhecimento da população, e a evidenciarem que os utentes com ferida crónica sofrem limitações 

nas suas atividades de vida diária, bem-estar e qualidade de vida. A presença de feridas crónicas pode 

ter repercussões no equilíbrio e dinâmica familiar, o que desafia os enfermeiros a adotarem uma atitude 

ativa e inovadora na promoção e na recuperação do bem-estar da família, no contexto atual dos cuidados 

às famílias.  

Objetivos: i) Descrever as atividades que contribuíram para o processo de desenvolvimento das 

competências do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária na área de enfermagem de saúde 

familiar; ii) Descrever o estudo empírico designado “Utentes com feridas crónicas e suas famílias: 

Intervenção do enfermeiro de família”, no qual procedemos à avaliação da qualidade de vida e bem-

estar psicológico dos utentes com feridas crónicas e à avaliação do bem-estar psicológico dos cuidadores 

informais.  

Metodologia: Realizamos uma análise crítico-reflexiva do processo de desenvolvimento das 

competências e um estudo de abordagem quantitativa, analítico, exploratório e longitudinal. Para o 

estudo empírico, utilizamos como instrumento de colheita dos dados um formulário, constituído por 

questões que incluíam variáveis de caracterização sociodemográfica, o Genograma, FACES II, o 

questionário MNA, a escala Resvech 2.0, o questionário de bem-estar psicológico versão reduzida 

(QGBEP-R) e o questionário da qualidade de vida (WHOQOL-BREF). Foram respeitados os 

procedimentos éticos, inerentes à recolha de dados. 

Resultados: Destaca-se no âmbito das competências especificas na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar a conceção da família enquanto unidade de cuidados, privilegiando abordagens de natureza 

sistémica bem como o desenvolvimento de atividades que contribuam para a capacitação da família nos 

processos de saúde doença. No que respeita ao estudo empírico, a maioria os utentes com ferida crónica, 

pertencia ao sexo masculino (57,1%,) com idades compreendidas entre os 44 e 89 anos, casados, com 

baixo nível de escolaridade. O fator de risco que mais se evidenciou foi a hipertensão arterial. Quanto a 

avaliação familiar predomina a família extensa (66,7%) e no que respeita à coesão e adaptabilidade 

familiar, 38,1% das famílias foram classificadas como desmembradas e rígidas. O tipo de ferida crónica 
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mais frequente foi a úlcera da perna (67,7%), seguido da úlcera por pressão (14,3%). No que concerne 

à monotorização do processo de cicatrização da ferida crónica após aplicação da escala RESVECH 2.0, 

verificou-se uma média de 8,80 valores, revelando um processo de cicatrização favorável. Em relação 

aos cuidadores informais, verificamos que todos eram familiares, com uma média de idade de 66,3 anos 

e com baixo nível de escolaridade (76,2%). Por sua vez, na avaliação de bem-estar psicológico dos 

cuidadores informais, verificamos que apresentavam valores acima do ponto médio da escala (17,2). 

Em relação aos utentes com feridas crónicas, constatamos que estes apresentavam valores acima do 

ponto médio da escala (18,9) na dimensão de bem-estar psicológico, e no que concerne aos domínios da 

qualidade de vida, constatamos que o domínio físico apresentou a média com valor mais baixo (12,2), e 

o domínio social a média mais elevada (15,3). Verificamos que existe correlação entre a variável bem-

estar psicológico e os domínios da qualidade de vida na perceção dos utentes com ferida crónica, 

evidenciando-se uma relação moderada e significativa nos domínios físico e psicológico. Quanto ao 

desenvolvimento do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”, após a intervenção, 

constatamos um aumento estatisticamente significativo na pontuação de bem-estar psicológico e em 

relação à qualidade de vida verificamos um aumento em todos os domínios, mas não se observou uma 

relação estatisticamente significativa. 

Conclusão: O estágio permitiu-nos o desenvolvimento das competências do enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária na área da enfermagem de saúde familiar. No que respeita ao estudo empírico, 

e após implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”, verificou-se uma 

relação estatisticamente significativa entre bem-estar psicológico e qualidade de vida. No que concerne 

às implicações para a prática de enfermagem, este estudo permitiu aumentar a evidência sobre esta 

problemática e sensibilizar a equipa da Unidade de Saúde Familiar para a importância da intervenção 

do enfermeiro de família, privilegiando uma abordagem holística das famílias em que um dos elementos 

possui uma ferida crónica de modo a promover o bem-estar psicológico e a qualidade de vida destas 

famílias.  

Palavras-chave: Enfermeiro de família; Feridas crónicas; Qualidade de vida; Bem-estar psicológico.
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Abstract 

 Framework: This internship report is part of the master’s degree in Family Health Nursing and intends 

to explain the process of skills development as a Specialist Nurse in Family Health Nursing and the 

accomplishment of an empirical study. The internship took place in a Family Health Unit in the north 

of the country during which several activities were developed, with emphasis on the study “Patients with 

chronic wounds and their families: Intervention of the family nurse”. Chronic wounds are a relevant 

problem, with studies showing an increase in their prevalence as a result of population aging and 

demonstrating that patients with chronic wounds suffer limitations in their daily activities, well-being, 

and quality of life. The presence of chronic wounds can have repercussions upon families’ balance and 

dynamics, which challenges nurses to adopt an active and innovative attitude in promoting and 

recovering family well-being in the current context of family care. 

Objectives: i) Describe the activities which contributed to the process of skills development as a 

Specialist Nurse in community nursing in the area of family health nursing; ii) Describe the empirical 

study called “Patients with chronic wounds and their families: Intervention of the family nurse”, in 

which the quality of life and psychological well-being of patients with chronic wounds and their 

informal caregivers was evaluated. 

Methodology: A critical-reflective analysis of the process of skills development and a study with a 

quantitative, analytical, exploratory, and longitudinal approaches. For the empirical study, the 

instrument for data collection was a form, consisting of questions which included sociodemographic 

characterization variables, Genogram, FACES II, the MNA questionnaire, the Resvech 2.0 scale, the 

psychological well-being questionnaire abridged version (QGBEP-R), and the quality of life 

questionnaire (WHOQOL- BREF). Ethical procedures inherent to data collection were respected. 

Results:  Within the context of the specific competencies of Family Health Nursing the concept of the 

family as a care unit is clear, privileging systemic approaches as well as the development of activities 

which contribute for the empowerment of the family in health-disease processes. As to the empirical 

study, most patients with chronic wounds were male (57.1%,) aged between 44 and 89, married, and 

with a low level of education. The most common risk factor was arterial hypertension. Regarding family 

evaluation, extended families (66.7%) prevail and as to cohesion and family adaptability, 38.1% of the 

families were classified as dismembered and rigid. The most frequent type of chronic wound was the 

leg ulcer (67.7%), followed by pressure ulcer (14.3%). Regarding the monitorization of the healing 

process of the chronic wound after the application of the RESVECH 2.0 scale, an average of 8.80 values 

was verified, revealing a favorable healing process. Concerning informal caregivers, it was found that 

all were family members, with an average age of 66.3 and a low level of education (76.2%). In turn, in 

the psychological well-being assessment of the informal caregivers presented values above average 
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(17.2). As to patients with chronic wounds, they presented values above average (18.9) in the 

psychological well-being parameter, and as to quality of life, the physical component presented the 

lowest average (12.2), and the social aspect the highest (15.3). It was found that there is a correlation 

between the psychological well-being variable and the components of quality of life in the perception 

of patients with chronic wounds, highlighting a moderate and significant relationship in the physical and 

psychological parameters. Concerning the development of the intervention project “Live better with a 

chronic wound”, after the intervention, a statistically significant increase in psychological well-being 

scores was verified. As to quality of life, an improvement in all areas have been noticed, although 

statistically not significant. 

Conclusion: The internship allowed us to develop the skills of specialist nurses in the area of family 

health nursing. As to the empirical study, and after the implementation of the intervention project “Live 

better with a chronic wound”, there was a statistically significant relationship between psychological 

well-being and quality of life. Concerning the implications for nursing, this study allowed for an 

increased awareness about this problem and sensitize the Family Health Unit’s team towards the 

importance of the family nurse intervention, focusing on a holistic approach in families in which one of 

the members has a chronic wound in order to promote the psychological well-being and quality of life 

of these families. 

Keywords: Family nurse; Chronic wounds; Quality of life; Psychological well-being. 
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INTRODUÇÃO  

Este relatório insere-se no âmbito da unidade curricular estágio e relatório de natureza 

profissional que integra 1º semestre, do 2º ano do curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Familiar da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), realizado em consócio com a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e 

a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. Com este relatório, 

pretendemos descrever, de forma sucinta e sistematizada, o percurso de desenvolvimento de 

competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária na área de 

enfermagem de saúde familiar (EEECSF) e realizar uma análise crítica e reflexiva das 

atividades desenvolvidas ao longo estágio que decorreu na Unidade de Saúde Familiar (USF) 

Fénix, que integra o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Douro I - Marão Douro Norte, 

no período compreendido entre 02 de outubro de 2018 a 01 de março de 2019.  

O estágio decorreu numa USF, dotada de autonomia funcional e técnica que visa garantir aos 

utentes inscritos uma carteira básica de serviços, procedendo à contratualização de indicadores 

para atingir objetivos de acessibilidade, adequação, efetividade, eficiência e qualidade. A 

organização atual dos centros de saúde, implicou a sua reconfiguração que integra diferentes 

unidades funcionais entre as quais as USFs. Esta nova organização implicou mudança 

fundamentada nos seguintes princípios: (i) orientação para a comunidade; (ii) flexibilidade 

organizativa e de gestão; (iii) desburocratização; (iv) trabalho em equipa; (v) autonomia e 

responsabilização; (vi) melhoria contínua da qualidade; (vii) contratualização e avaliação 

(Biscaia & Heleno, 2017). Neste sentido, os cuidados têm evoluído de acordo com as 

necessidades das famílias, as transformações dinâmicas, as transições familiares e com o 

desenvolvimento da enfermagem de saúde familiar enquanto área específica de conhecimento 

e de intervenção. 

Os cuidados centrados na família são foco da prática de enfermagem decorrente da inclusão das 

famílias nos cuidados de saúde (Wright & Leahey, 2012). A evidência científica e a 

investigação em enfermagem têm demonstrado que a saúde e o bem-estar da família são 

influenciadas pela saúde, doença e bem-estar de cada um dos seus membros e pelo contexto 

social e comunitário, onde a família se insere. Assim, no sentido da melhoria da qualidade de 
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vida das pessoas portadoras de feridas crónicas desenvolveu-se um estudo empírico para uma 

melhor compreensão desta problemática.  

A ocorrência de feridas crónicas e sobretudo o aumento da sua prevalência está associado ao 

envelhecimento da população, que em Portugal é muito envelhecida, justifica-se a intervenção 

do enfermeiro de família adotando uma atitude proactiva e inovadora no contexto atual dos 

cuidados às famílias de utentes portadores de ferida crónica. Se considerarmos que as 

competências dos EEECSF lhes permite uma visão holística das famílias que cuidam, e que a 

presença de uma ferida crónica pode acarretar grande impacto ao nível das atividades da vida 

diária (AVDs), justifica-se o aprofundamento desta problemática.  

Teston, Santos, Cecílio, Manoel & Marcon (2013) consideram que a qualidade de vida do utente 

com ferida crónica poderá depender de fatores como a dor, perceção que o indivíduo tem sobre 

a ferida, reação dos outros, tipo de tratamento, apoio familiar, estado emocional e económico. 

Sublinham ainda estes autores que os utentes com ferida crónica podem manifestar sofrimento 

psíquico. É essencial que os enfermeiros estejam sensibilizados para um olhar mais abrangente 

que não se inscreva exclusivamente no tratamento da ferida, mas que tenha em conta outras 

dimensões como o bem-estar psicológico e a QV. 

O impacto de uma ferida crónica na QV dos utentes tem implicações na sua recuperação, tendo 

o enfermeiro um papel importante na compreensão e conhecimento das necessidades da pessoa 

e da família, por forma a mobilizar os recursos pessoais e comunitários para fazer face às 

situações de transição complexas.  

A finalidade do estudo é implementar o projeto de intervenção “Viver melhor com ferida 

crónica”, no sentido de contribuir para a promoção do bem-estar psicológico e qualidade de 

vida dos utentes com feridas crónicas. Nesta perspetiva, consideramos evidente a relevância e 

a pertinência desta problemática, procurando dar resposta à questão de investigação: “Será qua 

a qualidade de vida e o bem-estar psicológico dos utentes com feridas crónicas, aumentam após 

a implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”?  

Os objetivos do presente relatório são: i) Descrever as atividades que contribuíram para o 

processo de desenvolvimento das competências EEESF; ii) Apresentar o projeto de intervenção 

“Viver melhor com ferida crónica”.  

De modo global, o desenvolvimento do Estágio de natureza profissional deu-nos a oportunidade 

de desenvolver as competências especificas do EEESF, ficando evidente a importância que 
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assume no cuidar a família enquanto unidade de cuidados (Regulamento n.º 428/2018, de 16 de 

julho).  

No que concerne à estrutura, este relatório está organizado em capítulos, o primeiro dedicado à 

análise e reflexão crítica do processo de desenvolvimento das competências específicas do 

EEESF, detalhando as atividades realizadas durante o estágio;  no segundo capítulo, procede-

se à apresentação do estudo empírico, justificando a sua pertinência, metodologia, resultados, 

bem como a sua análise e discussão e as conclusões; a síntese conclusiva do relatório e as 

referências bibliográficas. 
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Capítulo I  

Análise e Reflexão Crítica do Desenvolvimento de Competências 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

O estágio foi desenvolvido na USF Fénix, unidade funcional do Centro de Saúde de Vila Real 

II que integra o ACeS Douro I - Marão Douro Norte e iniciou a sua atividade em 10 de dezembro 

de 2007. A USF Fénix tem 13 890 utentes inscritos, abrange 16 freguesias distribuídas pela 

área de 270 km2 que abrange um total de 34 735 habitantes. Esta unidade tem como missão a 

qualidade e humanização na promoção dos CSP no concelho de Vila Real e apresenta como 

visão ser uma unidade de referência, contribuindo para a excelência dos CSP. Tem como 

valores a função social de participação cívica, prestando a melhor assistência possível aos que 

procuram os serviços desta unidade de saúde, num ambiente solidário, de respeito, de exigência 

e de tolerância.  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Figura 1. Mapa do concelho de Vila Real 

(wikipedia.org/wiki//Vila_Real) 

As USF são as unidades elementares para prestação de cuidados de saúde, individuais e 

familiares, que assentam em equipas multiprofissionais (médicos, enfermeiros e assistentes 

técnicos), e são organizadas em três modelos (A, B e C). O plano de ação das USF traduz o seu 

programa de atuação na prestação de cuidados de saúde de forma personalizada e define o 

compromisso assistencial, os seus objetivos, indicadores e resultados a atingir nas áreas de 

desempenho, serviços e qualidade e inclui o plano de formação e o plano dos incentivos 



8 

institucionais. As USFs visam prestação de cuidados de saúde personalizados à população de 

uma determinada área geodemográfica, garantindo a acessibilidade, a globalidade, a qualidade 

e a continuidade dos cuidados (Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto). 

A USF Fénix, modelo A, é constituída por uma equipa multiprofissional, médico de família, 

enfermeiro de família e assistente técnico. Integra oito médicos de medicina geral e familiar, 

oito enfermeiros dos quais três são especialistas em enfermagem comunitária, sete assistentes 

técnicos e dois internos de medicina geral e familiar. O horário de funcionamento é de segunda 

feira a sexta-feira, entre as 08.00 e as 20.00 horas. Presta cuidados de saúde de proximidade e 

personalizados à população da sua área de influência, inscrita na unidade, oferecendo consultas 

programadas, atendimento de situações de doença aguda durante todo o horário de 

funcionamento, cuidados de enfermagem e cuidados domiciliários. 

De forma sumária importa referir que o distrito de Vila Real, localizado no interior norte de 

Portugal, apresenta uma população predominantemente envelhecida, característica particular 

das regiões do interior e do resto do país como podemos observar nas Figura 2 e 3 e, neste 

sentido, a pirâmide etária da população inscrita na USF Fénix é do tipo regressivo, apresentando 

uma base estreita relativamente ao topo, o que indica uma população envelhecida. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta aos indicadores sociodemográficos a nível regional e local, assume particular 

importância os cuidados de enfermagem à família na medida em que se centram na interação 

entre o enfermeiro e a família, implicando o estabelecimento de um processo interpessoal, 

significativo e terapêutico. Visa um cuidado desenvolvido colaborativamente com a família, 

promovendo a participação dos seus membros em todas as etapas do ciclo de vida. A 

Figura 2. Pirâmide etária da USF Fénix  

(Plano de Ação 2017 - bicsp.min-saude.pt) 

Figura 3. Pirâmide etária da população  

portuguesa, 2018 (ine.pt) 
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intervenção dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde familiar visa promover a 

capacidade das famílias para a resolução dos seus problemas, apostando na conscientização na 

mudança e na adoção de comportamentos promotores de saúde. 

No âmbito da unidade curricular estágio, foram delineados os seguintes objetivos: 

• Cuidar a família como uma unidade de cuidados; 

• Prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível da 

prevenção primária, secundária e terciária; 

• Mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à família, 

capacitando-a face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento;  

• Identificar precocemente os determinantes da saúde com efeitos na saúde familiar;  

• Desenvolver, em parceria com a família, processos de gestão, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os recursos necessários à 

promoção da sua autonomia. 

As competências especificas preconizadas para a unidade curricular estágio eram:  

• Estabelece uma relação com a família para promover a saúde, a prevenção de doenças 

e controlo de situações complexas; 

• Colhe dados pertinentes para o estado de saúde da família; 

• Monitoriza as respostas a diferentes condições de saúde e de doença, em situações 

complexas; 

• Desenvolve a prática de enfermeiro de família baseada na evidência científica; 

• Intervém, de forma eficaz, na promoção e na recuperação do bem-estar da família, em 

situações complexas;     

• Facilita a resposta da família em situação de transição complexa; 

• Envolve-se de forma ativa e intencional na prática de enfermagem de saúde familiar; 

• Formaliza a monitorização e avaliação das respostas da família às intervenções de 

enfermagem; 

• Articula com outras equipas de saúde, mobilizando os recursos necessários para a 

prestação de cuidados à família; 
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• Gere o sistema de cuidados de saúde da família aos diferentes níveis de prevenção. 

Seguidamente procede-se a uma reflexão crítico reflexiva tendo por base os objetivos e 

competências estabelecidos.  

2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

Segundo o Regulamento n.º 428/2018, de 16 de julho, as competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar são: i) Cuida a família, enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus membros, 

ao longo do ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção - Considerando a família como 

unidade de cuidados, promove a sua capacitação, focando-se na família como um todo e nos 

seus membros individualmente ao longo do ciclo vital e nas suas transições; e ii) Lidera e 

colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar - Gere, 

articula e mobiliza os recursos necessários à prestação de cuidados à família. 

No que respeita ao desenvolvimento de competências passaremos a descrever cada uma de 

modo particular:  

Unidade de competência: 1.1 — Estabelece uma relação com a família para promover a saúde, 

a prevenção de doenças e controlo de situações complexas. 

Os CSP são pilar do serviço nacional de saúde (SNS) e abrangem importantes funções, tais 

como: i) promoção da saúde; ii) prevenção da doença; iii) prestação de cuidados na doença e 

ligação a outros serviços, com o propósito de ser garantida, de modo racional e eficiente, a 

continuidade dos cuidados. Os CSP têm como objetivo aumentar as capacidades dos 

utentes/famílias para atuarem sobre os determinantes de saúde individual e coletiva, no sentido 

de adotarem comportamentos promotores de saúde e da criação de ambientes  e estilos de vida 

mais saudáveis (Ministério da Saúde, 2011). 

No âmbito desta competência, durante o estágio, tivemos oportunidade de realizar consultas de 

enfermagem, nomeadamente: saúde do adulto, saúde do idoso, saúde infantil e juvenil, saúde 

materna, planeamento familiar, vigilância de diabetes mellitus (DM) e vigilância de hipertensão 

arterial (HTA). Realizamos ainda tratamento de feridas e visitação domiciliária. No contacto 

com os utentes e famílias, procuramos estabelecer uma relação de confiança, mostrando 
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disponibilidade, escuta ativa, aceitação, respeito, empatia, valorizando a pessoa/família. 

Procuramos ambientes favoráveis para as pessoas e família exprimirem as suas dúvidas, 

inquietações, preocupações e dificuldades, através de uma abordagem humanista e 

personalizada de modo a ajudar a encontrar soluções para minimizar essas dificuldades, 

propondo objetivos de saúde e o estabelecimento de metas para o cumprimento dos mesmos, 

responsabilizado assim o utente/família no seu processo de saúde/doença, com intenção da 

promoção  da saúde, prevenção da doença e controlo de situações complexas. 

Unidade de competência: 1.2 — Colhe dados pertinentes para o estado de saúde da família.   

