
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE 

 

 

Rossano Cossul Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro 

fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Educação nas Profissões da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA – SP 

2015  



Rossano Cossul Gomes 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro 

fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOROCABA – SP 

2015  

Trabalho final apresentado à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de Mestre 
Profissional em Educação nas 
Profissões de Saúde sob a orientação 
do Prof. Dr. Paulo Renato Canineu 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                     Banca Examinadora 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho aos meus pais e ao 

meu irmão por todo apoio, carinho e paciência 

que tiveram comigo ao longo de mais esta 

jornada e por sempre me incentivarem a 

concretizar meus sonhos. 

  



AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço em primeiro lugar a Deus que iluminou o meu 

caminho durante esta caminhada. 

 

Agradeço a todos que passaram pela minha vida nesses 

dois anos de mestrado e que, mesmo sem saber, me 

ensinaram mais do que posso dizer em palavras. 

 

Ao orientador, professor Dr. Paulo Renato Canineu pelo 

incentivo, simpatia e presteza no auxílio às atividades e 

discussões sobre o andamento e normatização desta 

dissertação de mestrado profissional. 

 

Aos colegas de classe pela espontaneidade e alegria na 

troca de informações e materiais numa rara 

demonstração de amizade e solidariedade. 

 

Aos amigos que, com certeza, serão inesquecíveis, e 

que mudaram minha forma de encarar a vida. 

 

À família por absolutamente tudo, dos erros aos acertos, 

tudo que me ajudou a ser quem eu sou hoje. 

  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

"Quando amamos e acreditamos do fundo de 

nossa alma em algo, nos sentimos mais fortes 

que o mundo, e somos tomados de uma 

serenidade que vem da certeza de que nada 

poderá vencer a nossa fé. Esta força estranha 

faz com que sempre tomemos a decisão certa, 

na hora exata e quando atingimos nossos 

objetivos ficamos surpresos com nossa própria 

capacidade."            

Paulo Coelho  



RESUMO 
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade e, ao 
longo da história, por seu caráter deformante, gerou temor e discriminação. Em 
virtude disso, além do desconhecimento de outras medidas para conter o avanço da 
doença, os portadores de hanseníase foram isolados por séculos e, neste contexto, o 
hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes foi criado em 1932, sob a denominação de 
Pirapitingui, como asilo-colônia, um dos maiores leprosários da época. O Núcleo de 
Prevenção e Tratamento de Feridas teve início em 2003 com o objetivo de atender e 
acompanhar a demanda hospitalar e local de pacientes que tiveram hanseníase e 
possuem ou possuíram algum tipo de lesão dermatológica/trófica. A partir da década 
de 80 houve maior interesse no tema educação em saúde com produção de materiais 
educativos voltados para hanseníase. Tais materiais assumem um papel importante 
de mediação na relação entre os profissionais da saúde e a população alvo. Existe a 
necessidade de se estabelecer comunicação personalizada e atenta ás diversidades 
sócio-culturais dos destinatários, sendo imprescindível levar em conta os dados 
epidemiológicos e sócio-culturais além dos diversos atores desta relação 
comunicativa. Torna-se, portanto, fundamental uma caracterização preliminar da 
população-alvo para que, posteriormente, se dê o processo de elaboração de material 
educativo que visa à educação dos pacientes a fim de proporcionar habilidades e 
atitudes que resultarão num ambiente necessário para se conseguir o desejado 
sucesso do tratamento, além de melhorar a qualidade de vida. O registro fotográfico 
em banco de dados é uma ferramenta importante para o acompanhamento da 
evolução da ferida, cujo objetivo é documentar o estado antes e depois de 
procedimentos ou da utilização de curativos servindo como fonte de dados sobre a 
assistência prestada ao portador de ferida crônica além de ser objeto de ensino e 
pesquisas. OBJETIVOS: Criar um banco de dados com registros fotográficos das 
lesões dos pacientes de caráter evolutivo para que tais lesões possam ser avaliadas 
com o transcorrer do tempo e de acordo com seu tratamento e, concomitantemente, 
elaborar material educativo para os pacientes atendidos no NPTF com a finalidade de 
que o mesmo transmita informações sobre a hanseníase, autocuidados e de 
prevenção de novas lesões e demonstre a importância e necessidade do 
acompanhamento médico regular além de estimular o processo dialógico entre 
profissionais e pacientes. RESULTADOS: Criou-se um banco de dados com registro 
fotográfico dos pacientes o qual foi organizado através de pastas e subpastas de 
maneira simples com facilidade de acesso e compreensão. Foi elaborado material 
educativo personalizado ao grupo estudados denominado Manual de Autocuidados 
em Haseníase contemplando temas acerca da doença, autocuidados e cuidados com 
lesões. CONCLUSÃO: A educação em saúde foi e tem sido ineficaz neste grupo de 
pacientes quanto á prevenção das incapacidades e aos autocuidados. Por intermédio 
do material educativo elaborado espera-se, após sua efetiva implantação, que o 
mesmo produza resultados benéficos no tratamento e acompanhamento destes 
pacientes, e tais resultados podem ser acompanhados evolutivamente através do 
banco de dados fotográfico criado. 
 
Palavras-Chave: Educação em Saúde, Hanseníase, Banco de Dados Fotográfico, 
Perfil Epidemiológico.  



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Leprosy is one of the most ancient diseases of mankind and, throughout 
the history, because of its deform character, it generated fear and discrimination. Due to it, in 
addition to the lack of knowledge of other measures to contain the spread of the disease, the 
leprosy patients have been isolated for centuries and, in this context, in 1932 was created 
the Doctor Francisco Ribeiro Arantes Hospital, under the name Pirapitingui, as an asylum-
colony, one of the greatest leper colonies at the time. The Center of Prevention and 
Treatment of Wounds started in 2003 in order to meet and keep up with the hospital and 
local demand from patients who have had leprosy and possess or possessed some kind of 
dermatological/trophic injury. From the decade of 80 and so, there has been greater interest 
in health education theme with production of educational materials geared for leprosy. Such 
materials take on an important role of mediation on the relationship between health 
professionals and the target population. There is a need to establish personalized and 
attentive communication to socio-cultural diversities from the recipients, being essential to 
take into consideration the epidemiological and socio-cultural data in addition to the several 
individuals of this communicative relationship. Therefore, it becomes essential, a preliminary 
characterization of the target population so that, later, starts the process of elaborating 
educational materials aiming the education of patients in order to provide skills and attitudes 
that will result in an environment necessary to achieve the desired success of the treatment, 
besides to improve the quality of life. The photographic record in database is an important 
tool for monitoring the evolution of the wound, whose goal is to document the state before 
and after the procedures or the usage of dressing curatives as source of information on the 
assistance provided to the patient with chronic wound besides being the object of teaching 
and research. OBJECTIVES: Create a database with photographic records of patients’ 
ongoing injuries so that these injuries can be evaluated with the elapse of time and according 
to its treatment and, at the same time, develop educational material for patients attended at 
NPTF in order that the same transmit information about leprosy, self care and the prevention 
of new injuries and demonstrate the importance and need of regular medical follow-up as 
well as stimulate the dialogic process between professionals and patients. RESULTS: It was 
created a database with photographic Record of the patients which was organized through 
folders and subfolders in a simple way with easy access and understanding. It was prepared 
educational materials customized to the studied groups named Self-care in Leprosy Manual 
contemplating themes about the disease, self-care and cares with the injuries. 
CONCLUSION: Health education was and has been ineffective in this group of patients 
related to prevention of disabilities and self-cares. Through the educational material prepared 
it is expected, after its effective establishment, the same produce beneficial results in 
treatment ad follow-up of these patients, and such results can be evolutionarily tracked 
through this photographic database created. 

Key-words: Health Education, Leprosy, Photographic Database, Epidemiological Profile  
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1 INTRODUÇÃO 

 
O interesse e preocupação com os mais diversos tipos de feridas e seus 

tratamentos é antigo e, ao longo do tempo, muitos estudos sobre este assunto vêm 

sendo desenvolvidos,1,2 o que levou a um maior ganho de conhecimento acerca das 

lesões e de todos os fatores envolvidos além do desenvolvimento de um grande 

número de produtos a serem utilizados no tratamento de feridas. Atualmente existem 

no mercado cerca de 2.000 produtos destinados ao tratamento de feridas, o que 

torna a escolha do melhor curativo uma tarefa desafiadora.3 

As feridas crônicas, principalmente as de aspecto neurotrófico, comuns em 

patologias como a hanseníase que acometem o sistema nervoso periférico e a pele, 

constituem um sério problema de saúde pública no Brasil devido ao grande número 

de doentes com estas lesões. Entretanto, é muito difícil a comprovação deste fato 

em virtude da escassez de registros relacionados ás feridas crônicas.4 Porém, sabe-

se que quanto maior a incidência de feridas na população maiores são os gastos 

públicos ao mesmo tempo em que a qualidade de vida diminui.5,6  

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e crônica, causada pelo 

Mycobacterium leprae que é transmitida de pessoa para pessoa através do contato 

com pacientes não tratados ou portadores de suas formas transmissíveis, e 

manifesta-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos e 

acomete, principalmente, as populações que vivem em condições precárias de vida. 
5,7,8 Entre as doenças transmissíveis, a hanseníase é uma das principais causas de 

incapacidade física permanente,8,9 sendo que um terço dos casos apresentam 

danos neurais ao diagnóstico e podem desenvolver incapacidades.10,11 Além dos 

agravantes inerentes a qualquer doença, ressalta-se a repercussão psicossocial 

gerada pelas incapacidades físicas que acompanham os portadores crônicos de 

feridas, o que constitui a causa maior do preconceito e manutenção do estigma e 

isolamento destas pessoas.11,12  

A hanseníase ainda persiste como um problema de saúde pública apesar dos 

esforços governamentais para a diminuição da sua prevalência que, no Brasil, 

atualmente, é de 1,51 para cada 10.000 habitantes, com registro de mais de 30 mil 

casos/ano, com importantes variações regionais e estaduais (a OMS considera 

como eliminado o problema de saúde pública quando a taxa de prevalência é menor 

do que 1 doente para cada 10.000 habitantes).13-15 O coeficiente de detecção em 
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menores de 15 anos foi de 4,81 por 100.000 habitantes em 2012, o que indica 

manutenção da endemia e a precocidade da exposição ao bacilo.13,14 O Brasil 

continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, só perdendo para a 

Índia, país asiático com densidade populacional 15 vezes maior e duas vezes mais 

pobre, e até a Índia cumpriu a meta definida pela OMS para a eliminação da 

hanseníase. Das 193 nações do globo, apenas 4 não reduziram as taxas á média 

aceitável de 1 caso para cada 10.000 habitantes: Brasil, Nepal, Moçambique e 

Congo.9  

A partir do ano de 1976 a educação em saúde, dentre outras medidas, 

passou a fazer parte das novas políticas para o controle da hanseníase. A partir da 

década de 80 o Programa Nacional de Controle da Hanseníase promoveu 

campanhas de divulgação nas mídias a fim de promover um maior conhecimento da 

doença pela população, além da produção de cartazes, folhetos e cartilhas com 

objetivo fomentar a detecção de casos e destacar a importância do diagnóstico e 

tratamento da doença.16 A grande maioria dos materiais produzidos tinha como base 

o modelo informacional, priorizando o saber biomédico de um modo linear e vertical, 

transformando o indivíduo em um sujeito passivo, reduzindo ou anulando a 

capacidade do paciente de participar de seu próprio cuidado de saúde.17,18  

Historicamente, vários recursos publicitários e materiais educativos foram 

criados com vistas á educação da população sobre as mais diversas doenças e 

especialmente sobre a hanseníase. Tais materiais educativos assumem um papel 

importante de mediação na relação entre os profissionais da saúde e a população 

alvo. Estes materiais são utilizados para transmissão de informações objetivando 

além de ganhos de cohecimento e entendimento acerca do assunto abordado, a 

promoção de mudanças de comportamentos da população.18,19  

Há certa precariedade das ações de comunicação e educação vigentes nos 

programas de controle oferecidos atualmente além da falta de uma política 

específica para a área a que se restringe o presente trabalho, ou seja, dos pacientes 

portadores de lesões crônicas de pele. Sabe-se que apenas cerca de 3% dos 

materiais produzidos nesta área são destinados a pacientes hansenianos e ainda 

menos para pacientes com lesões crônicas de pele.20  

Existe a necessidade de se estabelecer comunicação personalizada e atenta 

às diversidades sócio-culturais dos destinatários, sendo, portanto, imprescindível 

levar em conta, neste processo, os dados epidemiológicos e sócio-culturais além 



17 
  

dos diversos atores desta relação comunicativa. Os programas educacionais devem 

ser organizados, estruturados, compreensivos, atrativos, e direcionados para os 

pacientes bem como para os profissionais. O método de ensino a ser adotado 

depende da disponibilidade dos materiais utilizados, da educação, cultura, nível de 

compreensão e interesse dos pacientes.20 Torna-se, portanto, fundamental, uma 

caracterização preliminar dos sujeitos do estudo para que, posteriormente, se dê o 

processo de elaboração de material educativo. 

A prática da educação em saúde tem como intuito facilitar o envolvimento e a 

interação entre profissionais da saúde e os pacientes. A prática do cuidar, que pode 

ser entendido como uma relação entre as pessoas que pretendem transformar os 

serviços por meio de suas relações de cuidar,21 visa a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, o que consiste em refletir com a população para que esta 

seja capaz de melhorar a sua saúde e exercer controle sobre a mesma. 

Como maneira auxiliar para reforçar a educação em saúde e estimulá-la cada 

vez mais podemos realizar o registro fotográfico das feridas dos pacientes e, 

posteriormente, reunir e organizar tal registro na forma de banco de dados 

fotográfico o qual tem relevante papel no sistema de informações sobre o paciente e 

sobre as lesões, assumindo importância fundamental e crescente como fonte de 

dados sobre a assistência prestada ao paciente com lesão crônica dermatológica. 

Os bancos de dados coletam e guardam informações sistematicamente a respeito 

da identificação pessoal, aspectos culturais e demográficos dos pacientes; dos 

recursos utilizados no diagnóstico e terapêutica das lesões; da evolução das lesões 

e estado geral dos pacientes ao longo do tempo e com os tratamentos instituídos. 

Exige dinamismo, pois deve ser revisto e acrescido de dados frequentemente para 

incorporar as modificações introduzidas nos cuidados ao paciente com feridas 

crônicas, seja pela introdução de novas técnicas, seja pela mudança nas condutas 

terapêuticas, seja pela necessidade de se dispor de novas informações. 

A fotografia digital dermatológica precisa ser clara e precisa, pois compreende 

a captura das imagens pelas lentes da câmera e permite o arquivamento digital e o 

registro clínico eletrônico, favorecendo auditorias, revisões clínicas, teleassistência e 

o telemonitoramento,22 assim como o acompanhamento, evolução da ferida, bem 

como a avaliação das intervenções propostas para o tratamento e recuperação do 

paciente.23 Autores apontam que a técnica de fotografar feridas contribui para 

documentar o estado da ferida antes e depois de uma técnica de debridamento ou 
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utilização de curativos e produtos específicos, assegurando a descrição clara e 

precisa das lesões e dos tecidos ao redor. Sua função é a de veículo de registro, 

divulgação, análise e interpretação do conhecimento. Presta-se ao ensino e à 

consultoria e está isenta da barreira linguística.24 Assim, a fotografia na área médica 

precisa reproduzir fielmente a manifestação cutânea em questão para ser útil no 

ambiente clínico.25 

O uso de registros fotográficos associados a métodos computacionais 

voltados á assistência em saúde mostra-se útil para o acompanhamento de lesões 

dermatológicas e um ganho geral para a população de pacientes, caracterizando-se 

por apresentar elementos de fácil manuseio operacional e proporcionar a formação 

de um banco de dados rico em aspectos preponderantes á evolução das lesões de 

pele, constituindo-se de ferramenta importante para acompanhamento destes 

pacientes e como método de ensino e pesquisa. 