Para o desenvolvimento desta competência procedemos à recolha de dados de forma sistemática 

para avaliação das famílias, através de uma avaliação dinâmica e ecológica da unidade familiar, 

integrando a perspetiva sistémica para a prestação de cuidados seguros e adequados às famílias. 

No decurso do estágio tivemos oportunidade de avaliar uma família com recurso à matriz 

operativa do MDAIF (Modelo Dinâmico de avaliação e Intervenção Familiar), nas três 

dimensões que o integram: estrutural, desenvolvimento e funcional. Este modelo pretende “dar 

resposta às necessidades dos enfermeiros face aos cuidados com as famílias, partindo da 

discussão alicerçada nos pressupostos da Enfermagem de Família, na sua vertente 

epistemológica, teórica, de investigação prática...” (Figueiredo, 2012, p.267). Tivemos, ainda, 

a oportunidade de operacionalizar diversos instrumentos de avaliação familiar, sendo que 

alguns deles integram o Sclínico para registo no processo familiar tais como: i) condições 

habitacionais ii) escala de Graffar; iii) ciclo vital da família de Duvall; iv) tipo de família e a 

escala de avaliação do risco familiar García-Gonzalez e Segovia Dreyer. Aplicamos ainda 

outros instrumentos de avaliação familiar, como o genograma, ecomapa e o Apgar familiar de 

Smillkstein. A utilização destes instrumentos de avaliação familiar favorece uma comunicação 

terapêutica e possibilita uma maior compreensão da dinâmica e funcionalidade familiar 

(Figueiredo & Martins, 2009). Através da aplicação dos instrumentos de avaliação familiar, 

identificamos fatores familiares e ambientais que podem pôr em risco a saúde dos 

utentes/famílias, compreendemos o impacto na saúde das famílias das crenças e da cultura e 

perspetivamos futuras situações e decisões familiares, que permitem conceber comportamentos 

facilitadores nas transições ao longo ciclo de vida. 
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Unidade de competência - 1.3 — Monitoriza as respostas a diferentes condições de saúde e de 

doença, em situações complexas. 

Tendo em vista a monitorização das respostas aos principais problemas de doença, procedemos 

à utilização de instrumentos de avaliação familiar suportados pelo MDAIF. Realizamos o 

genograma de modo a conhecer a composição, tipo de família, relações familiares, doenças, 

assim como momentos marcantes das famílias de acordo com a etapa do ciclo vital das famílias. 

Enquadrada na dimensão funcional, aplicamos a escala FACES II (Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scales II), para avaliação da coesão e adaptabilidade familiar e o tipo de 

família. Durante as consultas de enfermagem, foi fundamental conhecermos a motivação do 

utente/família para estes se envolverem num processo de mudança e nas transições que ocorrem 

ao longo do ciclo de vida da família. Constatamos durante a realização do estágio a necessidade 

de implementar um conjunto alargado de intervenções, de entre as quais salientamos a educação 

para a saúde (EpS) ao utente/família, tendo em conta as etapas de desenvolvimento familiar e 

individual, as crenças culturais e espirituais, os diversos fatores ambientais e recursos familiares 

na resposta a situações complexas. 

Unidade de competência - 1.4 — Desenvolve a prática de enfermeiro de família baseada na 

evidência científica. 

Durante o estágio realizamos um estudo empírico denominado “Utentes com feridas crónicas e 

suas famílias: intervenção do enfermeiro de família”, que constituiu também uma oportunidade, 

dado que a ferida crónica configura uma situação complexa, para a mobilização de 

conhecimentos específicos de diferentes áreas para a tomada de decisão face ao diagnóstico de 

ferida crónica. Neste âmbito, orientamos a nossa intervenção para a prevenção da infeção na 

ferida crónica considerando os princípios gerais na avaliação global do utente e as 

recomendações para a prevenção da infeção na ferida crónica, tal como preconiza a Direção-

Geral da Saúde (DGS, 2013). 

Na sua área de intervenção, o enfermeiro de família cuida da família como unidade de cuidados 

e presta cuidados gerais e específicos nas diferentes fases da vida do indivíduo e da família, aos 

três níveis de prevenção: primária; secundária e terciária (Decreto-Lei n.º 118/2014, de 05 de 

agosto). Considerando a família enquanto unidade de cuidados, promove a capacitação da 

mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento (Regulamento n.º 

428/2018, de 16 de julho). 
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A enfermagem de saúde familiar tem como foco de intervenção capacitar, responsabilizar e 

empoderar (empowerment) o utente/família, permitindo, assim, desenvolver metas e 

expectativas promotoras de saúde. Dando cumprimento a esta competência durante as consultas 

de enfermagem realizadas na USF Fénix, promovemos um ambiente seguro, ou seja, ausente 

de ruídos e acolhedor, respeitando segurança e privacidade do utente, criando um ambiente 

facilitador, com o objetivo de recolher informação pertinente afim de orientar o pensamento 

para um diagnóstico de enfermagem ou para a determinação de um problema. Deste modo 

desenvolvemos um plano de cuidados com o utente/família de forma a que a família se possa 

envolver e responsabilizar-se no processo de saúde-doença e, assim, alcançar os resultados 

desejados. 

Unidade de competência - 1.5 — Intervém, de forma eficaz na promoção e na recuperação do 

bem-estar da família, em situações complexas. 

Os CSP são o lugar de excelência onde o enfermeiro de família assume um papel essencial no 

que respeita à promoção e recuperação do bem-estar da família em situações complexas. Deve 

ter um papel interventivo ao longo de todo o conjunto de cuidados, desde o nascimento atá à 

morte, incluindo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção da doença, a reabilitação e a 

prestação de cuidados a indivíduos doentes ou que se encontram nos estádios finais de vida, e 

ainda agente facilitador para que os indivíduos e famílias desenvolvam competências para um 

agir consciente, quer em situação de crise, quer em questões de saúde.  

No âmbito desta competência, durante o estágio nas consultas de enfermagem respeitamos as 

orientações dos programas de saúde da DGS. De modo mais particular, nas consultas de 

vigilância saúde infantil e juvenil e tendo como referencial o Programa Nacional de Saúde 

infantil e Juvenil (DGS, 2013b), foram efetuadas intervenções que visaram a concretização de 

um conjunto vasto de objetivos para a obtenção de ganhos em saúde nesta população. 

Consequentemente, pretendeu-se estimular a opção por comportamentos promotores de saúde, 

sempre que possível, entre os quais os relacionados com: nutrição, prática regular de exercício 

físico, brincar, e outras atividades de lazer em espaços livres e ambientes despoluídos; a gestão 

do stresse; a prevenção de consumos nocivos; a adoção de medidas de segurança, reduzindo o 

risco de acidentes (DGS, 2013b). De acordo com as linhas orientadoras  deste programa, 

durante as consultas de vigilância de saúde infantil, sempre que verificamos a ocorrência de 

que crianças com excesso de peso ou obesidade, orientamos as nossas intervenções de 
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diagnóstico para a avaliação dos conhecimentos dos pais sobre os hábitos alimentares e 

exercício físico da criança, explicando as complicações do excesso de peso e obesidade na 

saúde da criança, com o objetivo dos pais tomarem consciência desta problemática e, 

consequentemente, estimular a sua motivação para a mudança dos comportamentos e adoção 

de estilos de vida saudáveis. A obesidade representa um problema de saúde pública à escala 

mundial, em Portugal, estudos apontam que prevalência do excesso de peso e consecutivamente 

a obesidade tem vindo a aumentar, tanto em adultos como em crianças e adolescentes (Camolas, 

Gregório, Sousa & Graça, 2017).  

Ainda, durante as consultas incentivamos os pais à adesão à vacinação e informamos sobre a 

importância do cumprimento do plano nacional de vacinação e do estímulo à criatividade e 

hábitos de leitura, racionalização dos hábitos de televisão/computador/vídeo jogos dos filhos. 

Sendo o papel do enfermeiro de família relevante, quer na prevenção, quer na deteção precoce 

de situações de risco familiar, é importante que este esteja atento a cada criança e conheça o 

ambiente familiar, para focalizar as intervenções de acordo com os conhecimentos e 

necessidades de cada família, promovendo ambientes seguros e saudáveis para todas as famílias 

Unidade de competência - 1.6 — Facilita a resposta da família em situação de transição 

complexa. 

Todo o ser humano passa, durante o seu ciclo vital, por vários processos de transição normativos 

ou situacionais, tais como: acontecimentos, crises, doenças e conflitos, capazes de provocar 

desconforto no seio familiar, que têm inevitavelmente reflexos na sua esfera identitária, papéis 

sociais e padrões de comportamento, exigindo assimilação de novos saberes, adoção de novos 

comportamentos com mudança na definição da sua individualidade, no contexto social em que 

se insere (Santos et al., 2015). A resposta a transições complexas baseia-se, muitas vezes, na 

herança das gerações anteriores através da transmissão de valores, crenças, padrões, estilos, 

costumes.  

No âmbito dos cuidados à família, sublinhamos a transição para adolescência, filhos que 

vivenciam situação de divórcio e no caso particular da morte do cônjuge. No entanto, a maioria 

das famílias é constituída por casal de idosos vivenciando transições situacionais que estão 

associadas a acontecimentos que implicam alterações de papéis. Compreende-se que as 

famílias/pessoas, ao vivenciarem determinadas transições como morte do cônjuge ou filhos a 
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vivenciarem situação de divórcio, se tornem particularmente vulneráveis aos riscos, afetando 

profundamente o seu bem-estar. A intervenção do enfermeiro de família deve privilegiar um 

cuidado holístico, mostrar disponibilidade e empatia na comunicação, ajudando as famílias a 

ter consciência das alterações que estão a ocorrer e a identificar os pontos fortes e fracos de 

forma a alcançarem, gradualmente, uma transição saudável.  

Durante as consultas de vigilância de enfermagem dirigidas ao adolescente/família, avaliamos 

os conhecimentos do adolescente sobre o uso de substâncias (álcool, tabaco e drogas), uso 

adequado de contracetivos para a prevenção da gravidez na adolescência, prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e a importância de estilos de vida saudáveis, assim como o papel 

dos amigos nesta etapa do ciclo vital. Dirigimos, também, as nossas intervenções para os pais, 

no sentido de avaliar os conhecimentos dos pais sobre as mudanças biofisiológicas, psicológicas 

e socioculturais da adolescência e a importância de regras estruturantes nesta etapa do ciclo 

vital (DGS, 2013b). A família com filhos adolescentes deve adotar novos comportamentos, no 

sentido de substituir um relacionamento de dependência, anteriormente estabelecido com um 

filho pequeno, para um relacionamento de maior autonomia com o adolescente, de forma a 

contribuir para o equilíbrio entre a liberdade, responsabilidade e a emancipação. O papel do 

enfermeiro é fundamental facilitando os processos de transição e ajudando a família a 

reequacionar o desempenho dos seus papeis, promovendo o equilíbrio e as dinâmicas 

familiares. Neste sentido, o enfermeiro apresenta-se como o profissional de saúde com 

conhecimentos técnicos e científicos e competências para facilitar as respostas da família às 

situações de transição que se apresentam com maior complexidade e em relação às quais é 

necessário mobilizar recursos de diferente natureza para apoiar a pessoa/família.  

Unidade de competência - 1.7 — Envolve-se de forma ativa e intencional na prática de 

enfermagem de saúde familiar. 

No sentido de compreender melhor o sistema familiar, o curso de mestrado tem sido um 

contributo muito valioso para a aquisição de conhecimentos e competências na área da saúde 

familiar e para a melhoria do desempenho e a qualidade dos cuidados de enfermagem dirigidos 

à família. Durante o estágio na USF Fénix, as intervenções de enfermagem dirigidas ao 

utente/família cumpriram os padrões de qualidade preconizados pela Ordem dos Enfermeiros, 

tendo por base os enunciados descritivos - satisfação do utente, promoção da saúde, prevenção 

de complicações, bem-estar e autocuidado, readaptação funcional organização dos cuidados de 
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enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2002). Deste modo, as qualidades dos cuidados de 

enfermagem tiveram como foco de atenção os projetos de saúde, quer na promoção da saúde e 

prevenção da doença, quer na promoção processos de readaptação ao longo de todo o ciclo vital 

da família, visando a capacitação, empowerment do utente/família através de processos de 

ensino/aprendizagem com o propósito da mudança de comportamentos no sistema familiar. 

Em reuniões com as enfermeiras especialistas em saúde comunitária fomentamos a discussão 

de temas pertinentes, estudos de caso e propostas de resolução de problemas no âmbito da saúde 

familiar para melhoria das práticas nas consultas de enfermagem e obtenção de ganhos em 

saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem de saúde familiar.  

Unidade de competência - 1.8 — Formaliza a monitorização e avaliação das respostas da 

família às intervenções de enfermagem. 

Para a formalização da monitorização e avaliação das respostas da família às intervenções de 

enfermagem utilizamos o processo de enfermagem, formulamos diagnósticos de enfermagem 

e planeamos as intervenções sugeridas face ao diagnóstico bem como a sua avaliação e 

estabelecemos objetivos atingíveis junto do utente/família. O sistema informático Sclínico 

permitiu o registo e a uniformização do registo das atividades de enfermagem que, por sua vez, 

implica toda a equipa de enfermagem em práticas uniformizadas segundo as guidelines 

recomendadas, tornando a atuação dos profissionais de saúde mais eficaz e eficiente, 

possibilitando um melhor apoio e acompanhamento às famílias. No âmbito das consultas foi 

necessário reformular os objetivos propostos ao utente/família e delinear novas estratégias, 

promovendo sempre o envolvimento da família na gestão do processo de saúde/doença, 

particularmente na gestão da doença crónica (HTA e DM). Segundo o Programa Nacional para 

a Diabetes, estima-se que a DM afete 13,3% da população com idades entre os 20-79 anos, das 

quais 44% desconhece ter a doença e existem cerca de 2 milhões de pessoas que são portadoras 

de hiperglicemia intermédia ou “pré-diabetes”. O grande desafio enunciado neste programa é 

ter uma população mais saudável, com uma menor taxa de incidência  e mortes prematuras por 

DM, com mais anos de vida ativa saudável e sem complicações tardias da doença (DGS, 2017). 

Segundo o Programa Nacional para as Doenças Cardiovasculares, a HTA é um reconhecido 

fator de risco da doença cérebro e cardiovascular e constitui a maior causa de mortalidade e de 

morbilidade com grave impacto social em Portugal. O principal objetivo do tratamento e 
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controle da HTA é obter a máxima redução da morbilidade e mortalidade cardiovascular e renal 

(Macedo & Ferreira, 2013). 

Em ambiente de consulta de enfermagem, e tendo em conta que o tempo médio por consulta 

disponível é de quinze minutos, temos consciência que, na maior parte das vezes, este tempo é 

insuficiente para avaliação e intervenção nas reais necessidades utente/família. É necessário 

proceder à avaliação do conhecimento do utente/família sobre a doença, a gestão e adesão do 

regime terapêutico (medicamentoso, dietético e exercício físico) e sobre a capacidade para gerir 

o regime medicamentoso, dietético e alimentar, bem como fomentar a importância da 

autovigilância para controlo da doença e prevenção de complicações, sendo para isso 

fundamental a motivação e envolvimento da família para o cumprimento dos objetivos.  Tendo 

em conta as características e necessidades dos utentes/família constatamos a necessidade de 

aumentar o tempo destinado à consulta para que efetivamente se possam proporcionar cuidados 

de proximidade e qualidade.  

Unidade de competência - 2.1 — Articula com outras equipas de saúde, mobilizando os 

recursos necessários para a prestação de cuidados à 

família. 

No que  respeita ao desenvolvimento desta competência , quando prestamos cuidados à família 

e temos necessidade de referenciar a família para outros profissionais de saúde, recorremos, 

muitas vezes à: i) Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados; ii) Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados: iii) Unidade de Cuidados Continuados, promovendo a colaboração 

interdisciplinar e articulação com outras equipas de saúde, nomeadamente com os profissionais 

de saúde da área da nutrição, psicologia e serviço social, de modo a viabilizar a prestação de 

cuidados muito específicos e de qualidade a pessoas e famílias.  E, desta forma, orientamos a 

família e garantimos a melhoria da qualidade e o custo dos serviços oferecidos, contribuindo 

para a mudança dos sistemas organizacionais e promovemos a gestão dos cuidados de saúde. 

Unidade de competência - 2.2 — Gere o sistema de cuidados de saúde da família aos diferentes 

níveis de prevenção. 

No sentido de uma melhor gestão de cuidados às famílias, participamos em reuniões semanais 

da equipa de saúde da USF Fénix, com participação de médicos enfermeiros e assistentes 
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técnicos, de forma a garantir um melhor funcionamento da unidade e melhorar a prestação de 

cuidados às famílias. Esta unidade procura fomentar uma cultura organizacional que promova 

a formação e prática de investigação interprofissional, tendo-nos sido proporcionado a 

participação em estudos de investigação interprofissionais a decorrer período em que 

realizamos o estágio. Assim, constatamos a importância da investigação nos contextos 

profissionais e como pode ser importante para modificar e aperfeiçoar as práticas assistenciais. 

Participamos no planeamento, desenvolvimento e avaliação de diferentes programas de saúde 

e analisamos os indicadores de saúde estabelecidos para dar respostas aos programas de saúde, 

com supervisão da enfermeira orientadora, utilizando os sistemas de informação, 

nomeadamente o Sclínico. Este aplicativo insere-se na estratégia definida pelo Ministério da 

Saúde para a área de informatização clínica do SNS, para a uniformização dos procedimentos 

dos registos clínicos, permitindo uma atuação dos profissionais de saúde mais eficaz e eficiente, 

e um melhor desempenho da equipa multidisciplinar e por conseguinte proporcionar cuidados 

de saúde de qualidade ao utente/família. Para a monotorização do Bilhete de Identidade dos 

Indicadores, recorremos aos sistemas de informação institucionais - SIARS e MIMUF, que 

permitem monitorizar os indicadores das unidades de saúde. Estas tecnologias de informação e 

comunicação possibilitam uma visão partilhada e dão maior uma visibilidade à intervenção dos 

enfermeiros   no campo da enfermagem de saúde familiar aos diferentes níveis de prevenção. 
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Capítulo II 

Estudo Empírico 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A enfermagem familiar constitui um campo disciplinar da enfermagem, com um corpo de 

conhecimento específico, e tendo-se expandindo no domínio teórico pela emergência de 

modelos e teorias de avaliação e intervenção familiar, e na investigação enfatizando a família 

enquanto objeto de estudo (Figueiredo, 2012).  

No âmbito da intervenção do enfermeiro em saúde familiar, o cuidado aos utentes e famílias 

com feridas crónicas implicou uma nova abordagem, tendo como referência a sua prevalência 

e as repercussões no bem-estar, na qualidade de vida do utente e família e sobrecarrega dos 

cuidadores, bem como aumento dos custos dos cuidados a nível dos CSP, logo é importante 

desenvolver estratégias que visem a prevenção e o tratamento de feridas crónicas (Oliveira, 

2014). 

A presença de ferida crónica causa grande impacto na QV dos doentes e dos seus familiares, 

estes manifestam dúvidas e angústia em relação à eficácia do tratamento e sua cicatrização, 

assim como aumentam o desconforto, sofrimento e ansiedade. De facto, não podemos deixar 

de considerar que quem vivência esta experiência tem limitações físicas (incapacidade no 

trabalho e outras atividades quotidianas) e psicológicas, aumentando o sofrimento e ansiedade 

que, por vezes, leva ao isolamento social. Podemos afirmar que as feridas crónicas afetam as 

pessoas na sua globalidade, resultando num impacto negativo no individuo e família (Waidman, 

Rocha, Correa, Brischiliari & Marcon, 2011). 

Dado que as feridas crónicas têm sido objeto de investigação nos últimos anos, e que a sua 

prevalência tem aumentado acompanhando o envelhecimento da população, é importante que 

os enfermeiros adotem uma atitude inovadora no contexto atual dos cuidados às famílias de 

utentes portadores de ferida crónica. De facto, a ferida crónica pode ter repercussões negativas 

no equilíbrio e dinâmica familiar, no desempenho das AVDs com reflexo no bem-estar 

psicológico e na perceção da QV. O cuidado aos utentes portadores de ferida crónica é um 

problema de grandes dimensões, representando um desafio quotidiano, tanto por quem vivencia 

este problema, como para os cuidadores e profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros. Neste contexto, é necessário que o enfermeiro conheça e compreenda as 

necessidades da pessoa/família que vivencia o processo de doença, ajudando a acionar recursos 
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pessoais e familiares, que apesar das condições adaptadas à situação de doença crónica, 

possibilitem atingir melhoria na capacidade funcional e qualidade de vida. 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O enquadramento teórico procura contextualizar o tema de investigação. Para que o estudo seja 

exequível, o seu domínio deverá ser delimitado de forma organizada no que se refere à 

formulação de ideias e à documentação científica alusiva a um conteúdo específico, o que levará 

a uma conceção clara e estruturada do objeto de estudo (Fortin, Côté & Filion, 2009). Neste 

capítulo será feita uma breve revisão da literatura, privilegiando os aspetos relacionados com 

as feridas crónicas no âmbito da atuação do enfermeiro de família. 