Esta pesquisa tem como finalidade a criação de um banco de dados com 

registros fotográficos das lesões dos pacientes de caráter evolutivo para que tais 

lesões possam ser avaliadas com o transcorrer do tempo e de acordo com seu 

tratamento e, concomitantemente, elaborar material educativo personalizado para os 

pacientes atendidos no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital 

Dr. Francisco Ribeiro Arantes com o objetivo de que o mesmo transmita informações 

sobre a hanseníase, oriente os autocuidados destes pacientes acerca das suas 

feridas e de prevenção de novas lesões e demonstre a importância e necessidade 

do acompanhamento médico regular além de estimular o processo dialógico nas 

consultas médicas e de enfermagem e, ainda, uniformizar as condutas e 

procedimentos adotados pelos profissionais atuantes no referido núcleo. 
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2 JUSTIFICATIVA  
 

A hanseníase, conhecida desde os tempos bíblicos como lepra, é uma das 

doenças mais antigas da humanidade e, ao longo da história, por seu caráter 

deformante, gerou temor e discriminação. 26,27 Em virtude disso, além do 

desconhecimento de outras medidas para conter o avanço da doença, os portadores 

de hanseníase foram isolados por séculos. A assistência era feita por instituições de 

caridade e o governo ausentou-se por muito tempo do seu papel de controle da 

hanseníase como problema de saúde pública. Esse comportamento de passividade 

dos serviços de saúde parece ter repercussões até os dias atuais. 

No período entre 1912 a 1920 houve o reconhecimento do problema pelas 

autoridades sanitárias e, neste contexto, o hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes foi 

criado em 1932, sob a denominação de Pirapitingui, como asilo-colônia, um dos 

maiores leprosários da época, período em que havia, ainda, estigma e preconceito 

com os pacientes portadores de hanseníase e cujo objetivo era afastá-los dos 

grandes centros com o objetivo de “isolamento humanitário”.28  

O Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco 

Ribeiro Arantes teve início em 2003 como Ambulatório de Feridas, com seu nome 

sendo modificado logo após, devido á inserção de profissionais especializados neste 

tipo de atendimento. O objetivo deste núcleo é atender e acompanhar a demanda 

hospitalar e local de pacientes que tiveram hanseníase e possuem algum tipo de 

lesão dermatológica, não apenas lesões neurotróficas, mas também os mais 

variados tipos de lesões tróficas/dermatológicas. Existe, atualmente uma demanda 

de 109 pacientes cadastrados e em acompanhamento no referido núcleo, sendo que 

o mesmo realiza diariamente cerca de 40 atendimentos e a troca de curativos de 70 

pacientes.  

É coerente o predomínio de pacientes idosos por tratar-se de patologia de 

caráter crônico. É também associada a baixos níveis sócio-econômicos visto que a 

transmissão interpessoal é maior em locais de aglomeração e a informação 

necessária ao diagnóstico precoce é tardia e, também, devido ao difícil acesso 

destes pacientes aos serviços de saúde tanto para diagnóstico quanto para o 

tratamento.29-32 Neste contexto estão os pacientes portadores de feridas crônicas de 

pele, que muitas vezes acabam tentando soluções próprias, baseados em cuidados 
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empíricos por recomendações de amigos ou familiares ocasionando piora de suas 

lesões e riscos desnecessários ao membro e á vida.  

Em vista do exposto, a elaboração de material educativo visa a educação dos 

pacientes que pode ser definida como o fornecimento ou troca de informações a fim 

de proporcionar habilidades e atitudes que resultarão num ambiente necessário para 

se conseguir o desejado sucesso do tratamento,33 além de melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes. Além disso, devido ao grande número de produtos utilizados em 

feridas crônicas e disponíveis no mercado atualmente, inclusive neste hospital, 

torna-se necessário uniformizar as condutas de todos os profissionais que trabalham 

neste núcleo com a finalidade de resultados melhores e mais consistentes no 

tratamento dos pacientes. 

O registro fotográfico mantido em banco de dados é uma ferramenta 

importante para o acompanhamento da evolução da ferida, cujo objetivo é contribuir 

para documentar o estado antes e depois de procedimentos ou da utilização de 

curativos e produtos específicos23 servindo como fonte de dados sobre a assistência 

prestada ao portador de ferida crônica além de ser objeto de ensino e pesquisas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

3.1 Feridas Crônicas 
 
3.1.1 Anatomia da Pele 

 
A pele é indispensável á vida pois reveste e delimita o organismo, isolando-o 

do meio externo e protegendo-o de agressões, além de atuar na regulação térmica e 

metabolismo de vitamina D.34,35 A pele é considerada o maior órgão do corpo 

humano36 e é tida como o espelho do corpo pois reflete condições físicas, psíquicas, 

sociais, de saúde, idade, ambiente de trabalho, etnia e cultura.37,38 Assim, estes 

dados facilitam a percepção de estados psicológicos e patológicos e até mesmo o 

estabelecimento de diagnósticos.39,40 

A pele divide-se em 3 camadas á microscopia: epiderme, derme e hipoderme, 

cada uma com sua função específica.41 

A epiderme é a camada mais externa, avascularizada, composta de várias 

camadas de células, e confere proteção do organismo contra a penetração de 

organismos e agressões e também evitando a perda de fluidos e eletrólitos.39,42  

A derme é uma camada intermediária e composta de tecido conjuntivo que 

confere força e elasticidade á pele. Nela existe uma rede de linfáticos, terminações 

nervosas e vasos sangüíneos que nutrem a epiderme e os anexos cutâneos, além 

de sintetizar algumas substâncias químicas.43  

A hipoderme é uma camada de tecido cutâneo associado a tecido adiposo 

frouxo, que atua na temoregulação e provisão de energia e reserva nutricional, 

oferecendo proteção mecânica ás tensões e traumas externos e facilita a mobilidade 

da pele em relação ás estruturas subjacentes. 35,40 

 

3.1.2 Definição 

 
As feridas podem ser definidas como qualquer ruptura da integridade 

anatômica da pele 44 que pode ser ocasionada por agente químico, físico ou 

biológico. As feridas podem ser classificadas como superficiais ou profundas ou 

ainda de acordo com o grau de contaminação, pelo tipo de agente causal, pelo 

tempo do traumatismo, pela profundidade das lesões.45 Tais classificações são 

importantes para a sistematização necessária para o processo de avaliação, registro 
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e tratamento. Assim, as feridas podem ser classificadas em agudas e crônicas de 

acordo com o tempo de reparação tissular. As feridas crônicas são aquelas que não 

são reparadas no tempo esperado e apresentam complicações ou, após 

cicatrizarem, recidivam.46 Nas Feridas cônicas acontece um desvio do processo 

fisiológico de cicatrização. 

 

3.1.3 Fisiopatologia das feridas crônicas 

 
A fisiopatologia das feridas crônicas é complexa e os processos de 

regeneração incluem coagulação, inflamação com a participação das citocinas e 

angiogênse e epitelização. Tais processos são interdependentes e simultâneos e 

envolvem fenômenos químicos, físicos e biológicos, lembrando que a ferida é 
apenas um aspecto dentro de um todo, que é o ser humano, o qual deve ser visto 

como um ser único, exigindo avaliação e atenção específica.41,47,48 

No processo de cicatrização, conforme Mandelbaum SH, Di Santis e 

Mandelbaum MHS49 existem cinco fases: 

1- Coagulação: fase que acontece logo após o ferimento, dependente da atividade 

planetária e coagulação, onde existe a presença de produtos e substancias 

vasoativas, fatores de crescimento e proteases. O coágulo cria uma ponte na qual 

os demais elementos transitam para iniciar o processo de cicatrizarão, o que dita o 

desencadeamento das outras fases. 

2-Inflamação: depende de mediadores químicos e inflamatórios que permanecem 

vários dias na ferida formando a base para a matriz extracelular, na qual os 

elementos estranhos e as bactérias serão removidos. 

3- Proliferação: subdivide-se nas fases de fibroplasia, angiogênese e 

reepitelização. A fibroplasia forma a matriz e o tecido de granulação, depende do 

fibriblasto que produz colágeno, elastina e outras proteínas responsáveis pelo 

desbridamento e remodelamento fisiológicos. A angiogênese é responsável pelo 

suprimento de oxigênio e nutrientes para a cicatrizarão. A reepitelização é 
responsável pelo fechamento da derme, onde os queratinócitos migram das bordas 

da ferida e dos anexos.   

4- Contração: onde existe o movimento centrípeto das bordas da ferida (não existe 

nas feridas de espessura parcial). 
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5- Remodelagem/maturação: é a principal fase da cicatrização, podendo durar 

anos ou meses. Diminui o tamanho da cicatriz e do eritema e determina a resistência 

da cicatriz. 

 

3.1.4 Fatores que interferem na cicatrização 

 

Um dos fatores que determinam a forma de tratamento da ferida é a forma 

como ela cicatriza que, segundo Gogia39 e Borges et al.48 pode ocorrem de três 

maneiras: 

1) Primeira intenção ou fechamento primário, em que ocorre a aproximação das 

bordas através de suturas mais comumente, o que favorece a reepitelização, 

sendo esta a forma mais eficiente de cicatrização; 

2) Segunda intenção ou fechamento secundário, ocorre em lesões abertas e 

grandes, de espessura tal, em que ocorreu grande perda de tecido, levando 

maior tempo para que ocorra a cicatrização, pois há a necessidade de formação 

de colágeno e neoformação tecidual através da granulação, da contração e da 

epitelização; 

3) Terceira intenção ou fechamento primário retardado, ocorre quando a ferida é 
intencionalmente deixada aberta em vista da grande quantidade de 

microorganismos e risco muito alto de infecção mas quando descontaminadas 

podem ser fechadas por suturas. 

 

A grande maioria dos autores concorda que a situação da ferida é o reflexo do 

estado geral do doente. A cicatrização depende de condições locais ligadas á ferida 

e de condições gerais referentes ao paciente como um todo. Para a cura e 

cicatrização adequada, especialmente em feridas cônicas, todas estas condições 

devem ser otimizadas num trabalho interdisciplinar centrado no paciente.41,50 

Os principais fatores sistêmicos são nutrição, vascularização, uso de 

medicações sistêmicas, doenças sistêmicas, idade e tabagismo.39,48  

A deficiência de qualquer nutriente durante a cicatrização poderá prejudicar 

ou retardar seu fechamento, motivo pelo qual, em feridas crônicas, as necessidades 

diárias de ingesta hídrica e alimentar devem ser aumentadas.39,46,51 A deficiência de 

vitaminas A, C, E, K e minerais dificulta a formação de novos capilares e colágeno o 

que diminui a remodelarem da ferida. 39,46 
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A vascularização adequada é importante para promover o aporte de 

nutrientes e a eliminação de produtos de degradação.35 

Imunossupressores, esteróides, quimioterápicos e outras drogas aumentam o 

risco de infecção, reduzindo a síntese de proteínas, a proliferação de fibroblastos, 

epitelização e neovascularização o que prejudica muito a cicatrização.39,51  

Várias doenças sistêmicas como cardiopatias, doenças autoimunes, 

hematológicas e especialmente a neuropatia periférica causam falta de sensibilidade 

dos membros inferiores deixando-os mais suscetíveis a lesões além de 

influenciarem diretamente e indiretamente a cicatrização através da redução da 

síntese do colágeno, e diminuição da capacidade de fagocitose dos leucócitos.52 

Em relação á idade, a cicatrização nas pessoas idosas ocorre mais 

lentamente. Com o aumento da idade diminui a circulação sangüínea, a resposta 

inflamatória, a síntese do colágeno, a angiogênese e a epitelização, o que retarda o 

processo cicatricial. Além do fato de os idosos serem mais suscetíveis a deficiências 

nutricionais e problemas imunológicos e circulatórios e de usarem grande 

quantidade de medicações.31,51,53 

O tabagismo diminui a tensão de oxigênio no sangue e tecido subcutâneo 

aumentando a chance de necrose celular, além de deprimir o apetite e causar 

repercussões nutricionais.48 

O reparo tecidual adequado exige um ambiente que facilite a epitelização, 

formação de colágeno, a angiogênese e a contração da ferida. Para que isso ocorra 

o ambiente da ferida deve ser estável, úmido, quente e livre de contaminação, 

infecção e necrose. Os principais fatores locais adversos são: infecção, hematoma, 

edema, corpos estranhos, tecido necrótico, ressecamento e fibrina.35,39,48 

Além dos fatores locais e sistêmicos já citados, existem outros que também 

interferem na cicatrização. O sono e o repouso inibem a liberação de alguns 

hormônios considerados catabólicos e estimulam os anabólicos o que possibilita o 

aumento da síntese protéica, mobiliza ácidos grados para a produção energética.46 

Acredita-se que estados psicológicos de ansiedade e depressão possam deprimir o 

sistema imunológico, além da ansiedade exercer um efeito conhecido na irrigação 

sanguínea cutânea, interferindo na circulação.42,51,54 

Más condições sócio-econômicas proporcionam falta de acesso á informação 

e ao tratamento. Más condições de moradia e habitação predispõem a doenças e 
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infecções. A utilização de medicamentos caseiros e produtos inadequados ou 

usados de forma errada podem retardar e causar prejuízos na cicatrização.40,52  

 

3.1.5 Neuropatia periférica 
 

As neuropatias periféricas ocorrem em consequência de várias doenças e tem 

relação com a gênese de deficiências física, mas o seu impacto global é ainda 

pouco conhecido.55 Os impactos psíquicos, sociais e econômicos da cronificação 

das lesões, especialmente nas pernas e pés, representam a segunda causa de 

afastamento de trabalho no Brasil além de comprometer a vida social do portador da 

ferida.49,56,57  

A neuropatia periférica pode afetar as funções sensoriais, causando 

diminuição da perspiração tornando a pele mais seca aumentando a chance de 

lesões mecânicas ou térmicas; autonômicas, causando deformação dos pés, falhas 

no sistema glandular da pele e circulatório; ou motoras, causando atrofia com 

alterações dos movimentos e função dos membros. Todas estas alterações 

aumentam o risco de feridas.46 

Conforme Duerksen,58 todos os pacientes com hanseníase tem algum grau 

de neuropatia, o que propicia maior risco de lesões primárias e secundárias.42 Nos 

casos de neuropatias avançadas há perda severa da sensibilidade e deficiência 

motora, privando o paciente dos mecanismos de defesa como a sensibilidade e 

diminuindo os reflexos motores.59,60 

 

3.1.6 Úlcera plantar 

 

As úlceras plantares são ferimentos de caráter crônico que ocorrem nos 

pontos de maior pressão dos pés, geralmente ante-pé.61 São caracterizadas por 

serem lesões escavadas e circunscritas de aspecto redondo ou ovóide sendo que a 

dor está ausente ou diminuída. Podem atingir profundidades variáveis e geralmente 

estão associadas a uma doença de base como diabetes e hanseníase em que existe 

o comprometimento neural (autônomo, sensitivo e motor) e, com a perda da 

sensibilidade protetora em áreas hipo ou anestésicas, os portadores de hanseníase 

não percebem pressões anormais nestes locais o que acarreta lesão tissular e o 

aparecimento destas úlceras.39,62,63 
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3.1.7 Úlcera plantar hansênica 

 
O comprometimento dos nervos periféricos ocorre por ação direta do M. 