2.1. Definição, classificação e prevalência das feridas 

As feridas crónicas têm sido objeto de investigação nos últimos anos, na procura de 

conhecimento inovador relativo às etapas de reparação tecidular e novos produtos e abordagens 

para o seu tratamento. Neste sentido, Justiniano (2010) afirma que os mais recentes avanços 

tecnológicos aplicados ao estudo da biologia molecular das feridas permitem uma melhor 

compreensão da sua fisiopatologia e orientação para um tratamento mais eficaz.  

A ferida é definida, segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE, 2003), como: 

 ... tipo de tecido com as características específicas: lesão do tecido habitualmente 

associada com agressão física ou mecânica; os estádios são graduados de acordo com 
a gravidade, desde o esfacelo e tunelização dos tecidos, drenagem serosa, sanguínea 

ou purulenta, eritema da pele, eritema e edema em torno da ferida, pele circundante 

com bolhas, macerada e anormal, elevação da temperatura da pele, odor da ferida, 
sensibilidade dolorosa em torno da ferida; tecido de granulação vermelho, necrose 

do tecido gordo, feridas negras marcadas pela necrose. (p.29) 

A definição de ferida teve uma atualização em 2011, sendo definida como: 

Parte do corpo estrutural comprometida: lesão tecidular habitualmente associada a 

danos físicos ou mecânicos; formação de crosta e tunelização dos tecidos; drenagem 

serosa, sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; pele 
circundante macerada e anormal; aumento da temperatura da pele; odor; 

sensibilidade dolorosa aumentada. (CIE, 2011, p.53) 



 

23 

As feridas são classificadas em agudas e crónicas: as feridas agudas resultam de ferimentos 

provocados por traumatismo, respondem às intervenções terapêuticas (feridas cirúrgicas, 

lacerações, escoriações e lesões perfurantes), enquanto que as feridas crónicas apresentam uma 

cicatrização lenta e estão associadas a complicações resultantes de doenças degenerativas 

(úlcera  de pé diabético, úlceras venosas, arteriais, úlceras por pressão e aquelas decorrentes de 

processos neoplásicos) (Lima et al., 2016). As feridas crónicas mais frequentes são as úlceras 

por pressão, as úlceras vasculares e as úlceras de origem diabética. De entre as vasculares, as 

venosas são as mais comuns, responsáveis por cerca de 80% a 90% das feridas que afetam os 

membros inferiores (Passadouro, Sousa, Santos, Costa & Craveiro, 2016).  

Baranski e Ayello (2006) definem feridas crónicas como as que difícil reparação, sequencial e 

atempada, ou que passam através por um processo de reparação sem restabelecimento 

anatómico e funcional. Se o processo de cicatrização demorar mais do que seis semanas, 

considera-se que se está perante um processo de cicatrização de ferida crónica. A expressão 

“feridas crónicas”, por vezes também é substituída por feridas de difícil cicatrização ou de 

cicatrização complexa, ou simplesmente feridas complicadas (Santos, Menoita, Gomes, Santos 

& Testas, 2012). 

Para Alves (2015), as feridas crónicas estão associadas a um processo de cicatrização 

comprometido, devido à presença de determinadas patologias complexas, como a DM, doença 

vascular ou doença do foro oncológico. Porém, todas a feridas são potenciais feridas crónicas, 

visto que quando uma ferida cirúrgica não segue processo normal de cicatrização, estamos 

perante um processo de cicatrização de ferida crónica. 

O envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas têm contribuído para o 

aumento da prevalência de feridas no contexto atual dos cuidados de saúde, cuja estimativa, a 

nível mundial, aponta para 300 milhões de feridas agudas, 100 milhões de feridas traumáticas 

e 20 milhões de feridas crónicas (Boulton, 2005). Na Europa, a prevalência de feridas crónicas 

é estimada em cerca de 1% e existem 20 milhões de feridas crónicas a nível mundial. Em 

Portugal, estima-se que a prevalência seja um pouco mais elevada, de cerca de 1,41% por 1000 

habitantes (Favas, 2012).  
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2.2. Fatores intervenientes na evolução e cicatrização das feridas crónicas  

Toda a ferida que não cicatrize em seis semanas com tratamento adequado é considerada ferida 

crónica e a sua complexidade deve ser valorizada pelos profissionais de saúde. Em todas a 

feridas crónicas é fundamental identificar a sua etiologia, seja por processos metabólicos, 

traumáticos, malignos e outros, de modo que os profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros, possam estabelecer um plano de tratamento adequado ao tipo de ferida e 

proporcionar ao doente uma melhor QV (Justiano, 2010). Segundo este autor, existem fatores 

intervenientes na cicatrização da ferida crónica, como as doenças cardiovasculares e 

respiratórias, as doenças metabólicas, nomeadamente a DM, a obesidade, ou desnutrição e 

ainda processos terapêuticos, assim como a quimioterapia, radioterapia e alguns medicamentos 

(corticoides, anti-inflamatórios e imunossupressores) que prejudicam a resposta inflamatória e, 

consequentemente,  desencadeiam respostas locais que alteram a cicatrização, provocando o 

aumentando do risco de infeção das feridas. A hipoxia no leito da ferida, a desidratação, o 

excesso de exsudato, a presença de tecido necrótico ou de corpos estranhos, a infeção local da 

ferida, bem como aqueles que resultam da execução do tratamento da ferida, são fatores locais 

que interferem isoladamente ou em conjunto, na evolução da cicatrização da ferida crónica 

(Justiniano, 2010). 

Sibbald (2012) reforça a importância de uma abordagem holística do doente com ferida crónica, 

uma vez que, na sua maioria são idosos com inúmeras comorbilidades que podem atrasar ou 

inibir o processo de cicatrização. A cicatrização de feridas pode ser atrasada ou interrompida 

em pessoas com uma doença sistémica coexistente e/ou com variadas comorbilidades e também 

nas que são medicadas com fármacos que podem interferir no processo de cicatrização. 

Silva, Almeida e Rocha (2014) referem que para a avaliação de uma ferida deve ter-se em conta 

a identificação do agente causal, tempo de evolução e presença ou ausência de infeção. Além 

disso, deve ser avaliada a intensidade da dor, a presença de edema, extensão e profundidade da 

lesão e as características do leito da ferida. São inúmeros os fatores que podem influenciar o 

processo e interferir na cicatrização: a idade, o estado nutricional, a existência de doenças de 

base, a localização, o tamanho, a profundidade, entre outros.  

As feridas crónicas, além de provocarem mudanças nas AVDs do utente, a nível profissional, 

nas relações com a família, a nível emocional, como baixa autoestima e alteração da imagem 

corporal, bem como a nível social, afetando as relações sociais e, por vezes, tornando-os alvo 
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de estigma e preconceito (Alexander, 2013). Nessa perspetiva, o tratamento à pessoa com ferida 

crónica deve ter uma abordagem holística, cuidando a pessoa a nível físico, psíquico, social e 

espiritual, de modo a contribuir para o processo de cicatrização da ferida (Saraiva, Bandarra, 

Agostinho, Pereira & Lopes, 2013).  

 2.3. Preparação do leito da ferida  

A preparação do leito da ferida deve ter uma abordagem holística e sistemática para permitir 

que o processo de cicatrização ocorra normalmente. Na identificação do tipo de ferida crónica 

são necessários um diagnóstico correto e o desenvolvimento de estratégias adequadas e 

direcionas ao doente, assim como aos fatores que desencadearam o aparecimento da ferida 

(European Wound Management Association [EWMA], 2004). A preparação do leito da ferida 

é especificamente aplicada no tratamento de feridas crónicas e tem como objetivo principal 

criar um ambiente favorável à cicatrização, proporcionando ao leito da ferida com as condições 

ideais para a cicatrização, ou seja, bem vascularizado, redução da carga bacteriana, com pouco 

ou nenhum exsudado e só quando estas condições estiverem criadas é que ocorrerá a fase final 

de cicatrização (Falanga, 2000). 

No leito da ferida existem fatores que interferem na cicatrização, tais como: tipo de tecido; 

presença de inflamação e infeção; quantidade de exsudado e bordos da ferida. Estes fatores 

integram o acrómio inglês TIME, criado pelo International Wound Bed Preparation Advisory 

Board (EWMA, 2004). Os parâmetros TIME, sendo que “T” significa a gestão de tecido não 

viável, o “I”, o controlo da inflamação e infeção, o “M”, o controlo do exsudato, e o “E”, 

epitelização e bordos da ferida (Dowsett & Newton, 2004). Estes parâmetros preconizam a 

avaliação da evolução do leito da ferida, no sentido de adequar as estratégias de tratamento e 

os recursos, sistematizando a intervenção para a promoção da cicatrização da ferida.  

A preparção do leito da ferida orienta os profissionais de saúde na avaliação e tratamento da 

ferida, esta deve ser o mais completa e holística possível, particularmente nas feridas 

crónicas. Cada ferida é única, logo, deve ser avaliada e tratada individualmente, corrigindo 

principalmente as causas subjacentes de forma a otimizar o tratamento e aumentar o bem-estar 

e a QV ao doente com ferida crónica e sua família. 
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2.4. Evolução e eficácia do tratamento na cicatrização das feridas crónicas 

Para Justiniano (2010), a reparação de uma ferida não envolve unicamente um processo de 

regeneração ou cicatrização local, envolve também fatores a nível sistémico, ambos com o 

objetivo da reparação do dano e preservação da homeostasia do organismo, considerando quatro 

fases de cicatrização da ferida (hemóstase/inflamação, fase destrutiva, fase proliferativa e fase 

de maturação), infelizmente nem todas as feridas seguem este modelo complexo de 

cicatrização. Segundo interpretação de outros autores, consideram que a fisiologia da 

cicatrização engloba três, quatro ou cinco fases distintas e cada fase tem durações de tempo 

variável, podendo prolongar-se devido a fatores locais, como isquemia ou falta de nutrientes 

(Dealey, 2006). 

Contudo, Justiniano (2010) considera que há comorbilidades, como as doenças 

cardiovasculares e respiratórias, que causam a hipoxia, anemia e alterações de coagulação, que 

são capazes de desencadear respostas locais que alteram a cicatrização, aumentando o risco de 

infeção da ferida. Em relação aos fatores locais, salienta a importância da hipoxia no leito da 

ferida, desidratação, excesso de exsudado, presença de tecido necrótico ou de corpos estranhos, 

infeção local da ferida, bem como de todos os fatores que resultam da execução do tratamento 

local da ferida, como utilização de solutos de limpeza frios inadequados e/ou citotóxicos, bem 

como traumatismos recorrentes.  

A evolução e a eficácia do tratamento da ferida dependem da etiologia, das intervenções 

direcionadas, da conscientização da pessoa, bem como das orientações fornecidas ao utente/ 

família, estes devem ser participantes ativos processos de cicatrização. Cabe aos profissionais 

de saúde, nomeadamente ao enfermeiro, informar e esclarecer o utente/família sobre a doença, 

contribuindo, assim, para uma evolução cicatricial mais favorável e para minimizar as 

complicações (Carneiro, Sousa & Gama, 2010). As feridas só terão evolução satisfatória se for 

seguido um plano de tratamento com rapidez e agilidade, onde é necessária a ajuda de uma 

equipa multiprofissional para a cicatrização da ferida. 

O tratamento das feridas crónicas deve ser diferente daquele que é realizado para as feridas 

agudas, este deve ser orientado após conhecimento global do doente, etiologia da ferida e da 

avaliação periódica da ferida, para que o tratamento seja o mais correto e adequado. Cabe 

enfermeiro decidir qual o tipo de tratamento a efetuar, tendo conta vários aspetos, que vão desde 

a avaliação sistematizada da lesão à limpeza, desbridamento, e a indicação de produto tópico 
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adequado (Dealey, 2006).Existe uma enorme diversidade de produtos tópicos, com diferentes 

indicações e mecanismos de ação como os que estimulam a epitelização; os absorventes;  e os 

que promovem o desbridamento do tecido não viável; os antibióticos e antisséticos (Dealey, 

2006; Silva, Figueiredo & Meirelles, 2009). No entanto, verifica-se que essa diversidade de 

produtos pode provocar insegurança nos profissionais de saúde, sobre qual opção é mais 

indicada, já que o sucesso do tratamento e cicatrização da ferida crónica depende da criteriosa 

escolha e da adequada utilização dos produtos selecionados (Silva et al., 2014) e de acordo com 

a avaliação do leito da ferida. Daí que o cuidado à pessoa/família com ferida crónica se torne 

um desafio. 

2.5. Bem-estar psicológico e qualidade de vida  

Nas últimas décadas, o conceito de bem-estar tem despertado interesse da comunidade 

científica, sendo o mesmo reforçado à medida que os estudos vão confirmando a sua estrutura. 

O modelo teórico de bem-estar delineado por Ryff, surgiu  do conceito aristotélico de eu- 

daimonia, que remete à ideia de realização do verdadeiro potencial  de  cada  um,  na  procura  

do desenvolvimento  do  ser, em que o bem-estar psicológico pode ser identificado a partir de 

recursos psicológicos que a pessoa dispõe, sobretudo processos cognitivos, afetivos e 

emocionais, que são globalmente descritos a partir de seis dimensões centrais do funcionamento 

psicológico positivo: aceitação de si, crescimento pessoal, objetivos na vida, relações positivas 

com os outros, domínio do meio e autonomia (Pereira et al., 2018). O bem-estar dos utentes/ 

famílias portadoras de ferida crónica, resulta do reconhecimento de que para promover a saúde 

é necessário ir além das tentativas de curar transtornos ou patologias ou diminuir os seus efeitos. 

É igualmente necessário promover a valorização do potencial de desenvolvimento individual, 

admitindo-se que o contínuo e equilibrado desenvolvimento humano, social e cultural, permite 

enfrentar as exigências das sociedades com maiores ganhos e menores custos individuais e 

sociais (Tallmann, Lenardt, Kletemberg, Michel & Lourenço, 2013). 

A QV é uma área de estudo que, juntamente com o bem-estar, tem merecido um especial 

interesse por parte da comunidade científica, pois verifica-se uma maior consciência do Ser 

Humano como um todo e não apenas a pessoa portadora de uma determinada doença. Abrange 

o doente como um ser holístico, onde o seu bem-estar físico, psicológico, social e mental 

assume especial interesse. Neste sentido, QV pode ser determinada pelos valores e julgamentos 



28 

que cada indivíduo dá à sua vida, a individualidade de cada pessoa faz com que cada situação 

vivida produza impactos variados no seu bem-estar e na sua realidade social e simbólica 

(Cabrita, 2014). Contudo, é fundamental que o profissional identifique as necessidades 

individuais de cada família e ofereça uma assistência que lhe proporcione melhoria na QV 

(Teston et al., 2013). 

É reconhecido que as feridas crónicas, como úlceras de perna e úlceras por pressão, são as que 

têm maior impacto na QV dos doentes, estes sofrem grandes alterações, não só físicas, mas 

também da esfera psicossocial. Ter uma ferida crónica tem grande impacto a nível das AVDs, 

assumindo-se como uma experiência subjetiva, onde a QV vai depender, entre muitos outros 

fatores, da reação e relação com os outros, do tratamento, da dor, da perceção que o indivíduo 

tem da sua ferida e do estado emocional, familiar e económico (Teston et al., 2013).  

2.6. Papel do enfermeiro de família no cuidado ao utente com ferida crónica 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o enfermeiro de família surge como um 

profissional integrado na equipa multidisciplinar de saúde, tendo como responsabilidade a 

prestação de cuidados de enfermagem globais a um grupo limitado de famílias durante todo o 

ciclo vital e nos vários contextos da comunidade. Interage com as famílias através de um 

método organizado, dinâmico e sistemático de pensamento crítico sobre a saúde familiar, 

recolhendo dados sobre a família que permita a identificação de problemas e a formulação de 

diagnósticos de enfermagem, a formulação de objetivos e o planeamento da intervenção ou 

contrato de ação com a família (Ordem dos Enfermeiros, 2010).  

Segundo o Regulamento n.º 428/2018, de 16 de julho, as competências específicas do EEESF: 

i) cuida a família, enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus membros, ao longo do 

ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção; e ii) lidera e colabora nos processos de 

intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar. 

A enfermagem de saúde familiar tem por base a prestação de cuidados de enfermagem às 

famílias que vise a capacitação e o empowerment destas face às exigências e especificidades do 

seu desenvolvimento, e promovam a melhoria da qualidade dos cuidados às famílias 

(Figueiredo, 2012). Isto é, deve criar oportunidades para que todos os membros da família 

possam adquirir e demonstrar competências que consolidem o funcionamento familiar. 
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O enfermeiro de família é o profissional de saúde que tem uma relação privilegiada com o 

utente, devido à natureza dos cuidados de enfermagem. No que respeita ao tratamento de 

feridas, é um dos profissionais que cuida os utentes com ferida, seguindo estes utentes de forma 

a proporcionar um cuidado holístico e com continuidade (Morais, Oliveira & Soares, 2008).  

Na abordagem ao utente com ferida crónica ou complexa, é necessário que o enfermeiro avalie 

o processo de cicatrização da ferida e realize uma avaliação completa do utente. Deve 

reconhecer e gerir as condições do leito da ferida otimização do leito da ferida, favorecendo a 

sua cicatrização. É extremamente importante estimular a adesão ao plano de tratamento, pois a 

participação ativa do utente e família permite que se sinta mais tranquilo, reduzindo a ansiedade 

e a obtenção de ganhos em saúde, contribuindo para a QV e bem-estar psicológico do utente e 

família. 

O enfermeiro de família deve estabelecer uma parceria com a família, para em conjunto, 

encontrarem as estratégias de resolução dos problemas, integrando as referidas estratégias no 

planeamento, execução e avaliação das intervenções (Figueiredo & Martins, 2009). Figueiredo 

(2011) afirma a importância de o enfermeiro de família, integrado numa equipa 

multidisciplinar, disponibilizar grande parte do seu tempo para ajudar os indivíduos e famílias 

a lidar com situações complexas relacionadas com o processo de saúde/doença, intervindo no 

contexto onde se encontram os utentes e as famílias.  

3. METODOLOGIA 

Neste capítulo abordaremos o conjunto de meios e atividades para responder às questões de 

investigação resultantes da fase conceptual, descrevendo os métodos e as técnicas preconizadas 

para o estudo (Fortin et al., 2009). A metodologia é fundamental para atingir os objetivos da 

investigação, no sentido de prever recursos, delinear estratégias de intervenção e avaliar a sua 

eficácia. Assim, serão descritos o enquadramento do estudo, os objetivos do estudo, o tipo de 

estudo, a população e amostra, o instrumento de colheita de dados, as hipóteses, as variáveis, 

as considerações éticas, e o tratamento estatístico dos dados. 
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3.1. Tipo de estudo 

Delineamos um estudo de séries temporais intragrupo, longitudinal e de abordagem 

quantitativa, com dois momentos de recolha de dados, antes (momento 1) e após (momento 2), 

em que cada participante serviu como seu próprio controlo (Hulley, Cummings, Browner, 

Grady & Newman, 2008). O projeto intervenção “Viver melhor com ferida crónica” foi 

desenvolvido entre os dois momentos de recolha de dados. 

3.2. População e amostra do estudo 

A população alvo do estudo foi constituída pelas famílias de utentes com feridas crónicas que 

integram as famílias inscritas na USF Fénix, e que ali recorreram no período compreendido 

entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. A amostra deste estudo foi obtida através de um 

processo de amostragem não probabilística por conveniência, resultando 21 utentes com ferida 

crónica que respeitavam os critérios de inclusão: i) utentes com ferida crónica inscritos no 

programa de tratamento de feridas na USF Fénix, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019; 

ii) terem cuidador informal e iii) e que assinaram consentimento informado. 

3.3. Objetivos e hipóteses do estudo 

Partindo da pergunta de investigação: “Será qua a qualidade de vida e o bem-estar psicológico 

dos utentes com feridas crónicas, aumentam após a implementação do projeto de intervenção 

“Viver melhor com ferida crónica”? definimos os objetivos do estudo. 

Os objetivos orientaram o estudo e definiram a orientação da investigação, enunciando de forma 

precisa as respostas que procuramos obter para as questões de investigação, efetuados sob a 

forma de enunciados declarativos, segundo o nível dos conhecimentos estabelecidos, e 

especifica as variáveis-chave, a população alvo e o contexto do estudo (Fortin et al., 2009). 

Assim, seguidamente passamos enunciar os objetivos do estudo. 