Leprae inflamando-os ou por reações imunológicas do organismo á presença do 

bacilo nas terminações nervosas,64 o que termina por causar úlceras indiretamente, 

sendo a região plantar uma das mais acometidas em vista das pressões ás quais é 
submetida constantemente.42,63 

Os primeiros nervos afetados em pacientes com hanseníase são o fibular 

comum, responsável pela dorsiflexão e eversão do pé e sua lesão produz o pé caído 

e invertido; e o tibial posterior, que é responsável pela sensibilidade plantar e 

inervação intrínseca do pé. A freqüência de acometimento destes nervos é de 79 e 

82% respectivamente.65-67 Tais lesões acarretam hipo ou anestesia e anidrose do 

pé, mais especificamente na região plantar, com paresia da musculatura intrínseca, 

o que ocasiona modificação da marcha e da arquitetura do pé, que por sua vez 

criam zonas anormais de pressão e atrito e nestas zonas ocorrem a formação das 

ulcerações. Em casos avançados pode ocorrer ainda osteomielite com reabsorções 

ósseas e artropatia de Charcot .65  

A lesão nervosa diminui a luz dos vasos sangüíneos e a tonicidade e nutrição 

das partes moles, comprometendo o trofismo destes tecidos e levando a uma anoxia 

tecidual relativa, pois a circulação se acomoda ás necessidades do tecido. Isso leva 

a uma lentidão nas defesas e reparo tecidual dos tecidos locais. 

Concomitantemente, a lesão neural provoca alterações do sistema simpático 

levando a abertura de shunts arteriovenosos, os quais podem levar a arterites e 

tromboses e enfim, á ulceração.68 

As lesões neurais hansenianas produzem, indiretamente, devido ás 

alterações de sensibilidade e dos estímulos motores e autonômicos e alterações 

vasculares e cutâneas, pelos traumas repetitivos, úlceras neurotróficas.42,65 Estas 

facilmente infectam-se comprometendo os tecidos perilesionais e o sistema ósteo-

articular, levando a reabsorções ósseas e amputações naturais ou cirurgias que 

resultam em mutilações incapacitantes.69 As deformidades ocorrem, geralmente, 

após um longo período de doença que, se não tratada a tempo, resulta em 

ulcerações e mutilações (deformidades, rigidez articular, perda óssea, ulcerações, 

encurtamento dos dedos e do pé).70 
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Este conjunto de alterações são os fatores básicos responsáveis pela 

ocorrência de úlcera plantar hansênica. Tal quadro resulta na alta prevalência, na 

severidade e na dificuldade de controle destas lesões. Por esta razão, no Brasil, o 

número de pessoas com úlcera no pé causada pela hanseníase continua grande.42  

 

3.1.8 Fatores predisponentes e de risco para úlcera plantar 

 
Existem fatores mecânicos que contribuem para a ruptura da pele como a 

magnitude, duração, repetição de traumas e da pressão sobre o tecido.39 Então, 

baixas pressões por longos períodos podem resultar em isquemia tecidual; altas 

pressões por curta duração podem resultar em traumas teciduais; pressão 

moderada e repetitiva pode causar traumas da mesma maneira.71 

Todos os fatores que sobrecarregam o sistema locomotor, em especial os 

pés, contribuem para a formação das lesões e devem ser evitados ou tratados. 

Neles se incluem: pé chato, pé varo, pé plano, excesso de peso, estilo de calçado e 

do andar, calosidades, onicocriptose, dentre outros.72 Associados a estes podem 

existir outros fatores como: obesidade, perda visual, ulceração anterior, calosidades, 

calçados inadequados e elevado nível de atividade com os pés. 68 

 
3.1.9 Curativos 

 
A preocupação com o tratamento das feridas é antiga e, segundo Andrade, 

Seward e Melo,73 desde os tempos pré-históricos plantas, gelo, lama eram aplicados 

sobre as feridas com o objetivos de abreviar a cicatrização. Durante os séculos os 

tratamentos foram evoluindo e muitos estudos foram sendo desenvolvidos74 o que 

levou a um grande avanço no conhecimento dos diferentes tipos de lesões, 

processo de cicatrização e dos processos envolvidos, além do desenvolvimento de 

inúmeros produtos que auxiliam neste processo. 

Os curativos são definidos como uma terapia tópica e o conjunto de condutas 

que visam a cura precoce das feridas.75 É um processo de remoção das secreções e 

corpos estranhos de um ferimento, de reaproximação de suas bordas, de promoção 

da hemostasia e da proteção com coberturas, visando auxiliar na cicatrização.46,76 
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3.1.9.1 A seleção do curativo 

A avaliação da lesão com o o objetivo de obter informações sobre a ferida 

auxilia na escolha dos produtos a serem utilizados para auxiliar a cicatrização.51 A 

escolha do curativo mais adequado depende do conhecimento dos processo de 

cicatrização e dos produtos e substâncias utilizados e das ações dos variados tipos 

de curativos77 e comumento é realizada por uma equipe interdisciplinar envolvendo 

médicos e enfermeiros especialistas através de uma comissão ou grupo de 

tratamento de feridas. 

Como não existe um curativo ideal, o que influencia na escolha do melhor 

curativo para determinada lesão são as necessidades da ferida, o estágio em que se 

encontra a cicatrização, as propriedades e interações dos curativos com a ferida e 

os objetivos a serem alcançados.39,40,78 A função primordial do curativo é controlar 

ou modificar determinados aspectos do ambiente local da ferida de forma a facilitar a 

cicatrização, sendo que a escolha deve fundamentar-se na fisiologia da ferida e nas 

propriedades do curativo.40 

Além da ferida em si, o paciente deve ser visto como um todo e até mesmo 

seu estilo de vida, sua condição financeira, profissão, recursos domésticos e 

familiares influenciam a escolha do curativo, motivo este, que torna de fundamental 

importância uma avaliação multi e interdisciplinar.51  

O número de trocas está relacionado diretamente com a eficácia do curativo. 

Yamada50 recomenda o menor número de trocas possível, pois quanto menos 

manipulada melhor a cicatrização da ferida com menos dor, trauma e menor chance 

de infecção. 

Podemos classificar os curativos em passivos (simplesmente ocluem a lesão 

protegendo-a), interativos (participam do controle ambiental da lesão, favorecendo a 

restauração tissular) e bioativos (estimulam diretamente substâncias ou reações de 

cicatrização).79 Existe uma gama de produtos que compõem estes diferentes tipos 

curativos e a cada dia são criados outros produtos visando a rápida recuperação e 

melhora da ferida. 

 
3.2. Educação em saúde 
 

A educação em saúde é tida como um recurso de interação de 

conhecimentos oriundos no campo da saúde, provindos tanto dos pacientes quanto 



29 
  

da equipe interdisciplinar, porém é essencial a mediação desta equipe, visando 

melhorar o bem estar e promover hábitos saudáveis.80 

Atualmente discute-se que existem várias maneiras de se educar para saúde, 

porém as abordagens podem ser agrupadas basicamente em dois tipos: educação 

em saúde tradicional e radical. 81  

A educação em saúde tradicional adota o modelo de educação bancária para 

o setor da saúde. Neste modelo transmite-se aos sujeitos conhecimentos de 

maneira prescritiva através de palestras ou aulas sem levar em conta a realidade 

individual, cabendo ao paciente acatar e aceitar tais conhecimentos transmitidos a 

fim de que não fiquem doentes ou melhorem sua situação de saúde. Quem ensina 

se posiciona como detentor do saber e o sujeito da ação educativa é posicionado 

como alguém que vai receber passivamente os conhecimentos ensinados, o que 

dificulta o desenvolvimento de uma consciência crítica desse sujeito na medida em 

que se torna mero receptor de conhecimentos. Ainda, quando os mesmos não 

cumprem o que lhes foi “prescrito” tornam-se culpados pelos próprios problemas de 

saúde os quais na verdade têm origens em fatores sociais, culturais e financeiros 

(este fenômeno é conhecido como culpabilizaçãoo da vítima) 82 isentando o 

profissional quanto ás responsabilidades sobre as condições de saúde da população 

ao individualizar o processo de adoecimento. 83,84  

No modelo radical propõem-se considerar as raízes dos problemas nos quais 

se deseja intervir. Neste modelo objetiva-se uma reflexão com os sujeitos, com a 

finalidade de promover uma conscientização crítica sobre os aspectos da realidade 

pessoal e coletiva, estimulando e buscando a origem dessas realidades e, então, 

elaborar de planos para agir e transformar esta realidade. Tais pressupostos tem 

origem nas ideias de Paulo Freire. 

O modelo radical, ainda que com limitações, é a forma mais adequada para 

desenvolver ações de educação em saúde diante do nosso atual sistema de saúde, 

pois visa a autonomia dos sujeitos frente aos vários desafios impostos na sua 

realidade. O objetivo da educação em saúde não é o de apenas informar para a 

saúde mas sim de transformar saberes existentes. Neste sentido, a prática educativa 

visa o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade do paciente para com a 

sua saúde objetivando, ainda, que tais práticas educativas tenham caráter 

emancipatório. Assim, neste modelo, a estratégia utilizada é basicamente o método 

dialógico, caracterizado pelo diálogo bi-direcional entre as duas partes envolvidas no 



30 
  

processo educativo, profissional de saúde e paciente ou comunidade, visando a 

construção do saber sobre o processo saúde-doença-cuidados que capacite o 

indivíduo a tomar decisões e promover as estratégias mais adequadas para a sua 

saúde dentro das suas condições e ideologias. Tem como característica romper com 

as práticas educativas tradicionais como as palestras e aulas em grupos específicos. 

Nesse modelo ocorre a valorização do saber popular, o estímulo e respeito à 

autonomia do indivíduo no cuidado de sua própria saúde e o incentivo à sua 

participação ativa no controle social do sistema de saúde do qual é usuário. 85, 86, 87  

Inegavelmente, esta mudança para novas relações e processos no âmbito da 

saúde exige certa reflexão metodológica, pois apenas o saber clínico e uma forma 

coloquial de transmissão de informações não são suficientes para tal. 

 
3.2.1 Materiais educativos 

 
Os materiais de divulgação, nos formatos de cartazes, cartilhas, folhetos, etc. 

são convencionalmente denominados materiais educativos.19 A importância destes 

materiais se dá pela promoção e educação em saúde e levam ao esclarecimento de 

dúvidas acerca das doenças e na promoção de mudanças comportamentais dos 

pacientes e da população a que são destinados além da aproximação destes com a 

equipe de saúde.  

O uso crescente de materiais educativos como recursos na educação em 

saúde tem assumido um papel importante no processo de ensino aprendizagem, 

principalmente em doenças crônicas. 88, 89 De uma maneira geral tais materiais 

ampliam o conhecimento e a satisfação do paciente, visto que desenvolvem uma 

maior aproximação da equipe com o paciente através do processo dialógico; 

desenvolvem suas atitudes e habilidades, facilitando-lhes sua autonomia e, ainda, 

promovem maior adesão ao tratamento além de facilitar o entendimento de que suas 

ações influenciam seu padrão de saúde.90 

Conforme Kelly-Santos, Monteiro e Ribeiro20 de todos os materiais educativos 

produzidos voltados para a hanseníase, apenas 3% destinam-se aos portadores 

desta doença. Na grande maioria deste material predomina o discurso biomédico, 

com linguagem técnica-prescritiva e relações hierarquizadas entre enunciado e 

destinatário. Identificou, ainda, que apenas uma minoria dos materiais analisados 
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estabelece uma comunicação personalizada e atenta ás diversidades sócio-culturais 

dos destinatários.  

 

3.2.1.1 Cartilha educativa 

 
Os programas educativos devem ter planejamento cuidadoso além de 

finalidades e objetivos específicos de aprendizagem que serão compartilhados entre 

a equipe de saúde, pacientes e familiares.91 

As cartilhas tem seu tema direcionado a doenças ou realidades específicas e 

o conteúdo da mesma deve ser elaborado conforme as características da doença e 

da faixa etária e sócio-cultural a quem é destinado.92 Além de informações técnicas, 

as cartilhas podem conter dados sobre o serviço e assistência prestada pela equipe 

de saúde de determinado local.93 

As cartilhas educativas têm como objetivos a transmissão de informações e 

no auxílio de conscientização da doença e seus vários aspectos tanto pelo paciente 

quanto pelos familiares. É um material que possibilita a eliminação de dúvidas 

simples e orienta grande parte das condutas e rotinas.94 Por ser um recurso escrito 

facilita a leitura e estudo em vários momentos e por diferentes pessoas servindo 

como guia e orientação,95 motivo este que a torna mais eficaz quando parte da 

demanda do próprio paciente, devendo ser de fácil entendimento e fazer sentido 

para o leitor para que a informação seja transmitida e absorvida por ele. As 

informações educativas das cartilhas podem auxiliar nos cuidados necessários fora 

do hospital, auxiliando no desenvolvimento da autonomia do paciente e de seus 

responsáveis, além de proporcionar um melhor controle e entendimento das 

situações.92 

Em relação a cartilha, deve-se ter sempre uma mediação profissional, pois a 

mesma  deverá ser explicada, visando fornecer as informações corretas e esclarecer 

os conteúdos. Desta maneira o paciente e familiares podem expressar suas dúvidas 

e compreender melhor o conteúdo da cartilha, além do fato de tal mediação 

aproximar o profissional do paciente, encurtando os vínculos e estabelecendo uma 

melhor relação entre estes. 
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3.2.1.2 Etapas para a elaboração da cartilha 

 
Uma cartilha deve ser um projeto coletivo, construído por método dialógico, 

resultado de uma equipe multidisciplinar tendo uma visão do paciente como sendo 

um todo que envolve vários aspectos sociais, educacionais, epidemiológicos, 

culturais, religiosos entre outros .96-98 A metodologia empregada na elaboração das 

cartilhas segue sete etapas: 

1) Definir o objetivo da cartilha: é importante deixar claro, logo de início o objetivo 

principal da cartilha para que esta não se torne um artefato meramente 

ilustrativo; 99 

2) Promover uma tempestade de idéias sobre o assunto em questão; 

3) Busca-se definir qual será efetivamente a mensagem principal e as mensagens 

específicas a serem transmitidas;  

4) É imprescindível que se faça um "registro fotográfico in loco" de modo que as 

reproduções da cartilha estejam o mais próximo possível da realidade; 

5) Definição das cenas; 

6) Busca-se definir as situações chaves que permitam transmitir a mensagem 

principal e as específicas, de preferência que envolvam o cotidiano dos pacientes 

ou que tenham um impacto mais significativo nestes; 

7) Concentrar nas falas das personagens: 

O processo de ensino e aprendizagem é mediado pela comunicação e esta 

envolve a codificação, transmissão e decodificação da mensagem. Ou seja, a 

aprendizagem só ocorre quando a mensagem é devidamente recepcionada e 

incorporada pelo paciente.100 Portanto as falas nas cartilhas devem ser sucintas, 

possuir linguagem simples, ser adequadas ao nível técnico dos leitores e introduzir 

aos poucos os termos técnicos mais usados relativos á patologia.  

8) Validação do que foi elaborado: 

Nesta etapa é realizado um pré-teste a fim de aferir a percepção dos mesmos 

sobre o que foi produzido e, a partir de suas reações, realizar as mudanças 

adequadas do material para que o produto final seja o mais eficaz possível. 
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3.3. Fotografia e Banco de Dados 
 
3.3.1 Armazenamento e utilização de banco de dados de imagens digitais 

 
A utilização de imagens é muito ampla na área da saúde sendo sua 

importância incontestável nas áreas profissional e de ensino e educação 101 pois a 

aquisição de conhecimentos se dá por análise dos detalhes nelas contidos.102 Até 
pouco tempo as imagens eram armazenadas no formato impresso em papéis, filmes 

ou diapositivos, que sofriam a ação do tempo e estavam sujeitas ás condições de 

armazenamento adequado. Atualmente as imagens vêm sendo convertidas para o 

formato digital, o que soluciona o problema da deterioração, organização e 

recuperação das mesmas. 