Para o estudo definiram-se como objetivos específicos: 

• Descrever as características sociodemográficas dos utentes com ferida crónica, inscritos 

em programa de tratamento de feridas na USF Fénix, entre dezembro de 2018 e 

fevereiro de 2019 e que participaram no estudo; 
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• Descrever as características sociodemográficas dos cuidadores informais de utentes 

inscritos em programa de tratamento de feridas na USF Fénix, entre dezembro de 2018 

e fevereiro de 2019 e que participaram no estudo; 

• Avaliar a estrutura e o funcionamento familiar dos utentes com ferida crónica inscritos 

em programa de tratamento de feridas na USF Fénix, entre dezembro de 2018 e 

fevereiro de 2019 e que participaram no estudo; 

• Avaliar o risco nutricional dos utentes com ferida crónica inscritos em programa de 

tratamento de feridas na USF Fénix, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 e que 

participaram no estudo;  

• Caracterizar as feridas crónicas (tipo de ferida, tempo de evolução e localização da 

ferida crónica) dos utentes inscritos em programa de tratamento de feridas na USF 

Fénix, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 e que participaram no estudo; 

• Avaliar o processo de cicatrização da ferida segundo os itens: dimensão da lesão, 

profundidade/tecidos atingidos, bordos, tipo de tecido no leito da ferida, exsudado e 

infeção/inflamação, antes e após a implementação do projeto de intervenção “Viver 

melhor com ferida crónica”; 

• Relacionar a perceção de bem-estar psicológico e os domínios da qualidade de vida dos 

utentes com feridas crónicas, antes da implementação do projeto de intervenção “Viver 

melhor com ferida crónica”; 

• Analisar a autoperceção de bem-estar psicológico dos utentes com feridas crónicas, que 

integram as famílias inscritas na USF Fénix, antes e após a implementação do projeto 

de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”; 

• Analisar a QV dos utentes com feridas crónicas, que integram as famílias inscritas na 

USF Fénix, antes e após a implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com 

ferida crónica”; 

• Avaliar o bem-estar psicológico dos cuidadores informais dos utentes com feridas 

crónicas, que integram as famílias inscritas na USF Fénix. 

No sentido responder aos objetivos delineados para o presente estudo, formulamos as seguintes 

hipóteses: 
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H1 – Existe relação entre o bem-estar psicológico e as dimensões da escala da QV dos utentes 

com feridas crónicas, antes da implementação do projeto de intervenção "Viver melhor 

com ferida crónica”; 

H2 – A pontuação total da escala RESVECH 2.0 e dos seus itens é significativamente inferior, 

após a implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”, o 

que indica evolução favorável do processo de cicatrização da ferida; 

H3 – A pontuação da autoperceção de bem-estar psicológico dos utentes com ferida crónica é 

significativamente superior, após a implementação do projeto de intervenção “Viver 

melhor com ferida crónica”; 

H4 – A pontuação da autoperceção dos domínios da QV dos utentes com ferida crónica é 

significativamente superior, após a implementação do projeto de intervenção “Viver 

melhor com ferida crónica”. 

3.4. Variáveis em estudo 

As variáveis são qualidades, propriedades ou características das pessoas, objetos de situações 

suscetíveis de mudar ou variar no tempo (Fortin et al., 2009). Estes autores consideram as 

variáveis de atributo como “características pré-existentes dos participantes num estudo” 

(p.172). Neste sentido, as variáveis de atributo estudadas foram as variáveis sociodemográficas, 

o sexo, a idade, a escolaridade, o estado civil e o tipo de família. Fortin et al. (2009) consideram 

as variáveis de investigação, as que dizem respeito às qualidades, propriedades ou 

características que são observadas e monitorizadas. As variáveis de investigação estudadas 

foram: risco nutricional; características da ferida crónica, processo de reparação tecidular: 

dimensão da lesão, profundidade/tecidos atingidos, bordos, tipo de tecido no leito da ferida, 

exsudado e infeção/inflamação; QV, nos seus domínios físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente e por fim a variável bem-estar psicológico. 

3.5. Instrumento de recolha de dados 

O instrumento de colheita dos dados utilizada foi um formulário que integra variáveis de 

caracterização sociodemográfica, o Genograma e a escala FACES II, o MNA (Mini Nutritional 
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Assessement), a escala RESVECH 2.0, o Questionário do Bem-Estar Psicológico, versão 

reduzida (QGBEP-R), e o Questionário de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref). A escolha do instrumento depende do objeto e objetivos 

do estudo, implicando a definição de variáveis e sua operacionalização (Fortin et al., 2009).  

Em virtude de a amostra integrar pessoas com dificuldades de leitura e compreensão, para a 

recolha da informação optamos por um questionário aplicado através de entrevista (Apêndice 

A), que foi aplicado em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 (momento 1), seguindo-se o 

segundo momento de recolha de dados no final de fevereiro de 2019 (momento 2).  

O questionário foi estruturado em quatro partes: i) a primeira inclui questões que permitem a 

caracterização sociodemográfica dos utentes com ferida crónica (idade, sexo, estado civil e 

escolaridade), a avaliação da estrutura familiar (genograma) e o funcionamento familiar nas 

dimensões coesão e adaptabilidade (FACES II); ii) a segunda parte do instrumento integra 

questões sobre a caracterização da ferida,  e sobre o processo de reparação tecidular (Resvech 

2.0) e risco nutricional (MNA); iii) a terceira parte do instrumento integra o questionário geral 

de bem-estar psicológico, versão reduzida (QGBEP-R); iv) a quarta parte, integra questões 

sobre a QV, através do questionário WHOQOL.  

A escala FACES II permite avaliar os aspetos fundamentais do funcionamento familiar como 

a adaptabilidade e coesão. A versão da escala apresentada é a versão portuguesa de Otília 

Fernandes (1985), disponibilizada pela Professora Doutora Maria Henriqueta Figueiredo. A 

escala FACES II avalia duas dimensões do funcionamento familiar, a coesão familiar, que mede 

os laços emocionais entre cada membro da família e a adaptabilidade, isto é, a capacidade de a 

família aprender por mecanismos de retroalimentação (feedback) positiva ou negativa. A 

família é tanto mais funcional quanto maior for a sua flexibilidade para se adaptar à mudança. 

Esta escala é constituída por 30 perguntas, 16 correspondentes à dimensão coesão (1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 30), em que os itens 1, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 27 e 30 

são cotados de forma positiva, e os itens 3, 9, 15, 17, 25 e 29 são cotados de forma negativa. 

As restantes 14 perguntas pertencem à dimensão adaptabilidade (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26 e 28), em que os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 26 são cotados de 

modo positivo e os itens 24 e 28 são cotados de modo negativo. A cotação do instrumento para 

a subescala coesão consiste na soma dos itens 3, 9, 15, 19, 25 e 29, subtrai-se ao resultado 36 

e, de seguida, soma-se todos os outros itens ímpares e o item 30. A combinação dos resultados 
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obtidos nas duas dimensões permite categorizar as famílias, em quatro tipos gerais: extremos 

baixos (valores 1 e 2), equilibrados (valores 3 e 4), equilibrados (valores 5 e 6) e extremos altos 

(valores 7 e 8). Para a subescala adaptabilidade, soma-se os itens 24 e 28, subtrai-se ao resultado 

a 12 e, de seguida, soma-se todos os outros itens pares exceto o item 30. Uma pontuação elevada 

nas duas subescalas indica uma coesão ou adaptabilidade familiar elevada. É uma escala do 

tipo likert de 5 pontos (1 - quase nunca, 2 - poucas vezes, 3 – às vezes, 4 – muitas vezes; 5 – 

quase sempre). As quatro dimensões de coesão são desmembradas - coesão extremamente 

baixa: valores (1 e 2), separada - coesão baixa/moderada: valores (3 e 4), ligada - coesão 

moderada/alta: valores (5 e 6) e emaranhada - coesão extremamente alta: valores (7 e 8).  As 

quatro dimensões de adaptabilidade são: adaptabilidade extremamente baixa: valores (1 e 2), 

estruturada - adaptabilidade baixa/ moderada: valores (3 e 4), flexível - adaptabilidade 

moderada/alta: valores (5 e 6) e caótica - adaptabilidade extremamente alta: valores (7 e 8). O 

total da pontuação de coesão e de adaptabilidade é colocado numa escala correspondente aos 

resultados entre 1 e 8 e a média aritmética das subescalas coesão e adaptabilidade refere-se ao 

tipo de família. Neste sentido, o tipo de família calcula-se somando os valores de coesão e de 

adaptabilidade e dividindo-se, posteriormente, por dois. Se os resultados variarem entre 1 e 2, 

estamos na presença de famílias extremas, entre 3 e 4, famílias meio termo, entre 5 e 6, 

moderadamente equilibradas, e entre 7 e 8, estamos perante famílias equilibradas (Fernandes, 

2011). 

O Mini Nutricional Assessement, utilizado para avaliar o risco nutricional, é composto duas 

secções, a triagem e a avaliação global, se na secção da triagem a pontuação obtida for igual ou 

menor que 11, continuamos o preenchimento do questionário da secção da avaliação global 

para obtermos a pontuação de desnutrição (Nestlé Nutrition Institute, 2009). 

O WHOQOL-Bref, traduzido e validado para a população portuguesa por Serra et al. (2006), é 

composto 26 questões, sendo a pergunta número 1 e 2 mais gerais, relativas à perceção geral 

da qualidade de vida e à perceção geral da saúde, as respostas variam numa escala de likert (de 

1 a 5, as escalas medem intensidade, capacidade, frequência e avaliação. O instrumento integra, 

também, 24 facetas e cada faceta é representada por uma única questão que compõem 4 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Neste instrumento é necessário 

também recodificar o valor das questões 3, 4, 26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). Para calcular 

os domínios, calcula-se a média de cada domínio e multiplica-se por 4. Os domínios são 

calculados da seguinte forma: físico (Q3, Q4, Q10, Q15, Q16, Q17, Q18)/7x4; psicológico (Q5, 
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Q6, Q7, Q11, Q19, Q26)/6x4; relações sociais (Q20, Q21, Q22)/3x4; meio ambiente (Q8, Q9, 

Q12, Q13, Q14, Q23, Q24, Q25)/8x4. Estes valores são representados numa escala de 4 a 20 e 

pontuação mais elevada, melhor a QV.   

O questionário geral de bem-estar psicológico - versão reduzida (QGBEP-R), adaptado e 

validado para a população portuguesa por Pereira et al. (2018), é constituído por seis perguntas, 

respondidas em escala tipo likert, com cinco alternativas de resposta, de nunca a sempre, e outra 

de extremamente a nada, avaliação de frequência; outras avaliam intensidade: “senti-me cheio 

de energia e muito animado a senti-me esgotado sem qualquer energia”. O valor atribuído às 

perguntas 2, 3, e 6  foi recodificado e só posteriormente se calculou a pontuação total de bem-

estar psicológico,  que resultou da soma da pontuação dos seis itens, cujo valor pode variar 

entre 0 (zero) e trinta (Pereira  et al., 2018). Quanto mais elevada a pontuação total, melhor 

bem-estar psicológico.   

A escala RESVECH 2.0 é um instrumento de avaliação da cicatrização de feridas crónicas, foi 

adaptada e validada para a população portuguesa por Marques (2015). Esta escala é composta 

por seis itens que caracterizam a cicatrização da ferida (dimensão, profundidade, bordos, tipos 

de tecido, exsudato e infeção/inflamação). O item “dimensões de lesão” é composto por 7 

intervalos de seleção, com uma pontuação entre 0 e 6. Os itens “profundidade/tecidos afetados”, 

“bordos” e “tipo de tecido presente no leito da ferida” são avaliados em 5 categorias, pontuadas 

de 0 a 4. O item “exsudado” é avaliado em 5 categorias, sendo “exsudado seco” e “com fuga 

de exsudado” classificados igualmente com 3 pontos. O item “infeção/inflamação integra 14 

sinais clínicos de infeção, avaliados como presentes (um) ou ausentes (zero), com uma 

pontuação que pode variar de 0 (zero) a 14. Os pontos atribuídos a cada item devem ser somados 

e o valor total pode variar de 0 (ferida cicatrizada) a 35 (pior estado de cicatrização de feridas).  

3.6. Descrição do projeto de intervenção 

Durante o estágio desenvolvemos o projeto de intervenção denominado “Viver melhor com 

ferida crónica”, com os utentes inscritos no programa de tratamento de feridas na USF Fénix. 

Dos 21 participantes no estudo, 7 (seis do sexo masculino e uma do sexo feminino) aceitaram 

participar no projeto de intervenção que decorreu entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. 

As atividades que integraram o projeto “Viver melhor com ferida crónica” foram realizadas na 

unidade de saúde, num espaço disponibilizado para o efeito, após autorização da coordenadora. 
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O projeto de intervenção contemplou três etapas: i) momento 1 (aplicação do questionário); ii) 

implementação das atividades do projeto; iii) momento 2 (aplicação do questionário).  

Na execução do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”, delineamos 

estratégias para promover a QV e bem-estar psicológico.  

A implementação do projeto de intervenção teve a duração de quatro semanas e decorreu no 

mês de fevereiro. Foram disponibilizadas aos participantes sessões de EpS, sessões de exercício 

físico e sessões de musicoterapia.  

No que concerne sessões de EpS, na primeira sessão (Apêndice B), foi realizada uma abordagem 

sobre úlcera venosa, pois todos os participantes, à exceção de um, apresentavam úlceras. 

Abordamos o conceito de úlcera venosa, os fatores de risco e estratégias de prevenção. Foi 

também dada a oportunidade para que todos os participantes relatassem as suas experiências e 

sentimentos acerca da ferida crónica. Nesta sessão, fomentamos a participação do grupo através 

de metodologias participativas.  

Na segunda sessão (Apêndice B), abordamos as comorbilidades: HTA; DM; obesidade; 

tabagismo e alcoolismo. Discutimos a importância da adesão e gestão do regime terapêutico, 

particularmente o regime medicamentoso. Abordamos, ainda, a importância da adoção de 

estilos de vida saudáveis, como o aumento da prática de exercício físico, alterações nos hábitos 

alimentares, redução do peso em pessoas obesas ou com excesso de peso, diminuição do 

consumo de álcool e cessação tabágica. 

Na terceira sessão, foram abordados conteúdos sobre a alimentação e exercício físico (Apêndice 

B). Foi uma sessão onde os utentes foram bastante interventivos, relataram quais os seus hábitos 

alimentares. Falámos sobre a importância da alimentação e hidratação para a cicatrização de 

feridas, clarificamos alguns conceitos sobre alimentação, quais os alimentos mais adequados e 

os que favorecem a cicatrização da ferida. Também abordamos os grupos de nutrientes e quais 

os alimentos onde os encontrar, através da roda dos alimentos. Falámos da importância de uma 

alimentação diversificada e fracionada em pelo menos seis refeições por dia, na redução do 

consumo de sal e açúcar, no aumento do consumo de produtos hortícolas e fruta, redução do 

consumo de gorduras, dar preferência ao azeite e consumo adequado de cereais e seus derivados 

assim como optar pelo consumo de carnes brancas e peixe. Focamos as vantagens do exercício 

físico. 
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Na quarta e última sessão (Apêndice B), abordamos  conteúdos sobre a importância da adoção 

de comportamentos promotores de saúde e de bem-estar, nomeadamente: i) a  importância do 

exercício físico na melhoria da mobilidade; ii) diminuição do peso e sua relevância na 

estimulação de bem-estar; iii) a elevação dos membros inferiores diariamente para melhorar o 

retorno venoso e diminuir ou evitar o edema, e evitar posições estáticas prolongadas; iv) as 

vantagens do uso no seu dia a dia de meias contenção venosa, de acordo com o grau de doença 

venosa crónica; v) cuidados com o penso no domicílio.  

No decurso das sessões, centramo-nos em valorizar e reforçar os comportamentos positivos. 

Sintetizando, todas estas sessões tiveram como objetivo capacitar os participantes com ferida 

crónica para a adoção de estilos de vida saudáveis, de modo a contribuírem para o bem-estar 

psicológico e a QV.  

No âmbito do projeto de intervenção, também realizamos sessões de exercício físico, ajustadas 

à capacidade física do grupo, de modo a poderem realizar exercício físico de forma agradável 

e económica, sendo incentivados a dar continuidade em casa, podendo contribuir para melhorar 

a força muscular, o bem-estar psicológico e QV dos participantes. Foram realizados exercícios 

com o propósito de melhor a mobilidade, facilitar o retorno venoso, melhorar os batimentos 

cardíacos e estimular o bem-estar (Apêndice C). Os participantes mostraram-se bastante 

entusiasmados com esta atividade, sendo que, no decorrer destas sessões, os participantes 

referiam sentir-se bem e com maior flexibilidade e força muscular.  

No âmbito do projeto de intervenção foram realizadas sessões de musicoterapia (Apêndice D) 

por forma a promover o bem-estar psicológico. Estas sessões decorreram num ambiente calmo, 

acompanhadas de música clássica e com a sala escurecida, incluíram exercícios de relaxamento 

muscular que, combinados com a música, promoviam o relaxamento muscular, reduziam a dor, 

a fadiga, a ansiedade, o stresse, assim como melhoram a qualidade do sono, podendo ter 

reflexos no bem-estar psicológico e QV. No início de cada sessão era perguntado aos 

participantes como passaram a semana, quais as suas preocupações, se estiveram ansiosos, 

angustiados, com dores, e se tiveram dificuldade em dormir,  seguindo-se  o desenvolvimento 

da sessão, com exercícios respiratórios através de inspirações e expirações profundas e 

pausadas, acompanhadas da contração e descontração de alguns músculos do corpo, para que o 

resultado final destas sessões fosse o relaxamento do corpo e da mente, com o propósito de 

promover o bem-estar psicológico e a QV.   
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Na última fase da do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”, procedemos à 

aplicação do questionário (momento 2).  

3.7. Considerações éticas 

No estudo tivemos em consideração os pressupostos consagrados na Declaração de Helsínquia 

e Convenção de Oviedo. Em todas as etapas do estudo, quer na recolha de dados, quer na 

intervenção, foram salvaguardados os direitos dos participantes, sendo garantida a participação 

voluntária, o anonimato e a confidencialidade da informação dos participantes. 

No que respeita aos procedimentos formais, solicitamos a autorização prévia ao diretor 

executivo do ACeS Marão e Douro Norte (Apêndice E) e ao diretor clínico da USF Fénix, bem 

como o parecer da comissão de ética para a saúde da Administração Regional de Saúde do 

Norte (Apêndice E), entidade a quem enviamos o protocolo de investigação, e também 

solicitamos autorização aos autores das escalas. Só após as devidas autorizações é que 

iniciamos o estudo.  

No início do estágio, recorremos ao sistema de informático Sclínico de forma a elaborarmos 

uma lista das dos utentes com feridas crónicas, para a seleção da amostra. Durante a consulta 

de enfermagem, foi explicado aos participantes os objetivos do estudo, como iria ser utilizada 

a informação obtida, assegurando o compromisso de salvaguardar o anonimato e garantir a 

confidencialidade, sendo-lhes solicitado o consentimento informado por escrito (Apêndice F). 

Os utentes foram informados, de forma clara, do direito de recusar a participar ou desistir 

durante o estudo, sem qualquer consequência. Foi também assegurado o anonimato, a 

privacidade e confidencialidade sobre a informação disponibilizada.  

3.8. Tratamento estatístico e análise de dados 

Sendo um estudo de abordagem quantitativa, os dados foram tratados estatisticamente através 

do IBM SPSS statistics, versão 25.0, estabelecendo-se o nível de significância de 5% (p≤0,05). 

Recorreu-se à estatística descritiva para descrever as frequências absolutas (N) e relativas (%), 

medidas de tendência central (médias aritméticas) e medidas de dispersão (desvio padrão, 

mínimos e máximos). E na estatística inferencial foi utilizado o teste Wilcoxon, a fim de 

verificar a diferença entre as médias, antes e após o projeto de intervenção “Viver melhor com 



 

39 

ferida crónica” e o coeficiente de correlação de Pearson para correlacionar variáveis num dos 

momentos de recolha de dados. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo encontra-se organizado em duas partes, na primeira parte iremos apresentar a 

análise descritiva e na segunda a análise inferencial dos resultados.  

A apresentação dos resultados seguirá a sequência dos objetivos formulados: i) Caracterização 

sociodemográfica e avaliação da estrutura e funcionamento familiar; ii) Caracterização das 

feridas crónicas; iii) Avaliação do processo de cicatrização das feridas crónicas; iv) Avaliação 

do estado nutricional dos utentes com feridas crónicas; v) Avaliação do bem-estar psicológico 

de da QV dos utentes com feridas crónicas; vi) Caracterização sociodemográfica dos cuidadores 

informais dos utentes com feridas crónicas; vii) Avaliação do bem-estar psicológico dos 

cuidadores informais; viii) Avaliação do processo de cicatrização da ferida crónica, antes e após 

o projeto de intervenção; ix) Avaliação da autoperceção de bem-estar psicológico dos utentes 

com feridas crónicas antes e após o projeto de intervenção; x) Avaliação da autoperceção dos 

domínios da QV dos utentes com feridas crónicas antes e após o projeto de intervenção. 

Caracterização sociodemográfica e avaliação da estrutura e funcionamento familiar 

Da caracterização sociodemográfica dos participantes no estudo, salientamos que a maioria 

(57,1%) era do sexo masculino e 42,9%, do feminino, tinham idades compreendidas entre os  

44 e 89 anos, e uma média de idades de 69,4, a maioria (95,2%) era casada e vivia com o 

cônjuge, verificamos que detinham baixo nível de escolaridade: 76,2% o 1º ciclo, 9,5% 

concluiu o 3º ciclo do ensino básico, 4,8% não sabia ler nem escrever e 9,5% só sabe ler e 

escrever (Tabela 1). 