Muitos profissionais armazenam artesanalmente as imagens definindo eles 

próprios sua forma de organização e recuperação sem preocupação com padrões 

de armazenamentos estabelecidos na literatura, o que torna difícil a unificação e 

preservação dos acervos e de todo o conhecimento neles contido 101 além da 

situação em que as imagens ficam contidas nos prontuários dos pacientes e não são 

digitalizadas e acabam sendo danificadas ou mesmo perdidas pelos serviços de 

arquivos médicos hospitalares em vista do manejo, manuseio ou arquivamento 

inadequados.103 

 

3.3.2 Princípios da fotografia dermatológica 

 
A fotografia dermatológica ressalta os elementos de realidade e 

verossimilhança, ou seja, precisa ser clara e precisa, o que permite o 

reconhecimento da lesão documentada em qualquer tempo, pois é fato que existe 

grande relação das características morfológicas das lesões com seu diagnóstico e 

de acordo com seu tratamento e evolução e, neste contexto, a aquisição de imagens 

dermatológicas deve seguir alguns princípios para que esta seja viável para análise 

em uso clínico e de ensino.24,104 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia através de seu Departamento de 

Imagem, além de incentivar a documentação fotográfica abrangendo assistência 

ensino e pesquisa, em seus anais, recomenda alguns requisitos para a captação de 

imagens dermatológicas:25  
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Figura 1 - Requisitos para captação de imagens dermatológicas 

 
Fonte: Valarelli25 

 

3.3.3 Fotografia digital 

 
A evolução do processo fotográfico foi e é contínua, sendo que passou por 

chapas de vidro em colóquio úmido (1851) e seco (1853), cópias em papel de 

brometo (1874-1880), filme flexível (1888) e atualmente temos a fotografia digital. A 

fotografia digital compreende a codificação das imagens capturadas pelas lentes da 

câmera em unidades elementares chamadas pixels, sendo que cada pixel possui 

valores fixos de cor e posição na imagem digital, o que permite sua quantificação.24 

Então, cada ponto luminoso da imagem chama-se pixel, e o arranjo destes pixels de 

diferentes intensidades de cores forma a imagem digital. O número total de pixels de 

uma fotografia digital chama-se resolução e quanto maior o número de pixels maior 

será a resolução, maior será a dimensão da imagem fotografada, maior o número de 

detalhes percebido e maior o tamanho do arquivo de computador gerado.105 

Alguns elementos e requisitos devem ser considerados na fotografia 

dermatológica digital e são eles: lentes; flash; zoom; resolução; compressão além de 

outros elementos relacionados ao equipamento e qualidade das imagens. 

 

3.3.3.1 Técnica fotográfica 

 
Fotografias de boa qualidade não são adquiridas apenas com bons 

equipamentos sendo necessária técnica fotográfica adequada. 
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Para uma boa qualidade da documentação iconográfica é necessário 

entendimento e padronização do enquadramento, composição, fundo, iluminação, 

ângulos, profundidade dos campos, além de vários outros aspectos.106, 107 
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo Geral 
 

Elaborar material educativo personalizado para os pacientes atendidos no 

Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro 

Arantes com a finalidade de que o mesmo transmita informações sobre a 

hanseníase, oriente o autocuidado destes pacientes acerca das suas feridas e de 

prevenção de novas lesões e, ainda, demonstre a importância e necessidade do 

acompanhamento médico regular. Tal material têm, também, como finalidade, 

estimular o processo dialógico durante a consulta de enfermagem e médica que 

ocorre durante as trocas de curativos realizadas no núcleo supracitado além da 

uniformização e padronização das condutas adotadas pelos profissionais que atuam 

neste núcleo. 

Criar um banco de dados com registros fotográficos das lesões dos pacientes 

de caráter evolutivo para seguimento do paciente, onde tais lesões possam ser 

avaliadas com o transcorrer do tempo com a finalidade de mudança ou manutenção 

dos tratamentos, tipos de curativos e produtos utilizados pela equipe do referido 

centro, além de poder ser feito um vínculo destas imagens com uma seção 

específica da cartilha onde consta a avaliação da ferida e os produtos e coberturas 

utilizadas, para um melhor seguimento destes pacientes. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

! Caracterizar, segundo dados sócio-demográficos e clínicos, os pacientes 

atendidos no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas; 

! Evidenciar os conhecimentos e informações do grupo em estudo acerca da 

hanseníase, autocuidados, prevenção e tratamento das lesões crônicas; 

! Relacionar os dados obtidos na pesquisa com os dados obtidos na revisão 

bibliográfica; 

! Identificar os fatores de risco para o desenvolvimento das lesões na população 

em estudo; 

! Elaborar material educativo personalizado pertinente ao grupo estudado com 

objetivo de orientar sobre a hanseníase, sobre os autocuidados que devem ser 
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mantidos com as lesões e sobre a prevenção acerca do desenvolvimento de 

novas lesões. Tal material terá, também, como objetivo uniformizar das condutas 

adotadas pelos diferentes profissionais que trabalham no núcleo supracitado; 

! Criar e desenvolver um banco de dados dos pacientes objetos da pesquisa com 

registro fotográfico evolutivo das feridas em tratamento. 
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5 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
5.1 Hipóteses 
 

Acredita-se que o perfil sócio-demográfico dos pacientes atendidos no Núcleo 

de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes 

seja aproximadamente o mesmo que o dos estudos publicados em diferentes 

regiões do país, ou seja, predomine um baixo nível sócio-econômico, pacientes 

idosos, da raça branca, com comorbidades inerentes da idade elevada.108 Acerca 

das lesões, acredita-se que tais pacientes possuam mais de uma lesão e que a 

mesma persiste por anos sem cura ou cicatrização e que muitos ainda sofreram 

algum tipo de procedimento cirúrgico ao longo destes anos.108 A respeito da doença 

que levou ao desenvolvimento de tais lesões, acredita-se que a grande maioria 

desconheça os mecanismos que levaram a desenvolver tais lesões ou ainda que 

não tenha sido informado corretamente sobre a hanseníase, seu diagnóstico, 

tratamento, complicações e não tenha sido corretamente instruído quanto á 

prevenção das complicações.31, 32, 109, 110 Quanto ao cuidados de suas lesões, 

apesar de a grande maioria dos pacientes realizarem a troca de seus curativos com 

freqüência no núcleo supracitado, acredita-se que muitos desconheçam os cuidados 

e procedimentos a serem adotados para a melhora da lesão e continuidade do 

tratamento em enfermaria ou domicílio.11  

A compreensão do perfil epidemiológico e das características clínicas dos 

pacientes atendidos no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital 

Dr. Francisco Ribeiro Arantes é de fundamental importância para a construção de 

estratégias direcionadas a este grupo, como o método educativo e o registro 

fotográfico evolutivo das lesões propostos neste trabalho, assim como promover 

uma maior sensibilização por parte dos gestores para que invistam em políticas 

públicas e fortaleçam as atividades de prevenção e promoção da saúde.  

 

5.2 Tipo de Estudo 
 

Estudo quantitativo, observacional, descritivo, transversal e documental. 
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5.3 Local de Realização do Estudo 

 
Este estudo foi realizado no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, localizado na cidade de Itu no estado de São 

Paulo.  

O Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, há pouco tempo também conhecido 

como asilo-colônia Pirapitingui, localiza-se no bairro de mesmo nome, na cidade de 

Itu-SP e chegou a ser considerado um dos maiores leprosários do Brasil em um 

passado não muito distante. Naquela época, como forma de segregação, os asilos-

colônias eram construídos longe das cidades e, no caso de Pirapitingui, ele foi 

construído no meio do caminho entre Itu e Sorocaba. Atualmente, contudo, em vista 

do crescimento das cidades, um dos bairros mais populosos de Itu (distrito de 

Cidade Nova), encurtou esta distância. 

Oficializado em 1933, pelo Decreto 5965 de 30 de junho, o asilo-colônia foi 

inaugurado em outubro de 1937, sob a direção do médico Manoel de Abreu. Seis 

anos após a oficialização já havia 2.116 internos, sendo 1.260 homens e 747 

mulheres, além de 109 menores. Entre os anos de 1939 e 1942, a hanseníase foi a 

doença que mais vítimas fez em Itu.  