No que respeita ao presente estudo, analisamos a estrutura familiar contruindo o genograma e 

para a avaliação do funcionamento familiar aplicamos o questionário FACES II. 

Para a compreensão da estrutura familiar foi construído o genograma que agrega a informação 

sobre quem faz parte da família, a identificação dos elementos, os vínculos e outros dados 

relevantes, importantes para a compreensão da estrutura familiar (Figueiredo, 2012). É um 

diagrama visual da árvore genealógica da família (Anexo A). O genograma deve incluir 
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informação sobre a genealogia da família, aspetos relacionados com a saúde, aspetos 

comportamentais e sociais e as relações entre os membros da família. Deve incluir os nomes e 

idades de todos os membros da família; datas de nascimentos, casamentos, separações, 

divórcios, mortes, abortos e outros acontecimentos significativos. Indicações datadas dos 

eventos, ocupações, doenças e mudanças no desenvolvimento vital (Wendt & Crepaldi, 2007). 

Estes dados traduzem a estrutura, o funcionamento e dinâmica da família, revelando os 

acontecimentos mais marcantes.  

A escala FACES II avalia duas dimensões do funcionamento familiar: a coesão e a 

adaptabilidade familiar. No que respeita aos resultados, apuramos que vinte famílias eram 

nucleares e uma alargada. Relativamente às relações e vínculos familiares, verificamos que 

praticamente todas as famílias tinham vínculos familiares fortes, ou seja, mantinham relações 

familiares próximas, registando-se seis famílias com indiferença afetiva entre os familiares e a 

existência relações conflituosas em duas famílias. Também podemos observar os nascimentos, 

casamentos e divórcios, bem como doenças presentes dos utentes com ferida crónica. Na 

avaliação funcional em relação à coesão e adaptabilidade familiar, as famílias são 

maioritariamente desmembradas, rígidas e extremas (denotam uma coesão e adaptabilidade 

extremamente baixas). No que respeita à dimensão coesão familiar, verificamos que todas as 

famílias (100%) apresentavam níveis de coesão extremamente baixos. Parece existir uma 

separação emocional e pouco envolvimento entre os membros, o que nos levou a classificá-las 

como famílias desequilibradas. Quanto à adaptabilidade familiar, 38,1% das famílias 

apresentava níveis de adaptabilidade extrema/baixa, eram famílias rígidas, possuíam pouca 

capacidade de mudança do sistema familiar quando enfrentavam situações de stresse, 28,6% 

apresentava uma adaptabilidade baixa/moderada o foram classificadas de famílias estruturadas 

e, finalmente, 33,3% das famílias apresentava uma adaptabilidade moderada/alta, o que nos 

levou a classificá-las de famílias flexíveis. Quanto ao tipo de família, a maioria (66,7%) era do 

tipo de família extrema e as restantes meio-termo (33,3%) (Tabela 1). 

Relativamente às comorbilidades mais frequentemente observadas foram: HTA; DM; 

obesidade; DCV; doença oncológica e demência de Alzheimer. Verificamos que a HTA foi a 

mais se evidenciou (38,1%) e 23% apresentavam HTA e DM, enquanto que os restantes fatores 

de risco eram menos frequentes (Tabela 1).  
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Tabela 1.  

Caracterização sociodemográfica dos utentes com feridas crónicas (n=21) 

Válido Frequência (n) Percentagem (%) 

Sexo:    

 Masculino 12 57,1 

Feminino 9 42,9 

Escolaridade:    

 Não sabe ler nem escrever 1 4,8 

Só sabe ler e escrever 2 9,5 

1º ciclo do ensino básico  16 76,2 

3º ciclo do ensino básico  2 9,5 

Estado civil:    

 Viúvo 1 4,8 

Casado/união de facto 20 95,2 

Comorbilidades:    

 HTA/diabetes/obesidade 1 4,8 

HTA/Diabetes 5 23,8 

HTA/Obesidade 3 14,3 

HTA/Obesidade/Outros 8 38,1 

HTA/Outros 3 14,3 

Outros (tabagismo, alcoolismo, história 

prévia de úlcera, neoplasia) 

1 4,8 

Coesão:    

 1 – Desmembrada 21 100 

Adaptabilidade:    

 Rígida (1 e 2) 8 38,1 

Estruturada (3 e 4) 6 28,6 

Flexível (5 e 6) 7 33,3 

Tipo de família:    

  Extrema (1 e 2) 14 66,7 

 Meio-termo (3 e 4) 7 33,3 

Caracterização da ferida crónica  

Relativamente ao tipo de ferida crónica, verificamos que a úlcera de perna foi a mais frequente 

(76,2%), seguida pela úlcera por pressão (14,0%), 4,8% apresentava úlcera de pé diabético e 

igualmente 4,8% apresentava úlcera maligna. Dos 76,2% dos utentes com úlcera de perna, a 

úlcera venosa foi a que apresentou maior frequência (66,7%). Com base nos resultados 

podemos constatar que, relativamente ao tempo prévio de evolução da ferida crónica, 66,7% 

dos utentes apresentava ferida crónica com evolução de seis semanas a doze meses e 33,3% 

apresentava ferida córnica há mais de doze meses. Relativamente à localização anatómica da 

úlcera de perna, 33,3% apresentava ferida no terço médio da face anterior da perna direita e 

14,3% no terço inferior da face anterior da perna esquerda. As úlceras por pressão apresentavam 

a mesma percentagem de 14,3% cada, e estavam localizadas na nádega direita, trocânter 
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esquerdo, região plantar do pé direito. A úlcera de pé diabético e a ferida oncológica 

apresentavam uma percentagem de 4,8%. No que respeita à frequência de realização do penso, 

66,7% dos utentes realizava o penso duas vezes por semana, e relativamente à escolha do 

material de penso, dependia das características do leito da ferida, ou seja, do processo de 

cicatrização da ferida crónica (Tabela 2). 

Tabela 2.  

Tipo de feridas crónicas e tempo de evolução (n=21) 

Válido  Frequência (n) Percentagem (%) 

Tipo de 

ferida 

 

Úlcera por pressão 
UPP categoria II  2 9,5 

UPP categoria IV 1 4,8 

Total  3 14,3 

Úlcera de perna 

UP venosa 14 66,7 

UP arterial 1 4,8 

UP mista 1 4,8 

Total  16 76,2 

Úlcera de pé diabético  1 4,8 

Ferida maligna  1 4,8 

Total  21 100 

Tempo 

prévio de 

evolução 

> 6 semanas a 12 meses 14 66,7 

> 12 meses 7 33,3 

Avaliação do processo de cicatrização da ferida crónica dos utentes com feridas 

crónicas 

Em relação à avaliação do processo de cicatrização da ferida crónica foi utilizada a escala 

RESVECH 2.0, verificamos que 66,7% dos utentes apresentava dimensão inferior a 4 cm2, 

23,8% apresentava entre 4 e 16 cm2 e  9,5% uma dimensão entre 16 e 32 cm2. No que respeita 

à profundidade, 81,0% apresentava a derme/epiderme afetada, 19% afetava a hipoderme, sem 

atingir a fáscia muscular. Quanto aos bordos da ferida, 76,2% apresentava bordos delimitados, 

14,3% bordos danificados e 9,5% bordos não distintos. Quanto ao tipo de tecido no leito da 

ferida, maioria das feridas (52,4%) apresentava tecido de granulação e 23,8% tecido de 

epitelização e desvitalizado. Relativamente ao exsudado, a maioria das feridas (42,9%) incluía-

se na categoria de exsudado húmido e 23,8% na categoria seco. No que concerne a sinais 

clínicos de infeção/inflamação, verificamos que em 19,0% a dor estava presente, e em 28,6% 

o eritema perilesional estava presente, em 9,5%  o edema perilesional estava presente, em 

23,8% o exsudado estava aumentado e 9,5% o exsudado purulento estava presente, e em 14,3% 

o tecido friável ou facilmente sangrante estava presente,  e em 4,8% a ferida estava estagnada, 
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sem evolução, com hipergranulação e apresentava lesões satélite. Sendo que a pontuação da 

escala RESVECH 2.0 variou entre 3,0 pontos, o valor mínimo, e 15,0 pontos, o valor máximo, 

apresentando uma média com um valor de 8,8 (Tabelas 3 e 4). 

Tabela 3.  

Avaliação do processo de cicatrização das feridas crónicas dos utentes com feridas crónicas (n=21) 

Válido Frequência(n) Percentagem (%) 

Dimensões da lesão 

Área < 4 cm2 

Área 4 < 16 cm2 
5 23,8 

Área 16 < 32 cm2 2 9,5 

Profundidade/tecidos 

afetados 

Derme-epiderme afetada 17 81 

Hipoderme afetada (tecido adiposo sem 

atingir a fáscia muscular) 
4 19 

Bordos 

Não distintos 2 9,5 

Delimitados 16 76,2 

Danificados 3 14,3 

Tipo de tecido no leito da 

ferida 

Tecido de epitelização  5 23,8 

Tecido de granulação 11 52,4 

Tecido desvitalizado/fibrina e/ou esfacelo 5 23,8 

Exsudado 

Húmido  9 42,9 

Molhado 7 33,3 

Seco 5 23,8 

Infeção/inflamação (sinais de biofilme) 

Dor tem aumentado 
Não 17 81 

Sim 4 19 

Eritema perilesional 
Não 15 71,4 

Sim 6 28,6 

Edema perilesional 
Não 19 90,5 

Sim 2 9,5 

Dor tem aumentado Não 21 100 

Exsudado tem aumentado 
Não 16 76,2 

Sim 5 23,8 

Exsudado purulento 
Não 19 90,5 

Sim 2 9,5 

Tecido friável ou facilmente 

sangrante 

Não 18 85,7 

Sim 3 14,3 

Ferida estagnada, sem 

evolução 

Não 20 95,2 

Sim 1 4,8 

Tecido compatível com 

biofilme 
Não 21 100 

Mau odor Não 21 100 

Hipergranulação 
Não 20 95,2 

Sim 1 4,8 

Ferida progressivamente 

maior 
Não 21 100 

Lesões satélite 
Não 20 95,2 

Sim 1 4,8 

Descoloração do tecido Não 21 100 
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Relativamente à avaliação do processo de cicatrização através da escala RESVECH 2.0, 

verificamos que os valores totais variaram entre 3,0, valor mínimo, e 15,0, valor máximo, 

apresentando uma média de 8,8 valores (Tabela 4), o que indica que, em média, as feridas 

apresentam uma evolução favorável no que concerne ao processo de cicatrização, o que está de 

acordo com o que defendem Domingues, Carvalho e Kaizer (2018), ao afirmarem que o uso 

desta escala facilita a prestação de cuidados com qualidade, promovendo o processo de 

reparação tecidual e, naturalmente, proporcionando melhor QV ao utente.  

Tabela 4.  

Avaliação do processo de cicatrização das feridas crónicas dos utentes com feridas crónicas (n=21) 

 Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

 

RESVECH 2.0 Total 

 

 

8,8 

 

3,0 

 

15,0 

 

3,2 

Avaliação do estado nutricional dos utentes com feridas crónicas 

No que respeita ao risco nutricional, foi aplicado o MMA aos participantes com ferida crónica 

e verificamos que apenas dois apresentavam risco de desnutrição. 

Avaliação de bem-estar psicológico e QV dos utentes com feridas crónicas 

Na avaliação de bem-estar psicológico dos utentes com ferida crónica, verificamos que os 

valores variaram entre 8,0, valor mínimo, e 27,0, valor máximo, sendo a média de 18,9 valores, 

em virtude de os valores totais da escala poderem variar entre zero e trinta, considera-se que o 

valor da média supera o ponto médio da escala. 

No que respeita à QV, verificamos que os participantes percecionavam de forma positiva a sua 

QV em geral, como verificamos na pergunta um e dois, em que os valores variaram entre 3,0, 

valor mínimo, e 5,0, valor máximo, com uma média de 3,3. Relativamente aos domínios da 

escala da QV, o domínio que apresentava o valor da média mais elevado foi o social (15,3), 

segue-se o domínio psicológico (15,1), o domínio ambiente apresentou a média de 14,8, e por 

ultimo, constatamos que o domínio físico foi o que apresentou a média com o valor mais baixo 

(12,2) (Tabela 5). 
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Tabela 5.  

Avaliação de bem-estar psicológico e QV dos utentes com feridas crónicas (n=21) 

 Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Bem-estar psicológico 18,9 8,0 27,0 5,5 

Qualidade de vida 

Domínio físico 12,2 7,4 16,6 2,7 

Domínio psicológico 15,1 10,7 20,0 2,6 

Domínio social  15,3 10,7 20,0 2,2 

Domínio ambiente 14,8 12,5 18,5 1,7 

Caracterização sociodemográfica dos cuidadores informais dos utentes com feridas 

crónicas 

No presente estudo, foram caracterizados 21 cuidadores informais, 57,1% era do sexo feminino 

e 42,9% do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 40 e 83 anos de idade, com 

uma média de idade de 66,3 e todos eram casados. Quanto ao nível de escolaridade, a maioria 

(76,2%) tinha completado o 1º ciclo do ensino básico. 

Relativamente à dimensão coesão familiar, podemos constatar que a totalidade das famílias 

(100%) apresentava níveis de coesão extremamente baixa, ou seja, eram famílias 

desmembradas, o que nos levou a classificá-las como famílias desequilibradas. Relativamente 

à adaptabilidade, podemos observar que 42,9% apresentava níveis de adaptabilidade extrema/ 

baixa e foram classificadas como famílias rígidas, 38,1% apresentava uma adaptabilidade 

baixa/moderada e foram classificadas como famílias estruturadas e, finalmente, 19,0% como 

famílias flexíveis, por apresentavam uma adaptabilidade moderada/alta. Quanto ao tipo de 

família, a maioria (81%) era do tipo de família extrema e 19,0%, meio-termo (Tabela 6). 
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Tabela 6.  

Caracterização sociodemográfica dos cuidadores informais (n=21) 

Válido Frequência (n) Percentagem (%) 

Sexo:   

 Masculino 9 42,9 

Feminino 12 57,1 

Escolaridade:    

 Não sabe ler nem escrever 1 4,8 

Só sabe ler e escrever 1 4,8 

1º ciclo do ensino básico  16 76,2 

2º ciclo do ensino básico  2 9,5 

3º ciclo do ensino básico  1 4,8 

Estado civil:    

 Casado/união de facto 21 100 

Coesão:    

 1 – Desmembrada 21 100 

Adaptabilidade:    

  Rígida (1 e 2) 9 42,9 

 Estruturada (3 e 4) 8 38,1 

 Flexível (5 e 6) 4 19,0 

Tipo de família:    

  Extrema (1 e 2) 17 81 

Meio-termo (3 e 4) 4 19,0 

 Avaliação de bem-estar psicológico dos cuidadores informais 

Na avaliação de bem-estar psicológico dos cuidadores informais, constatamos que os valores 

variaram entre 8,0, valor mínimo, e 25,0, valor máximo, apresentando uma média com um valor 

de 17,2 (Tabela 7), dado que os valores totais da escala poderem variar entre zero e trinta, 

considera-se que o valor da média supera o ponto médio da escala. 

Tabela 7.  

Avaliação de bem-estar psicológico dos cuidadores informais (n=21)  

 Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

 

Bem-estar psicológico   

 

 

17,2  

 

8,0 

 

25,0 

 

4,4  

Seguidamente apresentam-se os resultados do estudo relativos à análise inferencial. 

A correlação entre a variável de bem-estar psicológico e os domínios da escala da QV 

evidenciou uma relação moderada e significativa para o domínio físico (r=0,497; p≤0,05) e para 

o domínio psicológico (r=0,513; p≤0,05). Estes resultados permitem confirmar parcialmente, a 
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hipótese 1 - “Existe relação entre o bem-estar psicológico e as dimensões da escala da QV dos 

utentes com feridas crónicas, antes da implementação do projeto de intervenção "Viver melhor 

com ferida crónica”, uma vez que não foi evidenciada relação entre o domínio social e ambiente 

(Tabela 8).  

Tabela 8.  
Correlação de Pearson entre o bem-estar psicológico e domínios de QV dos utentes com feridas crónicas (n=21) 

 Domínios da qualidade de vida 

Domínio 

físico 
p 

Domínio 

psicológico 
p 

Domínio 

social 
p 

Domínio 

ambiente 
P 

Bem-estar 

psicológico  
r=0,497 0,022 r=0,513 0,017 r=0,077 0,740 r=0,195 0,397 

Relativamente ao processo de cicatrização da ferida crónica, verificamos que a pontuação da 

escala RESVECH 2.0, variou entre 10,4 (dp=3,3) antes do projeto de intervenção e 7,7 (dp=4,9) 

após o projeto de intervenção, o que significa que houve uma melhoria no processo de 

cicatrização, embora não se verificassem diferenças estatisticamente significativas (p=0,207).  

Em relação aos itens da escala RESVECH 2.0, no que se refere à pontuação da média e desvio 

padrão, quando analisamos os resultados obtidos antes e após o projeto de intervenção 

verificamos que: i) o item “bordos da ferida“ apresentou os seguintes valores: (M=2,1; 

dp=0,378) e (M=1,1; dp=1,069), respetivamente antes e após o projeto de intervenção, com 

p=0,059; ii) o item “tipo de tecido no leito da ferida” apresentou os seguintes valores: (M=2,4; 

dp=0,5) e (M=1,4; dp=1,4), respetivamente antes e após o projeto de intervenção com p=0,102; 

iii) o item “dimensão da lesão” apresentou os seguintes valores: (M=1,6; dp=0,8) e (M=1,1; 

dp=1,2), respetivamente antes e após o projeto de intervenção com p=0,083; iv) o item 

“profundidade dos tecidos afetados” apresentou os seguintes valores: (M=1,1;dp=0,8) e (0,7; 

dp=0,8), respetivamente antes e após do projeto de intervenção com p=0,083; v) o item 

“infeção/inflamação” apresentou os seguintes valores: (M=1,7; dp=1,5) e (M=1,6; dp=1,8), 

respetivamente antes e após o projeto de intervenção com p=0,829; vi) o item “exsudado” 

apresentou os seguintes valores: (M=1,1; dp=1,3) e (M=1,7; dp=1,3), respetivamente antes e 

após o projeto de intervenção com p=0,180 (Tabela 9). 

Assim, a hipótese 2 não foi confirmada “A pontuação escala RESVECH 2.0 (processo de 

cicatrização) e dos seus domínios é significativamente inferior, após a implementação do 

projeto de intervenção ‘Viver melhor com ferida crónica’”. 
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Tabela 9.  

Processo de cicatrização das feridas crónicas e seus domínios, antes e após o projeto de intervenção (n=7) 

 Antes do projeto de intervenção 
(1º Momento) 

Após o projeto de intervenção 
(2º Momento) 

 

M DP Mín. Máx. M DP Mín.  Máx. p (Teste 

Wilcoxon) 

Resvech 2.0 total 10,4 3,3 6,0 15,0 7,7 4,9 3,0 15,0 0,207 

Domínios  

Dimensão da lesão 1,6 0,8 1,0 3,0 1,1 1,2 0,0 3,0 0.083 

Profundidade/tecidos 

afetados 
1,1 0,7 1,0 2,0 0,7 0,8 0,0 2,2 0,083 

Bordos 2,1 0,4 2,0 3,0 1,1 1,1 0,0 2,0 0,059 

Tipo de tecido no leito da 

ferida 
2,4 0,5 2.0 3,0 1,4 1,4 0,0 3,0 0,102 

Exsudado 1,1 1,3 0,0 3,0 1,7 1,3 0,0 3,0 0,180 

Infeção/inflamação (sinais 

de biofilme) 
1,7 1,5 0,0 4,0 1,6 1,8 0,0 4,0 0,829 

M – média; DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx. máximo; p – nível de significância. 

Relativamente ao bem-estar psicológico dos participantes, quando comparamos as médias antes 

do projeto de intervenção 15,6 (dp=5,5) e após o projeto de intervenção 21,6 (dp=2,8), 

constatou-se um aumento significativo na pontuação do bem-estar psicológico (p=0,027), 

(Tabela 10). Logo, confirma-se a hipótese 3, “A pontuação da autoperceção de bem-estar 

psicológico dos utentes com feridas crónicas é significativamente superior, após a 

implementação do projeto de intervenção ‘Viver melhor com ferida crónica’”. 

Tabela 10.   

Bem-estar psicológico dos utentes com feridas crónicas antes e após o projeto de intervenção (n=7) 

 Antes do projeto de intervenção 
(1º Momento) 

Após o projeto de intervenção 
(2º Momento) 

 

M DP Mín. Máx. M DP Mín.  Máx. p (Teste 

wilcoxon) 

 

Bem-estar psicológico 

 

15,6 5,5 11,0 26,0 21,6 2,8 18,0 26,0 0,027 

M – média; DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx. máximo; p – nível de significância. 

No que concerne aos domínios da escala de QV, verificamos que a pontuação após o projeto 

intervenção foi superior para todos os domínios, embora não se verificassem diferenças 

estatisticamente significativas (Tabela 11). Assim, não se confirmou a hipótese 4, “A 

pontuação da autoperceção dos domínios da QV dos utentes com feridas crónicas é 

significativamente superior, após a implementação do projeto de intervenção ‘Viver melhor 

com ferida crónica”. 
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Tabela 11.   

Domínios da QV dos utentes com feridas crónicas, antes e após o projeto de intervenção (n=7) 

 Antes do projeto de intervenção 
(1º Momento) 

Após o projeto de intervenção 
(2º Momento) 

 

M DP Mín. Máx. M DP Mín.  Máx. p (Teste 

wilcoxon) 

Domínio físico 13,2 2,1 10,9 15,4 13,9 1,4 12,6 16,0 0,201 

Domínio ambiente 15,8 1,9 14,0 18,5 15,8 1,9 14,5 18,0 0,680 

Domínio social 15,6 2,0 14,7 20,0 16,0 2,0 16,0 20,1 0,317 

Domínio psicológico 16,1 2,6 11,3 20,0 17,4 1,8 14,7 20,0 0,102 

M – média; DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx. máximo; p – nível de significância. 

5. DISCUSSÃO  

Nesta fase pretende-se discutir os resultados do estudo empírico, seguindo a ordem de 

apresentação dos resultados. 

Relativamente à caracterização sociodemográfica dos utentes com feridas crónicas, verificamos 

que eram maioritariamente do sexo masculino, com a média de idades de 69,4 anos, a maioria 

era casada e aprsentava baixo nível de escolaridade. Outros estudos apresentaram resultados 

semelhantes (Lentsck et al. 2018; Oliveira et al., 2019; Passadouro et al. 2016), ao contrário do 

estudo de Martins, Rodrigues e Mesquita (2012).  

Relativamente às comorbilidades, verificamos que a HTA foi a mais frequente, valores 

semelhantes foram relatados nos estudos de Marques (2015) e Costa (2014). 

No que concerne à dimensão coesão familiar, verificamos que a maioria das famílias apresentou 

níveis de coesão extremamente baixos, o que nos levou a classificá-las como famílias 

desmembradas, inferindo-se que não existia ligação e compromisso para com a família. Quanto 

à adaptabilidade familiar, constatamos que 38,1%, apresentava níveis de adaptabilidade 

extrema/baixa, foram classificadas como famílias rígidas, 28,6% apresentava uma 

adaptabilidade baixa/moderada, assumiram-se como famílias estruturadas, e 33,3% foram 

classificadas como famílias flexíveis, pois apresentavam uma adaptabilidade moderada/alta. 

Relativamente ao tipo de família, a maioria (66,7%) era do tipo de família extrema e as restantes 

meio-termo (33,3%). Resultados diferentes foram mostrados nos estudos de Luís (2012) e 

Fernandes (2011).  
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Relativamente ao tipo de ferida crónica, 76,2% dos utentes apresentava úlcera de perna, 14,0% 

úlcera por pressão, 4,8% apresentava úlcera de pé diabético e igualmente 4,8% apresentava 

úlcera maligna. Dos 76,2% dos utentes com úlcera de perna, a úlcera venosa foi a que 

apresentou maior frequência (66,7%). Os resultados obtidos vão ao encontro da literatura 

consultada, em que as feridas crónicas mais frequentes são as úlceras por pressão, as úlceras 

vasculares e as úlceras de origem diabética (Pina, 2007; Vaz, 2014). Também Lopes (2013), no 

estudo que realizou no ACeS Marão e Douro Norte e Douro Sul, com 111 participantes, 

encontrou resultados semelhantes, em que a úlcera venosa foi a que apresentou maior 

prevalência (56,8%), seguida da úlcera por pressão (22,5%) e úlcera de pé diabético (11,7%). 

No estudo de Passadouro et al. (2016), também se constata que as feridas de causa vascular 

foram as mais frequentes. 

Relativamente ao processo de cicatrização das feridas crónicas, verificamos que 66,7% dos 

utentes apresentava dimensões inferiores a 4 cm2, 23,8% apresentava dimensões entre 4 cm2 e 

16 cm2 e com menor frequência (9,5%) apresentava dimensões entre 16 cm2 e 32 cm2. No que 

confere à profundidade, 81% das feridas crónicas eram superficiais e 76,2% apresentava bordos 

bem delimitados, com tecido de granulação (52,5%) das feridas e a existência de meio húmido 

em 42,9% das feridas. No que concerne aos sinais de infeção/inflamação, 19% dos participantes 

referiu dor, em 23,8% das feridas o exsudado aumentou e 9,5% apresentava exsudado 

purulento. Lourenço (2016) usou o mesmo instrumento e apresentou alguns resultados 

semelhantes aos deste estudo. Já no estudo de Álvarez-Del-Río (2018), verificamos resultados 

diferentes, pois as feridas apresentavam dimensões maiores e com um processo de cicatrização 

menos favorável.   

Na avaliação do bem-estar psicológico, os vinte e um participantes apresentavam uma média 

de 18,9, valor acima do ponto médio da escala. Por seu lado, num estudo sobre o bem-estar 

psicológico que realizou com idosos residentes na comunidade, Acúrcio (2015) observou que 

apresentavam valores elevados na dimensão “Aceitação de Si” o que parece indicar uma atitude 

de aceitação das características pessoais, positivas e negativas e valores mais baixos na 

dimensão “Objetivos na Vida”. 

No que respeita à QV, verificamos que os participantes percecionavam de forma positiva a sua 

QV em geral, como verificamos na pergunta um e dois, em que os valores variaram entre 3,0, 

valor mínimo, e 5,0, valor máximo, com uma média de 3,3. Relativamente aos domínios da 

escala da QV, o domínio que apresentava o valor da média mais elevado foi o social (15,3), 
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segue-se o domínio psicológico (15,1), o domínio ambiente apresentou a média de 14,8, e por 

ultimo, constatamos que o domínio físico foi o que apresentou a média com o valor mais baixo 

(12,2). O mesmo sucedeu no estudo de Almeida et al. (2018), em que foram avaliados cinquenta 

e três utentes com feridas crónicas, e constataram que o domínio físico foi o que apresentou a 

média mais baixa e o domínio que apresentou melhor média foi o domínio meio ambiente, 

seguido do domínio social e, finalmente, o domínio psicológico. Relativamente à QV em geral, 

verificamos que os participantes estão satisfeitos com a sua QV. No estudo de Silva, 

Vasconcelos, Ramos e Farias Neto (2018), com uma amostra de vinte e seis utentes, verificou-

se que os domínios da QV apresentaram valores mais baixos comparado com o este estudo. 

Resultados diferentes revelou o estudo de Evangelista, Magalhães, Moretão, Stival e Lima 

(2012), onde participaram trinta e três utentes e se verificou que o domínio que teve melhor 

avaliação foi o domínio ambiente. 

Noutros estudos consultados, como é o caso do estudo de Costa (2014), concluiu que a ferida 

crónica interfere de forma negativa na dimensão “bem-estar” da QV. Já o estudo sobre QV na 

pessoa com ferida crónica de Martins et al. (2012) verificou-se valores relativamente mais 

baixos de QV. 

Relativamente aos cuidadores informais, constatamos que todos os cuidadores eram familiares 

dos participantes, sendo 20 dos cuidadores cônjuges e um filho, em que a maioria eram do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 40 e 83 anos de idade, sendo a média de idades 

de 66,3 e todos eram casados. Quanto ao nível de escolaridade, os resultados indicaram baixos 

níveis de escolaridade, dado que a maioria completou apenas o 1º ciclo do ensino básico. Estes 

resultados seguem a tendência da literatura consultada, nomeadamente a do estudo de Maio 

(2018) e de Loureiro (2016). 

Na avaliação do bem-estar psicológico dos cuidadores informais, estes apresentavam a média 

com um valor de 17,2, valor ligeiramente acima do ponto médio da escala (15). Segundo a 

Family Caregiver Alliance (2006), os cuidadores focam-se no cuidado ao familiar, 

preocupando-se em prestar boa assistência, concomitantemente em manter a sua saúde e bem-

estar.  

No que respeita às hipóteses e à existência de relação entre o bem-estar psicológico e as 

dimensões da escala da QV dos utentes com feridas crónicas, antes da implementação do 

projeto de intervenção "Viver melhor com ferida crónica”, verificamos uma correlação entre a 
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variável bem-estar psicológico e os domínios da QV que evidenciou uma relação moderada e 

significativa para o domínio físico e para o domínio psicológico. Esta hipótese foi confirmada 

parcialmente, uma vez que não evidenciou relação entre o domínio social e ambiente. Estes 

resultados vão ao encontro de outros estudos (Melo, 2014), em que a amostra era constituída 

por setenta pessoas idosas, e onde se verificou uma correlação estatisticamente significativa, 

apesar de fraca entre a variável bem-estar psicológico e QV. Assim como no estudo de Oliveira 

(2013) também foi possível afirmar que as dimensões da QV e do bem-estar psicológico se 

correlacionam significativamente entre si, correlações essas positivas e que variaram de fracas 

a moderadas. Resultados semelhantes apresentou o estudo de Silva (2009), em que também se 

constatou relações e diferenças estatisticamente significativas entre a variável QV e o bem-estar 

psicológico. 

Quanto ao processo de cicatrização da ferida crónica, após o projeto de intervenção, verificou-

se uma diminuição nos valores da escala RESVECH 2.0, o que parece indicar melhoria no 

processo de cicatrização, embora não se tivessem verificado diferenças estatisticamente 

significativas quando analisamos os resultados antes e após o projeto de intervenção.  

Em relação aos itens da escala RESVECH 2.0, verificamos evolução favorável, no que 

concerne ao processo de cicatrização, quando comparamos os resultados antes e após o projeto 

de intervenção, exceto no item exsudado. Também, no estudo de Álvarez-Del-Rio (2018), o 

processo de cicatrização foi analisado longitudinalmente e mostrou  uma diminuição de nove 

pontos na mediana da escala de RESVECH 2.0, significando uma mudança de 

comprometimento de moderada para leve no segundo momento de avaliação, no terceiro 

momento verificou que em 25% dos participantes  o processo de cicatrização evoluiu para cura, 

e no quarto momento observou estagnação do processo de cicatrização em doentes com feridas 

de grande dimensão e com complicações associadas. 

A pontuação do bem-estar psicológico dos participantes mostrou um aumento significativo 

após o projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”. Podemos assim inferir que, 

apesar do curto período em que se realizou o projeto de intervenção, observou-se um efeito 

benéfico no bem-estar psicológico dos participantes. Resultados similares apresentou o estudo 

de Pereira, Mateus, Barroso e Monteiro (2009), em que usaram o mesmo questionário de bem-

estar psicológico, numa amostra de vinte e quatro idosos e verificaram que a pontuação da 

autoperceção de bem-estar psicológico foi superior após o projeto de intervenção. Também 

Oliveira et al. (2019) encontraram associação estatisticamente significativa entre bem-estar e 
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tipo de ferida. Gorecki et al. (2009) referem que o facto de os doentes aprenderem a viver com 

ferida crónica e aceitarem esta situação faz com que consigam reduzir as emoções negativas e 

o impacto negativo no bem-estar psicológico. Tal como referem Karen, Karen-Leigh e Steve 

(2015), o impacto de viver com uma ferida crónica tem repercussões no bem-estar das pessoas, 

pois gera preocupações relacionadas com a dor, odor desagradável da ferida, pensos volumosos 

que impedem o uso de determinado vestuário ou calçado e o desempenho de AVDs que exijam 

algum esforço que possam desencadear uma hemorragia. 

Relativamente à pontuação dos domínios da QV verificamos que, após o projeto intervenção, 

a pontuação foi superior para todos os domínios, embora não se verificassem diferenças 

estatisticamente significativas. Resultados similares foram apresentados Borges e Seidl (2014), 

em que os indicaram perceções satisfatórias de QV no geral e apresentaram igualmente níveis 

de satisfação relativamente aos quatro domínios do WHOQOL-Bref, embora também não se  

tenham verificado diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos domínios na 

comparação das médias obtidas antes e após o projeto de intervenção. 

Oliveira et al. (2019), no seu estudo, mostraram que as feridas crónicas comprometeram a 

qualidade de vida dos participantes, sendo o domínio “bem-estar” o mais afetado. Estes autores, 

também, observaram pior QV segundo a duração da ferida, tipo de ferida, profundidade da 

ferida, tipo de exsudado, odor e dor, logo é fundamental a adoção de estratégias diferenciadas 

pelos profissionais de saúde, no sentido de reduzir o impacto destes fatores, monitorizando a 

ferida para a promoção da cicatrização, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de 

vida dos utentes. 

6. CONCLUSÃO  

O estudo empírico intitulado “Utentes com Feridas Crónicas e suas Famílias: Intervenção do 

Enfermeiro de Família” permitiu estudar a QV e de bem-estar psicológico dos participantes 

com feridas crónicas, após a implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com 

ferida crónica”. 

No que concerne aos resultados do estudo empírico, destacamos que a maioria das famílias é 

constituída pelo casal em idade avançada, caracterizando-se como uma família nuclear. Na 



54 

avaliação funcional, mais especificamente na coesão e adaptabilidade familiar, verificamos que 

maioritariamente eram famílias desmembradas, rígidas e extremas.  

Da caracterização sociodemográfica, salientamos que os participantes tinham uma média de 

idades 69,4 e a maioria era do sexo masculino, casados e com baixo nível de escolaridade.  

Relativamente ao tipo de ferida crónica, verificamos que a maioria dos participantes 

apresentava úlcera de perna, seguida de úlcera por pressão. Dos utentes com úlcera de perna, a 

úlcera venosa foi a que apresentou maior frequência. Constatamos que as comorbilidades mais 

frequentes foram HTA, DM e obesidade. 

Em relação à avaliação do processo de cicatrização das feridas crónicas através da escala 

RESVECH 2.0, podemos concluir que os participantes apresentavam feridas com um processo 

de cicatrização bastante favorável. 

Relativamente à avaliação do bem-estar psicológico dos participantes no estudo, verificamos 

que estes apresentaram valores acima do ponto médio da escala, em ambos os momentos de 

recolha de dados, verificando-se um aumento significativo nestes valores após o 

desenvolvimento do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”.  

Em relação à QV, o domínio o social apresentou a média mais elevada, enquanto que o domínio 

físico a média com o valor mais baixo.  

Relativamente aos cuidadores informais, eram todos familiares e a maioria do sexo feminino, 

casados, com uma média de idade de 66,3 anos e com baixo nível de escolaridade. 

Apresentavam valores de bem-estar psicológico acima do ponto médio da escala. 

Também a correlação entre bem-estar psicológico e os domínios da QV evidenciou uma relação 

moderada e significativa com os domínios físico e psicológico da escala da QV. 

Decorrente da análise dos resultados do estudo, após a implementação do projeto de intervenção 

verificou-se uma evolução favorável, quer no concerne ao bem-estar psicológico quer na 

evolução da cicatrização que embora possam parecer pequenas alterações, podem ser de enorme 

importância para os participantes no estudo. Sublinhamos ainda a importância de valorizar o 

esforço para a mudança, dando reforço positivo e elogiando as mudanças de comportamento 

alcançadas.  

A amostra foi constituída por vinte e um utentes com feridas crónicas, pelo seu carácter e 

tamanho reduzido, esta amostra pressupõe limitações na eventualidade de generalizações para 
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a população alvo (Fortin et al., 2009). Sendo que o tamanho amostral é reduzido, recomenda-

se que em futuras investigações se dê continuidade ao presente estudo no sentido de aumentar 

o tamanho da amostra e o tempo de observação dos participantes, para que as conclusões sejam 

mais robustas. 

No que concerne às implicações para a prática de enfermagem, este estudo permitiu dar 

contributos para a evidência sobre esta temática e sensibilizar a equipa da USF para um dos 

focos de atenção do enfermeiro de família na avaliação da ferida. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

Nesta parte do relatório apresentamos reflexões sobre o percurso do estágio que nos permitiu o 

desenvolvimento das competências específicas do enfermeiro especialista na área da 

enfermagem de saúde familiar.  

O relatório de estágio reúne a informação que consideramos necessária e pertinente, como a 

contextualização do estágio, a análise crítica e reflexiva do desenvolvimento de competências 

e o desenvolvimento do estudo empírico. 

O estágio, realizado na USF, permitiu-nos a aquisição de competências específicas do EEESF 

e foi determinante neste processo de formação, contribuindo para o desenvolvimento quer 

profissional, quer pessoal, dado que tivemos oportunidade de participar em outro contexto de 

prestação de cuidados, no sentido de contribuir para a garantia da qualidade e a continuidade 

dos mesmos. Também nos permitiu conhecer outras realidades e outras práticas nesta área de 

especialização em enfermagem. Este conhecimento aprofundado foi para nós estruturante e 

significativo e terá certamente repercussões na melhoria da qualidade dos cuidados que iremos 

prestar às famílias no âmbito do nosso desempenho profissional.   

Foi para nós muito gratificante o apoio e incentivo dos profissionais de saúde da USF e das 

professoras que orientaram este relatório, que de forma assertiva e empenhada, permitiram a 

concretização dos objetivos delineados. A realização da investigação, mostra a importância 

desta temática, pois é reconhecido que as feridas crónicas têm impacto na QV e no bem-estar 

psicológico do utente e família. Assim, consideramos que o estudo empírico teve um efeito 

benéfico apesar do período do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica” ser 

curto, pois os resultados mostraram que após a sua implementação, algumas das variáveis 

evoluíram favoravelmente e de forma significativa.  

Este percurso não foi isento de limitações, nomeadamente o tempo limitado para 

implementação do projeto de intervenção “Viver melhor com ferida crónica”. Tínhamos 

consciência que o período para o desenvolvimento do estágio era curto, o que condicionou a 

implementação de outras estratégias, pois gostaríamos de ter desenvolvido intervenções com 

os cuidadores informais dos participantes, mas tal não foi possível, esperamos que em futuros 

estudos as possamos implementar. Contudo, consideramos que as atividades desenvolvidas 

foram benéficas para os participantes.
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Apêndice A 

Instrumento de colheita de dados 

 

Este formulário destina-se à investigação no âmbito do Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, cujo tema 

é – “Utentes com feridas crónicas e suas famílias: Intervenção do enfermeiro de família”. 

Parte I – Avaliação familiar do utente portador de ferida crónica    

1º Avaliação – Data                                                                                    Nº ______  

Idade  

Peso________Kg             

Altura______ 

cm  

IMC ______ 

 

Sexo: 

M -     ⃞    ⃞ 

F -           ⃞ 

Escolaridade:  

1. Não sabe ler nem escrever  ;2. Só sabe ler e escrever ; 3.1º ciclo 

do Ensino Básico (1º - 4º ano) / Antiga 4ª classe ; 4. 2º ciclo do 

Ensino Básico (5º - 6º ano) / Antiga 6ª classe / Ciclo Preparatório ; 

5. 3º ciclo do Ensino Básico (7º - 9º ano) / Curso Geral dos Liceus ; 

6. Ensino Secundário (10º - 12º ano) / Curso Complementar dos 

Liceus ;7. Ensino Médio/Técnico ; 8. Ensino Superior (Politécnico 

ou Universitário) . 

Estado Civil: 

1. Viúvo     ⃞ 

2.casados/união de 

facto     ⃞ 

3. Solteiro      ⃞ 

4. Divorciado      ⃞ 

Fatores de risco:  HTA     ⃞ ;    Diabetes     ⃞;    Obesidade     ⃞;    História prévia de úlcera     ⃞ ;   Neoplasia     ⃞;  Tabagismo     ⃞; 

 Alcoolismo     ⃞ ;      Traumatismos     ⃞ e   outros     ⃞    

Genograma 

 

 

 

 

Tipo de Familia  

Casal     ⃞ ;    Família nuclear      ⃞   ;   Família reconstruída      ⃞  ;    Família monoparental       ⃞ ;     Família institucuinal       ⃞ ;   

Coabitação      ⃞; Família alargada      ⃞ ; comuna       ⃞ 
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Coesão e Adaptabilidade da Família (FACES II) 

 Coesão: Desmembrada     ⃞; Separada      ⃞; Ligada      ⃞; Muito ligada      ⃞ 

Adaptabilidade: Rígida      ⃞; Estruturada      ⃞; Flexível      ⃞; Muito flexível      ⃞ 

Tipo de família: Muito equilibrada      ⃞; Equilibrada      ⃞; Meio termo      ⃞; Extrema      ⃞ 

 

Parte II – Caracterização da ferida crónica e do estado nutricional 

Tipo de ferida : 

 Úlcera de Pressão-  categoria I       ⃞;  categoria II       ⃞; categoria III       ⃞; categoria IV       ⃞ 

Úlcera de Perna-  Úlcera Venosa       ⃞;  Úlcera Mista      ⃞; Úlcera Arterial      ⃞ 

Pé diabético       ⃞ 

Ferida maligna       ⃞ 

Ferida cirúrgica      ⃞ 

Outra tipologia; Qual?_______________________________________________ 

Tempo prévio de evolução – dias  ______________ 

Localização anatómica  _______________________________________________ 

Frequência de realização de penso _________________________ 

Material de penso aplicado: 

Hidrocolóide      ⃞; Hidrocolóide em pasta ou grânulos      ⃞; Hidrofibra     ⃞ Hidrofibra com prata     ⃞  ; 

 Alginato       ⃞; Alginato com prata     ⃞; 

Penso impregnado com iodo     ⃞; Hidrocelular      ⃞; espumas     ⃞ 

 Terapia compressiva      ⃞; Outro ____________________ . 

Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Avaliação do Estado Nutricional de: 

 24 a 30 pontos                                    ⃞ Estado nutricional normal  

 17 a 23,5 pontos.                                ⃞. Sob risco de desnutrição 

 Menos de 17 pontos                           ⃞  Desnutrido 
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ESCALA RESVECH 2.0-PT 

ESCALA RESVECH 

2.0 

Items 
Avaliações e 
Datas 

    

1.Dimensões da lesão 
0. Área = 0 cm2 

1. Área < 4 cm2 

2. Área = 4 - < 16 cm2 

3. Área = 16 - < 36 cm2 

4. Área = 36 - < 64 cm2 

5. Área = 64 - < 100 cm2 

6. Área ≥ 100 cm2 

    

2. Profundidade/Tecidos afetado 

0. Pele intacta /cicatrizada 

1. Derme-epiderme afetada 

2. Hipoderme afetada (tecido adiposo sem atingir a fáscia muscular) 

3. Músculo afetado 

4. Osos e/ou tecidos anexos (tendões, ligamentos, cápsula articular, ou necrose negra 

que não permite visualizar os tecidos subjacentes) 

    

3. Bordos 
0. Não distintos (ausência de bordos de ferida) 

1. Difusos 

2. Delimitados 

3. Danificados 

4. Espessados (“envelhecidos”, “evertidos”) 

    

4. Tipo de tecido no leito da ferida 
4. Tecido necrosado (necrose negra seca ou húmida) 

 3. Tecido desvitalizado/fibrina e/ou esfacelo 

2.Tecido de granulação 

  1. Tecido de epitelização 

0. Tecido regenerado/cicatrizado 

    

5. Exsudado 
3. Seco 

0. Húmido 

1. Molhado 

2. Saturado 

3. Com fuga de exsudado 

    

6. Infeção/inflamação (sinais de biofilme)      

6.1 Dor tem aumentado 
6.2 Eritema perilesional 

6.3 Edema perilesional 

6.4 Temperatura tem aumentado 

6.5 Exsudado tem aumentado 

6.6 Exsudado purulento 

6.7 Tecido friável ou facilmente sangrante 

6.8 Ferida estagnada, sem evolução 

6.9 Tecido compatível com biofilme 

6.10 Mau odor 

6.11 Hipergranulação 

6.12 Ferida progressivamente maior 

6.13 Lesões satélite 

6.14 Descoloração do tecido 

 

SOMAR A PONTUAÇÃO DE TODOS OS SUBITEMS! 

Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 

Não=0 
Sim=1 
Não=0 
Sim=1 
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Parte - IIII – Avaliação do Bem-Estar psicológico  

Para cada afirmação escolha uma alternativa 

Questionário do Bem-Estar Psicológico – versão reduzida (QGBEP-R)  

Indique a opção que pode traduzir como se sentiu ou reagiu durante o último mês 

 

 

 

 Extremamente 

(ao ponto de não 

poder trabalhar 

ou tomar conta 

das coisas) 

Muito Moderadamente Algo (o suficiente 

para me 

incomodar/aborre

cer) 

Ligeiramente Nada 

1 –Durante o último mês, sentiu-se 

incomodado(a)/aborrecido(a)/nervo

so(a)? 

0 1 2 3 4 5 

 Senti-me cheio 

de energia e 

muito 

animado(a) 

Senti que o 

meu nível de 

energia variou 

bastante (com 

energia a maior 

parte das 

vezes) 

Senti que o meu 

nível de energia 

variou um 

pouco 

Geralmente senti-

me com pouco 

energia e pouco 

animado(a) 

Muito pouco 

animado(a) e 

com pouca 

energia, a maior 

parte das vezes 

Senti-me 

esgotado(a). Sem 

qualquer energia 

2 – Durante o último mês, quanta 

energia ou vitalidade sentiu? 

0 

 

 

1 2 3 4 5 

 Nunca 

 

 

 

Poucas vezes Algumas vezes Uma boa parte do 

tempo  

Muitas vezes Sempre 

3- Durante o último mês, sentiu-se 

abatido(em baixo)? 

0 

 

 

1 2 3 4 5 

 Nunca 

 

 

 

Poucas vezes Algumas vezes Uma boa parte do 

tempo  

Muitas vezes Sempre 

4 – Durante o último mês sentiu-se 

emocionalmente estável? 

0 

 

 

1 2 3 4 5 

 Nunca 

 

 

 

Poucas vezes Algumas vezes Uma boa parte do 

tempo 

Muitas vezes  Sempre 

5 – Durante o último mês, sentiu-se 

alegre? 

0 

 

 

1 2 3 4 5 

 Nunca 

 

 

 

Poucas vezes Algumas vezes Uma boa parte do 

tempo 

Muitas vezes Sempre 

6 – Durante o último mês, sentiu-se 

cansado(a), exausto(a) ou 

desgastado(a)? 

0 1 2 3 4 5 
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Parte – IV– Avaliação da qualidade de vida - WHOQOL-BREF (Familiar) 

 

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e outras áreas da sua vida. 

 

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a uma pergunta, escolha a 

que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser a resposta que lhe vier primeiro à cabeça. 

 

Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha em 

conta a sua vida nas duas últimas semanas. 

Por exemplo, se pensar nestas duas últimas semanas, pode ter que responder à seguinte pergunta: 

 

 
Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Recebe das outras pessoas o tipo de apoio que 

necessita? 
1 2 3 4 5 

 

Deve pôr um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que recebeu das outras pessoas nas duas 

últimas semanas. Assim, marcaria o número 4 se tivesse recebido bastante apoio, ou o número 1 se não tivesse 

tido nenhum apoio dos outros nas duas últimas semanas. 

 

Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um círculo à volta do número da escala para cada 

pergunta que lhe parece que dá a melhor resposta.  

 

   

Muito Má 

 

Má 
Nem Boa 

Nem Má 

 

Boa 

 

Muito Boa 

 

1 (G1) 
Como avalia a sua qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 

 

   

Muito 

Insatisfeito 

 

 

Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 

 

Satisfeito 

 

Muito 

Satisfeito 

 

2 (G4) 
Até que ponto está satisfeito(a) com a 

sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

    As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas semanas. 

 

 

   

Nada 

 

Pouco 
Nem muito 

nem pouco 

 

Muito 

 

Muitíssimo 

 

3 (F1.4) 
Em que medida as suas dores (físicas) 

o(a) impedem de fazer o que precisa de 

fazer? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4 (F11.3) 

Em que medida precisa de cuidados 

médicos para fazer a 

sua vida diária? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 (F4.1) Até que ponto gosta da vida? 1 2 3 4 5 

 

6 (F24.2) 
Em que medida sente que a sua vida tem 

sentido? 
1 2 3 4 5 

 

7 (F5.3) 
Até que ponto se consegue 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

 

8 (F16.1) 
Em que medida se sente em 

segurança no seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

 

9 (F22.1) 
Em que medida é saudável o seu 

ambiente físico? 
1 2 3 4 5 
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      As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz de fazer certas coisas nas duas últimas semanas. 

 

   

Nada 

 

Pouco 

 

Moderadamente 

 

Bastante 

 

Completamente 

10 (F2.1) 
Tem energia suficiente para a 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

11 (F7.1) 
É capaz de aceitar a sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 (F18.1) 
Tem dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

 

13 (F20.1) 

Até que ponto tem fácil acesso 

às informações necessárias para 

organizar a sua vida diária? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

14 (F21.1) 

Em que medida tem 

oportunidade para realizar 

actividades de lazer? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  
Muito Má Má 

Nem boa 

nem má 
Boa Muito Boa 

 

15 (F9.1) 

Como avaliaria a sua mobilidade 

[capacidade para se movimentar e 

deslocar por si próprio(a)]? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) em relação a vários    aspectos da sua 

vida nas duas últimas semanas. 

 

  
Muito 

Insatisfeito 

 

Insatisfeito 
Nem satisfeito 

Nem 

insatisfeito 

 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

16 (F3.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com o seu sono? 
1 2 3 4 5 

 

17 (F10.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) com a 

sua capacidade para desempenhar as 

actividades do 

seu dia-a-dia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18 (F12.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com a sua capacidade de 

trabalho? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19 (F6.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

consigo próprio(a)? 
1 2 3 4 5 

20 (F13.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com as suas relações pessoais? 
1 2 3 4 5 

21 (F15.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) com a 

sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

 

22 (F14.4) 

Até que ponto está satisfeito(a) com o 

apoio que recebe dos 

seus amigos? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

23 (F17.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) com as 

condições do lugar em 

que vive? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

24 (F19.3) 

Até que ponto está satisfeito(a) 

com o acesso que tem aos 

serviços de saúde? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25 (F23.3) 
Até que ponto está satisfeito(a) 

com os transportes que utiliza? 
1 2 3 4 5 

 

 

As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que sentiu ou experimentou certas coisas nas duas últimas semanas. 

 

  
Nunca 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Frequentemente Sempre 

 

26 (F8.1) 

Com que frequência tem 

sentimentos negativos, tais 

como tristeza, desespero, 

ansiedade ou depressão? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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FACES II 

 

 Quase Nunca De vez em quando Às vezes Muitas vezes Quase sempre 

1 - Em casa ajudamo-nos uns 

aos outros quando temos 

dificuldade. 

     

2 – Na nossa família cada um 

pode expressar livremente a 

sua opinião. 

     

3 – É mais fácil discutir os 

problemas com as pessoas que 

não são da família do que com 

os elementos da família. 

     

4 – Cada um de nós tem uma 

palavra a dizer sobre as 

principais decisões familiares. 

     

5 – Em nossa casa a família 

costuma reunir-se toda na 

mesma sala. 

     

6 – Em nossa casa os mais 

novos têm uma palavra a 

dizer na definição da 

disciplina. 

     

7 – Na nossa família fazemos 

as coisas em conjunto. 

 

 

 

    

8 – Em nossa casa discutimos 

os problemas e sentimo-nos 

bem com as soluções 

encontradas. 

     

9 – Na nossa família cada um 

segue o seu próprio caminho. 

 

 

 

    

10 – As responsabilidades da 

nossa família rodam pelos 

vários elementos da família. 

     

11 – Cada um de nós conhece 

os melhores amigos dos outros 

elementos da família. 

     

12 – É difícil saber quais são 

as normas que regulam a 

nossa família. 

     

13 – Quando é necessário 

tomar uma decisão, temos o 

hábito de pedir a opinião uns 

aos outros. 

     

14 – Os elementos da família 

são livres de dizerem aquilo 

que lhes apetece. 

     

15 – Temos dificuldades em 

fazer as coisas em conjunto, 

como família. 

     

16 – Quando é preciso 

resolver os problemas, as 

sugestões dos filhos são tidas 

em conta. 

     

17 – Na nossa família sentimo-

nos muito chegados uns aos 

outros. 

     

18 – Na nossa família somos 

justos quanto à disciplina. 
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 Quase Nunca 

 

De vez em quando Às vezes Muitas vezes Quase sempre 

19 – Sentimo-nos mais 

chegados a pessoas que não 

são da família do que a 

elementos da família. 

     

20 – A nossa família tenta 

encontrar novas formas de 

resolver os problemas. 

     

21 – Cada um de nós aceita o que 

a família decide. 

 

 

 

    

22 – Na nossa família todos 

partilham responsabilidades. 

 

 

 

    

23 – Gostamos de passar os 

tempos livres uns com os 

outros. 

     

24 – É difícil mudar as 

normas que regulam a nossa 

família. 

 

 

 

    

25 – Em casa, os elementos da 

nossa família evitam-se uns 

aos outros. 

     

26 – Quando os problemas 

surgem todos fazem 

cedências. 

 

 

 

    

27 – Na nossa família 

aprovamos a escolha de 

amigos feita por cada um de 

nós. 

     

28 – Em nossa casa temos 

medo de dizer aquilo que 

pensamos. 

 

 

 

    

29 – Preferimos fazer as 

coisas apenas com alguns 

elementos da família do que 

com a família toda. 

     

30 – Temos interesses e 

passatempos em comum uns 

com os outros. 
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. 

Mini Nutritional Assessment 

MNA® 
 

 

Responda à secção “triagem”, preenchendo as caixas com os números adequados. Some os números da secção “triagem”. 
Se a pontuação obtida for igual ou menor que 11, continue o preenchimento do questionário para obter a pontuação indicadora de desnutrição. 

 
J Quantas refeições faz por dia? 

0 = uma refeição 
1 = duas refeições 
2 = três refeições 

K O doente consome: 

• pelo menos uma porção diária de leite 
ou derivados (leite, queijo, iogurte)? 

• duas ou mais porções semanais 
de leguminosas ou ovos? 

• carne, peixe ou aves todos os dias? 

0.0 = nenhuma ou uma resposta «sim» 
0.5 = duas respostas «sim» 
1.0   = três respostas «sim» . 

L O doente consome duas ou mais porções diárias de fruta 
ou produtos hortícolas? 

0 = não 1 = sim 
   

M Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o 
doente consome por dia? 

0.0 = menos de três copos 
0.5 = três a cinco copos 

1.0 = mais de cinco copos . 

N Modo de se alimentar 

0 = não é capaz de se alimentar sozinho 
1 = alimenta-se sozinho, porém com dificuldade 
2 = alimenta-se sozinho sem dificuldade 

 

O O doente acredita ter algum problema nutricional? 

0 = acredita estar desnutrido 
1 = não sabe dizer 
2 = acredita não ter um problema nutricional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G O doente vive na sua própria casa 
(não em instituição geriátrica ou hospital) 

1 = sim 0 = não 
 

 

H Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia? 
 

 
I Lesões de pele ou escaras? 

0 = sim 1 = não 
 

 

References 
1. Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and 

Challenges. J Nutr Health Aging. 2006; 10:456-465. 

2. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for 
Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini 
Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront. 2001; 56A: M366-377 

3. Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What 
does it tell us? J Nutr Health Aging. 2006; 10:466-487. 

® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners 

© Nestlé, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M 

Para maiores informações: www.mna-elderly.com 

P Em comparação com outras pessoas da mesma idade, 
como considera o doente a sua própria saúde? 

0.0 = pior 
0.5 = não sabe 
1.0 = igual 

2.0 = melhor . 
 

Q Perímetro braquial (PB) em cm 

0.0 = PB < 21 
0.5 = 21 ≤ PB ≤ 22 
1.0 = PB > 22 . 

 
 

R Perímetro da perna (PP) em cm 

0 = PP < 31 
1 = PP ≥ 31 

 

Avaliação global (máximo 16 pontos) . 

Pontuação da triagem . 

Pontuação total (máximo 30 pontos) . 
 

 

estado nutricional normal 

sob risco de desnutrição 

desnutrido 

Avaliação do Estado Nutricional 

de 24 a 30 pontos 

de 17 a 23,5 pontos 

menos de 17 pontos 

0 = sim 1 = não 

sim não 

sim não 

sim não 

Triagem 
 

A Nos últimos três meses houve diminuição da ingesta 
alimentar devido a perda de apetite, problemas digestivos 
ou dificuldade para mastigar ou deglutir? 

0 = diminuição grave da ingesta 
1 = diminuição moderada da ingesta 

2 = sem diminuição da ingesta 

B Perda de peso nos últimos 3 meses 

0 = superior a três quilos 
1 = não sabe informar 
2 = entre um e três quilos 
3 = sem perda de peso 

 
C Mobilidade 

0 = restrito ao leito ou à cadeira de rodas 
1 = deambula mas não é capaz de sair de casa 
2 = normal 

 
D Passou por algum stress psicológico ou doença aguda nos 

últimos três meses? 

0 = sim 2 = não 
 

E Problemas neuropsicológicos 

0 = demência ou depressão graves 
1 = demência ligeira 
2 = sem problemas psicológicos 

 

F Índice de Massa Corporal = peso em kg / (estatura em m)2 

0 = IMC < 19 
1 = 19 ≤ IMC < 21 
2 = 21 ≤ IMC < 23 
3 = IMC ≥ 23 

 

Pontuação da Triagem (subtotal, máximo de 14 pontos) 

12-14 pontos: estado nutricional normal 

8-11 pontos: sob risco de desnutrição 

0-7 pontos: desnutrido 

Para uma avaliação mas detalhada,continue com as perguntas G-R 

 
Avaliação global 

Data: Altura, cm: Peso, kg: Idade: Sexo: 

Nome: Apelido: 
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Apêndice B 

Planificação das sessões de EpS para os utentes com feridas crónicas 

 

 

 

Planificação da Sessão de Educação para a 
saúde dos doentes com Doença Venosa 
Crónica (DVC) 

 
Sessão desenvolvida por: Enfermeira Irene Cerqueira & Dr. Rui Romano 

Fases Conteúdo Metodologia/estratégia Tempo 

Introdução 
- Apresentação; 

- Motivar para a participação dos utentes; 

- Explicar a dinâmica e os objetivos da 

sessão aos utentes; 

Estabelecer uma ligação entre a 

enfermeira e os utentes, para uma relação 

terapêutica. 

-Questões abertas 

-Escuta Ativa 

5 min 

Desenvolvimento - Abordagem da DVC 

▪ Conceito de Doença Venosa e 

 úlcera venosa, fatores de risco e 

estratégias de prevenção 

▪ As causas e os sintomas 

▪ Sinais de alerta 

▪ A prevenção de úlceras  

▪ Prevenir novos aparecimentos 

- Perguntas Abertas; 

- Informação e Educação; 

- Expositivo – PowerPoint 

- Diálogo para 

esclarecimento de 

dúvidas 

20 min 

Avaliação 
- Partilhar experiências, sentimentos e 

emoções; 

- Detetar dificuldades e problemas; 

- Esclarecimento de dúvidas sobre os 

conteúdos da sessão; 

- Resumo da sessão 

- Feedback 

10 min 

Finalização Despedida dos utentes e motivar para a 

participação na sessão seguinte. 

Diálogo informal 5 min 
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Planificação da Sessão de Educação para a 
saúde sobre comorbilidades associadas às 
feridas crónicas 

 
Sessão desenvolvida por: Enfermeira Irene Cerqueira 

Fases Conteúdo Metodologia/estratégia Tempo 

Introdução 
-  Apresentação dos utentes; 

-  Motivar para a participação dos utentes; 

-  Explicar a dinâmica e os objetivos da 

sessão aos utentes; 

- Estabelecer relação terapêutica entre a 
enfermeira e os utentes. 

- Questões abertas 

- Escuta Ativa 

5 min 

Desenvolvimento 
-  Abordagem sobre o controlo de doenças 

relacionadas com o aparecimento de 

feridas crónicas:  

- Hipertensão Arterial  

- Diabetes 

- Obesidade 

-  Abordagem da adesão ao regime 

terapêutico; 

- Principais fatores de risco associados a 

estas doenças; 

- Efeitos nocivos do consumo de álcool e 
tabaco. 

 

- Perguntas Abertas; 

- Informação e Educação; 

- Expositivo – power point; 

- Diálogo para 

esclarecimento de dúvidas 

20 min 

Avaliação 
- Partilhar experiências, sentimentos e 

emoções; 

- Detetar dificuldades e problemas; 

- Esclarecimento de dúvidas sobre os 

conteúdos da sessão. 

- Resumo da sessão 

- Feedback 

10 min 

Finalização Despedida dos utentes e motivar para a 

participação na sessão seguinte. 

Diálogo informal 5 min 
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Planificação da Sessão de Educação 
sobre Alimentação e exercício físico 

Sessão desenvolvida por: Enfermeira Irene Cerqueira 

Fases Conteúdo Metodologia/estratégia Tempo 

Introdução 
- Apresentação dos utentes; 

- Motivar para a participação dos utentes; 

- Explicar a dinâmica e os objetivos da 

sessão aos utentes; 

- Estabelecer uma ligação entre a 

enfermeira e os utentes, para uma relação 

terapêutica. 

- Questões abertas 

- Escuta Ativa 
5 min 

Desenvolvimento 
- A importância da alimentação e 

exercício físico para a cicatrização de 

feridas:  

- Clarificação de alguns conceitos sobre 

nutrientes e alimentação;  

- Ensinar sobre a importância de uma 

alimentação diversificada e fracionada em 

pelo menos seis refeições por dia;  

- Importância da alimentação e hidratação 

para a cicatrização de feridas: Incentivar a 

ingestão de água, 1,5l/dia, em vez de 

bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas; 

- Ensinar sobre exercícios mais indicados 

para utentes com feridas crónicas; 

- Cuidados com o penso no domicílio  

- Importância do uso adequado dos 

equipamentos de acordo com tipo de 

exercício físico. 

- Perguntas Abertas; 

- Informação e Educação; 

- Expositivo – power point 

-Diálogo para 

esclarecimento de 

dúvidas 

20 min 

Avaliação 
- Partilhar experiências, sentimentos e 

emoções; 

- Detetar dificuldades e problemas; 

- Esclarecimento de dúvidas sobre os 

conteúdos da sessão; 

- Resumo da sessão 

- Feedback 

10 min 

Finalização Despedida dos utentes e motivar para a 

participação na sessão seguinte. 

Diálogo informal 5 min 
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Planificação da Sessão de Educação para 
a saúde sobre comportamentos 
promotores de saúde 

Sessão desenvolvida por: Enfermeira Irene Cerqueira 

Fases Conteúdo Metodologia/estratégia Tempo 

Introdução 
- Apresentação dos utentes; 

- Motivar para a participação dos 

utentes; 

- Explicar a dinâmica e os objetivos da 

sessão aos utentes; 

- Estabelecer relação terapêutica entre a 

enfermeira e os utentes. 

- Questões abertas 

- Escuta Ativa 

5 min 

Desenvolvimento - Abordar a importância da adoção de 

comportamentos promotores de saúde e de 

bem-estar, tais como:  

- Importância do exercício físico na 

melhoria da mobilidade; 

- Diminuição do peso e sua relevância na 

estimulação de bem-estar;  

- Importância da elevação dos membros 

inferiores diariamente para melhorar o 

retorno venoso e diminuir ou evitar o 

edema, e evitar posições estáticas 

prolongadas; 

- Vantagens do uso no seu dia a dia de 

meias contenção venosa, 

- Perguntas Abertas; 

- Informação e Educação; 

- Expositivo – power point 

- -Diálogo para 

esclarecimento de 

dúvidas 

20 min 

Avaliação 
- Partilhar experiências, sentimentos e 

emoções; 

- Detetar dificuldades e problemas; 

- Esclarecimento de dúvidas sobre os 

conteúdos da sessão; 

- Resumo da sessão 

- Feedback 

10 min 

Finalização Despedida dos utentes e motivar para a 

participação na sessão seguinte. 

Diálogo informal 5 min 
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Apêndice C 

Planificação das sessões de exercício físico para os utentes com feridas crónicas 

 

 

Planificação das Sessões de exercício 
físico para utentes com feridas crónicas 

1ª sessão 

Sessão desenvolvida por:  

Enfermeira Irene Cerqueira & Professora Ana Pinto 

Local: Centro de Saúde - Mateus Material: Cadeiras, bastões, 
bolas esponjosas. 

 

Data: 04/02/2019 

 Duração Objetivos Descrição Componentes críticas 

In
ic

io
 d

a
 

S
e
ss

ã
o

 

 

5' 

 

A parte inicial da sessão consiste na apresentação dos utentes e algumas explicações sobre 

os conteúdos das sessões. 

P
A

R
T

E
 I

N
IC

IA
L

 

 

 

 
 

 

10' 

Aquecimento 

 

- Aumentar a 
temperatura corporal 

para a preparação da 

parte fundamental da 

aula; 

- Ativação geral dos 

grandes grupos 

musculares para a 

prática física. 

 

 

Os utentes caminham 
livremente num espaço 

pré-definido ao som da 

música, quando esta parar 

os utentes realizam os 

movimentos solicitados. 
 

-Passo acelerado; 

-Manter uma postura correta; 

-Reproduzir os movimentos 
solicitados; 

-Amplitude dos movimentos; 

- Membros superiores 

acompanham sempre o 

movimento;  

-Distância considerável do 

colega da frente. 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

  

 

 

 
 

35' 

Exercícios funcionais 

 

- Estimular o 

movimento dos 
membros superiores, 

inferiores e do tronco, 

trabalhando assim a 

força geral sem carga 

1. Rotação de ombros com 

bastão 

2. Extensão do cotovelo com 

bastão 
3. Rotação do tronco 

4. Aberturas - peito 

5. Elevar calcanhares e 

pontas dos pés 

6. Elevação das pernas 

7. Abdutores 

- Postura correta; 

- Incentivar os alunos com 

feedbacks positivos; 

- Respiração correta (expira 
quando faz mais força e inspira 

na recuperação). 

- Cadência de ritmo (3:3); 

Verificar se os utentes realizam 

os movimentos de uma forma 

correta. 

 Hidratação 

P
A

R
T

E
 

F
IN

A
L

 

 

 

10' 

Alongamentos 

 

- Retorno da 

Frequência Cardíaca 

ao nível do repouso; 

- Retorno à calma. 

 

Os utentes colocam-se em 

xadrez e realizam os 

alongamentos demonstrados 

pelas formadoras.   

 

- Movimentos lentos e 

controlados; 

- Respiração fluída. 

 

F
im

 d
a
 

S
e
ss

ã
o

  
5' 

Concluída a sessão, reunião com os utentes para feedback sobre como decorreu a sessão. 
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2ª sessão 

Sessão desenvolvida por:  

Enfermeira Irene Cerqueira & Professora Ana Pinto 

Local: Centro de Saúde Mateus Material: Cadeiras, halteres, 

bastões, bolas, cones 

Data: 11/02/2019 

 Duração Objetivos Descrição Componentes críticas 

P
A

R
T

E
 I

N
IC

IA
L

 

 

 

 

 

 

10' 

Aquecimento 

- Aumentar a 

temperatura corporal 

para a preparação da 

parte fundamental da 

sessão; 

- Ativação geral dos 

grandes grupos 

musculares para a 

prática física. 

 

Os utentes caminham 

livremente num espaço pré-

definido ao som da música, 

quando esta parar os utentes 

realizam os movimentos 

solicitados pelas formadoras. 

 

- Manter uma postura correta; 

- Olhar em frente; 

- Acompanhar os movimentos 

demonstrados pelas formadoras; 

 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

 
 

 

 

13' 

 
Resistência aeróbia 

 

- Ativação geral do 

corpo 

Coreografia de aeróbica: 
1. Passo e toca  

2. Elevação do joelho; 

3. Flexão do joelho; 

4. Pontas; 

(o movimento dos braços é 

acrescentado aos poucos) 

- Manter postura correta; 
- Abdominal contraído; 

- Peito fora; 

- Movimentos suaves; 

- Manter os membros superiores 

ativos em movimento contínuo; 

- Controlar a respiração. 

Hidratação 

 

 

 

 

13' 

 

 

Força muscular 

 

- Estimular a força 

muscular dos 
membros inferiores, 

superiores 

 

 

1. Elevação das penas; 

2. Bíceps; 

3. Elevação dos joelhos; 

4. Tríceps; 
5. Transportar a bola 

Dez repetições por cada 

exercício; 

- Postura Correta; 

- Incentivar o utente com 

feedbacks positivos; 

- Manter o equilíbrio; 
- Movimentos suaves; 

- Respiração correta - expiração 

quando fazem mais força e 

inspiração na recuperação; 

- Olhar em frente; 

 

 

 

 

 

 

13' 

Coordenação / 

Equilíbrio 

- Trabalhar o 

equilíbrio e 

coordenação dos 

membros superiores e 

inferiores; 
- Ter domínio sobre o 

espaço e o corpo de 

forma a evitar quedas. 

1. Espelho - um utente imita 

o outro; 

2. Movimento de bicicleta 

com os braços; 

3. Chutar a bola - pisar e 

empurrar; 

4. Passes de peito, picado e 
longo; 

5. Posição de pé coxinho 

para provocar desequilíbrios 

6. Fila de cones - elevar um 

joelho sempre que passa 

pelo cone 

 

- Realizar os exercícios dois a 

dois; 

- Respiração Correta; 

- Postura correta; 

- Manutenção do equilíbrio; 

- Coordenação braços e pernas; 
- Movimentação fluída. 

 Hidratação 

P
A

R
T

E
 

F
IN

A
L

 

 

 

 

10' 

Alongamentos 

- Retorno à calma; 

- Alongar os grupos 

musculares mais 

exercitados durante a 

sessão. 

 

Os utentes colocam-se em 

xadrez e realizam os 

alongamentos demonstrados 

pelas formadoras.   

 

- Postura correta; 

- Movimentos lentos e 

controlados; 

- Provocar relaxamento 

muscular. 

F
im

 d
a

 

S
e
ss

ã
o

  

5' 

Concluída a sessão, reunião com os utentes para receber o feedback sobre como decorreu 

a sessão. 
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3ª sessão 

Sessão desenvolvida por:  

Enfermeira Irene Cerqueira & Professora Ana Pinto 

Local: Centro de Saúde Mateus Material: Cadeiras, halteres, 

bastões, cones. 

Data: 18/02/2019 

 Duração Objetivos Descrição Componentes críticas 

P
A

R
T

E
 I

N
IC

IA
L

 

 

 

 

 

 

 

 

10' 

Aquecimento 

- Aumentar a 

temperatura corporal 

para a preparação da 

parte fundamental da 

aula; 

- Ativação geral dos 

grandes grupos 

musculares para a 

prática física. 

Caminhar à volta do espaço: 

- Rodar ombros à frente e a 

trás; 

-Rodar braços à frente e a 

trás; 

- Passos grandes, médios e 

pequenos; 

- Joelho ao peito; 

- Calcanhar aos glúteos; 

- Caminhar rápido e lento. 

 

- Manter uma postura correta; 

- Olhar em frente; 

- Acompanhar os movimentos 

demonstrados pelas formadoras; 

- Manter os membros superiores 

em movimento contínuos; 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

 
 

 

 

 

13' 

 
Resistência aeróbica 

 

- Ativação geral do 

corpo para aumentar a 

frequência cardíaca 

máxima 

Coreografia de aeróbica: 
1. Passe em V;  

2. Passe em A;  

3. Passo e toca;  

4. Elevação do joelho; 

5. Flexão do joelho; 

6. Pontas; 

7. Duplo. 

(o movimento dos braços é 

acrescentado aos poucos) 

 
- Manter postura correta; 

- Abdominal contraído; 

- Peito fora; 

- Manter alinhamento corporal; 

- Manter os membros superiores 

ativos em movimento contínuo; 

- Controlar a respiração. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13' 

 

 

Força muscular 
 

- Estimular a força 

muscular dos 

membros inferiores, 

superiores e do tronco, 

trabalhando assim a 

força geral. 

1. Elevar perna 

alternadamente e 

simultaneamente; 
2. Bíceps; 

3. Elevar joelhos 

alternadamente e 

simultaneamente; 

4. Press frontal 

5. Afastar pernas e tocar 

com os calcanhares no chão. 

Juntar extensão de braços à 

frente. 

6. Arnold Press; 

7. Elevar pernas estendidas e 
batê-las (nadar) juntando os 

braços; 

8. Elevação lateral; 

9. Tocar com o braço direito 

no pé esquerdo e vice-versa; 

10. Abertura (peito); 

 

 

 

- 10 repetições em cada 
exercício; 

- Exercícios realizados na 

cadeira; 

- Postura correta; 

- Olhar em frente; 

- Manutenção do equilíbrio; 

- Manter espaço do colega da 

frente; 

- Manter a atenção e 

concentração durante os 

exercícios; 
- Movimentos leves e suaves; 

- Controlar a respiração. 

 

 

 

13' 

 

Equilíbrio / 

Coordenação 

 

- Desenvolver o 

equilíbrio estático e 
dinâmico; 

 

- Elevar um joelho durante 

10 segundos; 

- Elevar um joelho e afastar 

perna 10 vezes; 

- Percurso: contornar os 

cones, colocar o haltere no 
chão em agachamento e 

realizar o percurso inverso 

 

- Respiração correta; 

- Postura correta; 

- Manutenção do equilíbrio; 

- Coordenação braços e pernas; 

- Movimentação fluída. 

 Hidratação 
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P
A

R
T

E
 

F
IN

A
L

 

 

 

 

10' 

Alongamentos 

 

- Retorno da 

Frequência Cardíaca 

ao nível do repouso; 

- Retorno à calma. 

 

Os utentes colocam-se em 

xadrez e realizam os 

alongamentos demonstrados 

pelas formadoras.   

 

- Movimentos lentos e 

controlados; 

- Respiração fluída. 

F
im

 d
a
 

S
e
ss

ã
o

  

5' 

Concluída a sessão, reunião com os utentes para feedback sobre como decorreu a sessão. 

 

 

4ª sessão 

Sessão desenvolvida por:  

Enfermeira Irene Cerqueira & Professora Ana Pinto 

Local: Centro de Saúde Mateus Material: Balões, cadeiras, 

halteres, bastões, cones, 

bolas, bolas esponjosas. 

Data: 25/02/2019 

 Duração Objetivos Descrição Componentes críticas 

P
A

R
T

E
 I

N
IC

IA
L

 

 

 

 

 

 

10' 

Aquecimento 

- Aumentar a 

temperatura corporal 

para a preparação da 

parte fundamental da 

aula; 
- Ativação geral dos 

grandes grupos 

musculares para a 

prática física. 

 

Os utentes juntam-se em 

pares. Cada par posiciona 

um balão entre os peitos, 

entre os abdómens, entre os 

joelhos e entre as costas, 
dançando ao som da música. 

 

 

- Manter o equilíbrio e uma 

postura correta; 

- Olhar em frente; 

- Movimento suaves; 
- Respiração correta. 

 

P
A

R
T

E
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

 

 

 

 

 

13' 

 

 

Resistência aeróbia 

 

- Ativação geral do 

corpo para aumentar a 

frequência cardíaca 

máxima. 

Continuação da coreografia 

de aeróbica: 

1. Passe em V;  

2. Passe em A;  

3. Passo e toca;  

4. Elevação do joelho; 

5. Flexão do joelho; 

6. Pontas; 
7. Duplo. 

(o movimento dos braços é 

acrescentado aos poucos) 

 

 

- Manter postura correta; 

Abdominal contraído; 

- Peito fora; 

- Movimentos suaves; 

- Manter os membros superiores 

ativos em movimento contínuo; 
- Controlar a respiração. 

 

 

 

 

 

 

13' 

 

 

 

 

Força muscular 

 

- Estimular a força 

muscular dos 

membros inferiores, 

superiores e do tronco. 

1. Elevação dos joelhos - 15 

segundos; 

2. Afastar os joelhos - 15 

segundos; 

3. Movimentos tesoura - 15 

segundos; 

4. Elevação frontal dos 

braços (alternadamente à 

frente, cruzado, lateral) - 10 

vezes; 
5. Aberturas (peito) - 10 

vezes; 

6. Rotação do tronco - 10 

vezes; 

7. Inclinar tronco ao lado - 

10 vezes. 

 

 

 

- Séries: 2 

- Exercícios realizados na 

cadeira; 

- Postura correta; 

- Incentivar o utente com 

feedback positivo; 

- Manter o equilíbrio; 

- Movimentos suaves; 
- Respiração correta - expiração 

quando faz mais força e 

inspiração na recuperação; 

- Olhar em frente; 
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13' 

Coordenação / 

Equilíbrio 

 

- Trabalhar o 

equilíbrio e 

coordenação dos 

membros superiores e 

inferiores. 

- Percurso de cones: 

1. Contornar os cones; 

2. Contornar os cones a 

conduzir uma bola; 

3. Contornar os cones e 

rodar um haltere à volta da 

cintura; 

4. Contornar os cones 

elevando o joelho direito e o 
braço esquerdo ao mesmo 

tempo. 

- Realizar os exercícios dois a 

dois; 

- Respiração correta; 

- Postura correta; 

- Manutenção do equilíbrio; 

- Coordenação braços e pernas; 

- Movimentação fluída. 

 Hidratação 

P
A

R
T

E
 

F
IN

A
L

 

 

 

 

10' 

Alongamentos 

- Retorno à calma; 

- Alongar os grupos 

musculares mais 

exercitados na aula. 

Os utentes organizam-se 

dois a dois. Com uma bola 

esponjosa realizam 

movimentos circulares nas 

costas e braços do colega, 

alternadamente. 

 

- Postura correta; 

- Movimentos lentos e 

controlados; 

- Provocar relaxamento 

muscular. 

F
im

 d
a
 

S
e
ss

ã
o

  

5' 

Concluída a sessão, reunião com os utentes para feedback sobre como decorreu a sessão. 
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 Apêndice D 

Planificação das sessões de musicoterapia para os utentes com feridas crónicas 

 

 

 

Planificação da Sessão de Musicoterapia 
para os doentes com Doença Venosa 
Crónica  

 
Sessão desenvolvida por: Enfermeira Irene Cerqueira & Enfermeiro Armando Soares 

Datas: 7/02/2019 -14/02/2019-21/02/2019/ e 28/02/2019 

Fases Conteúdo Metodologia/estratégia Tempo 

Introdução 
-  Apresentação; 

-  Motivar para a participação dos utentes; 

-  Explicar a dinâmica e os objetivos da 

sessão aos utentes; 

-  Breve explicação sobre a musicoterapia 

 

Preparação do Material: 

Cadeiras, leitor de CD. 

Receção dos utentes 

Questões abertas 

-Escuta Ativa 

-Estimular a participação 

 

5 min 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

Fase Inicial: 

-  Motivar para a participação do grupo;  

-  Explicar a dinâmica e os objetivos da 

musicoterapia;  

-  Partilha de sentimentos, angústias, 

receios e emoções do grupo; 

-  Explicar os benefícios da musicoterapia 

(estratégia não farmacológica) no bem-

estar e qualidade de vida destes utentes. 

Exercícios de relaxamento 

-  Manter uma postura correta e através da 

música, 

-  Realizar exercícios respiratórios com 

inspirações e expirações profundas e 

pausadas realizar exercícios musculares de 

contração e descontração muscular do 

todo o corpo. 

 

 

 

Os formadores preparavam 

os utentes para a postura a 

adotar e iam corrigindo 

posições incorretas 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

Avaliação 
- Partilhar experiências e emoções sentidas 

durante a sessão; 

- Detetar dificuldades e problemas. 

- Resumo da sessão 

- Feedback 

10 min 

Finalização Despedida dos utentes e motivar para a 

participação na sessão de musicoterapia 

seguinte. 

Diálogo informal 5 min 
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Apêndice E 

Autorização do Diretor Executivo do ACeS Marão Douro Norte e pareceres do Diretor 

Clínico da USF Fénix e da Comissão de Ética para a Saúde 
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93 

Apêndice F 

Consentimento Informado 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não hesite 

em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

 Irene da Conceição Jales Cerqueira, a frequentar o IV Mestrado de Enfermagem e Saúde Familiar na Universidade e 

Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde, encontra-se a desenvolver um estudo de investigação 

subordinado ao tema: “Utentes com feridas crónicas e suas famílias: Intervenção do enfermeiro de família”, 

Unidade de Saúde Familiar FENIX, sob a orientação científica da Professora Isabel Maria Antunes Rodrigues da Costa 

Barroso e Maria da Conceição Alves Rinho Soares Pereira. 

 Será  solicitada a sua colaboração  para o preenchimento de um formulário, sobre o tema em estudo e responderá 

escolhendo a opção que vai mais de acordo com a sua opinião durante a consulta de enfermagem com as famílias, 

onde será explicado, os objetivos do estudo, como irá ser utilizada a informação obtida, assegurado o compromisso de 

salvaguardar o anonimato e garantir a confidencialidade. 

 A sua participação no estudo é voluntária. Se decidir não tomar parte no estudo, não terá qualquer prejuízo. Se 

decidir participar, poderá sempre deixar de o fazer a qualquer momento. A sua decisão de participar ou não neste 

estudo, não afetará a sua relação profissional atual ou futura.  

 Todos os dados relativos a este estudo serão mantidos sob sigilo. Em nenhum tipo de relatório ou de publicação que 

eventualmente se venha a produzir, será incluído qualquer tipo de informação que possa conduzir à identificação dos 

intervenientes. Após a conclusão do estudo, todos os dados relativos aos intervenientes e que possam conduzir à sua 

identificação, serão destruídos. Antes de decidir se vai colaborar neste estudo, deve primeiro compreender o seu 

propósito, o que se espera da sua parte, os procedimentos que se irão utilizar, os riscos e os benefícios de participar 

neste estudo. Pedimos que leia todo o documento e se sinta à vontade para colocar todas as questões que pretender 

antes de aceitar fazer parte do estudo. Será também assegurado o anonimato, a privacidade e confidencialidade 

individual da informação constante nos formulários. 

 

Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 

 

 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /……….. 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 

                                                
 

 



 

 

 

 

 



 

95 

ANEXOS 
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Anexo A 

Genograma familiar: exemplo de duas famílias participantes no estudo 

 

 

 

Símbolos de

Genograma

Rótulo da Relação Familiar

Rótulo da Relação Emocional

2 

2 Amizade / Próximo

1 Hostil

1 Harmonia

3 Amor

3 

1 Doença Cardíaca, Hipertensão / Pressão

Arterial Alta

1 Hipertensão / Pressão Arterial Alta,

Diabetes

1 Hipertensão / Pressão Arterial Alta,

Obesidade

1965

S C

54

1969

E C

50

1996

P C

23

1998

J C 

21

Masculino

Feminino

Símbolos de GenogramaRótulo da Relação Familiar

Rótulo da Relação Emocional

4 

2 Amizade / Próximo

1 Grandes Amigos / Íntimos

7 

1 Obesidade, Hipertensão / Pressão Arterial

Alta

1956

M D

63

1956

G D

63

1988

L D

31
1986

S D

33

1987

R

32

1989

S

30

Masculino

Feminino

Falecimento



 

 

 