Após a revogação da lei “Compulsória”, em 1962, o próprio paciente não 

desejava mais a alta. A miséria e o abandono familiar inviabilizavam o retorno à vida 

social. 

Basicamente, o Pirapitingui mantém a estrutura de sua criação, que foi 

projetado como uma cidade para ter lojas, bares, restaurantes, sapataria, farmácia, 

velório, cadeia, cemitério, etc. Fábricas de tijolos, ladrilhos, colchões, refrigerantes 

(gasosa), sabão, capintaria, serraria e ferraria supriam parte das necessidades dos 

internos, além de ocupar a mão-de-obra ainda válida. 

A lei n° 529 de 1949 alterou a denominação dos leprosários do Estado, que 

passaram a se chamar sanatórios. Atualmente, recebem o nome de hospitais e no 

caso do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, o mesmo mantém grande parte da 

sua estrutura sendo que muitas das edificações encontram-se abandonadas mas o 

bairro se mantêm em discreto crescimento populacional pois os antigos pacientes e 

moradores do bairro foram aos poucos trazendo seus parentes e constituindo família 

neste local. Além dos pacientes, a população local também é atendida pelo hospital. 
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O Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas, anteriormente conhecido 

como Ambulatório de Feridas, teve início em 2003 diante da necessidade de 

incorporação de profissionais especializados em cuidados e acompanhamento de 

feridas crônicas. Este setor do hospital conta com enfermeiros dermatológicos, 

auxiliares de enfermagem treinados na realização de diversos tipos de curativos 

além de um cirurgião vascular. Diariamente são realizadas inúmeras trocas de 

curativos e cuidados de feridas dos pacientes do hospital além da população que 

habita a região do hospital, conhecida como colônia. Os mesmos passam pela 

avaliação do enfermeiro e também do cirurgião vascular frequentemente para um 

correto seguimento e acompanhamento da evolução das feridas e do seu estado de 

saúde. 

 
5.4 População em Estudo 
 

O estudo foi realizado com os pacientes atendidos e que realizam 

acompanhamento no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital 

Doutor Francisco Ribeiro Arantes. A população em estudo caracteriza-se por ser 

formada por pacientes que tiveram hanseníase e que atualmente encontram-se 

curados mas que possuem ou possuíram lesões dermatológicas/tróficas. O período 

de janeiro a março de 2015 foi escolhido por conveniência e por ser tempo hábil 

para a realização das entrevistas com todos os pacientes objetos do estudo 

atendidos neste centro além dos registros fotográficos. 

 

5.5 Método de Amostragem 
 

Foi utilizada, como método de amostragem não probabilística, a pesquisa por 

conveniência e, neste tipo de amostragem o objetivo é descrever as características 

principais do grupo estudado. 

 

5.5.1 Critérios de inclusão 

 
Foram incluídos neste trabalho, todos os pacientes portadores ou não de 

lesões dermatológicas/tróficas atendidos e em acompanhamento no Núcleo de 

Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes de 

Itu/SP. 
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5.5.2 Critérios de exclusão 

 
Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentam déficit intelectual 

que incapacite a coleta fidedigna dos dados e aqueles que se recusaram a fornecer 

as informações do questionário e/ou participar do estudo ou ainda dos registros 

fotográficos das lesões.  

 

5.6 Instrumento 
 

A coleta dos dados sócio-demográficos foi realizada por meio de pesquisa 

com os prontuários e através de questionário semi-estruturado (Apêndice F), para o 

qual houve contribuição da equipe do NPTF para sua construção, contendo além de 

questões demográficas, questões envolvendo hanseníase, informações sobre a 

doença, lesões tróficas dermatológicas, autocuidados e materiais educativos.  

Baseado na literatura pertinente foi elaborado material educativo com objetivo 

de educação em saúde abordando temas como prevenção, cuidados e autocuidados 

das lesões nestes pacientes.  

Foi criado um banco de dados dos pacientes atendidos e em 

acompanhamento neste núcleo que inclui o registro fotográfico evolutivo das lesões 

de tais pacientes. O registro fotográfico foi feito pelo pesquisador com câmera 

fotográfica profissional digital da marca Nikon, modelo SLR D3100, com lente 18-

55mm, zoom óptico, função macro com modo retrato ou paisagem e resolução de 2 

megapixels, com flash eletrônico e se manteve uma distância de 30 centímetros da 

lesão fotografada atendendo ás recomendações para captação de imagens 

dermatológicas conforme preconizado nos Anais da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia.25 A obtenção das imagens ocorreu nas salas de atendimento do 

Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas onde há luminosidade artificial 

constante. 

 

5.7 Procedimento 
 

Os dados sócio-demográficos dos pacientes atendidos e em 

acompanhamento no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. 

Francisco Ribeiro Arantes de Itu/SP que se encontravam disponíveis nos prontuários 

foram obtidos pelo mestrando através de pesquisa nos registros destes pacientes e, 
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durante a consulta e avaliação de acompanhamento, foi aplicado o questionário 

semi-estruturado pelo próprio investigador e também foi realizado o registro 

fotográfico das lesões destes pacientes que foram armazenadas em computador 

pessoal até a elaboração do banco de dados proposto pelo pesquisa. 

Em caso de não comparecimento dos pacientes no referido centro, o 

pesquisador, por intermédio do hospital, entrou em contato telefônico com o paciente 

e agendou uma avaliação ou retorno programado para a obtenção dos dados 

propostos. 

Sendo assim, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da PUC-SP e 

ratificação do mesmo pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, os dados dos prontuários foram coletados e 

avaliados e o questionário aplicado de acordo com os objetivos específicos e foi 

realizado o registro fotográfico das lesões. 

 

5.8 Método Estatístico 
 

As informações colhidas nos prontuários e questionários foram armazenadas 

em computador pessoal e os dados foram demonstrados em porcentagem, por se 

tratar de um estudo descritivo. Para análise das variáveis utilizamos o Teste de 

Igualdade de duas Proporções, que é um teste não paramétrico que compara se a 

proporção de respostas de duas determinadas variáveis e/ou seus níveis é 

estatisticamente significante. Foi definido para o trabalho um nível de significância 

de 0,05 (5%). Lembramos também que todos os intervalos de confiança construídos 

ao longo do trabalho, foram construídos com 95% de confiança estatística.111-114  

Para a análise estatística foram utilizados os softwares: SPSS V17, Minitab 16 

e Excel Office 2010. 

A elaboração do material educativo e o banco de dados, inicialmente, também 

foram realizados no computador pessoal do pesquisador. A discussão ocorreu com 

base no referencial bibliográfico pertinente ao tema. 

 
5.9 Aspectos Éticos 
 

Quando são utilizados seres humanos como sujeitos de pesquisa científica, 

devem-se assegurar seus direitos. O presente estudo contemplou os aspectos ético-
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legais da resolução 196/96 atualizada em 2012 (resolução 466/12) do Conselho 

Nacional de Saúde, seguindo os preceitos para o desenvolvimento de pesquisa 

envolvendo seres humanos, incorporando as quatro referências básicas da bioética: 

autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, visando também assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e do estudo.  

Os pacientes foram informados sobre a pesquisa e ainda foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) que foi assinado pelos 

mesmos nos casos em que concordaram em participar do estudo ou por seu 

responsável legal. Além deste, foi apresentado o Termo de Cessão de Imagem 

(Apêndice B) referente ao registro fotográfico das lesões que também foi assinado 

pelos pacientes ou por seu responsável legal, nos casos de pacientes com déficit 

intelectual, para inclusão no estudo. A privacidade dos pacientes foi respeitada, 

sendo que os dados obtidos foram utilizados somente para realização de estudos 

científicos, não havendo a possibilidade de qualquer tipo de identificação de acordo 

com o termo de confidencialidade (Apêndice C). 

O registro dos dados obtidos através das entrevistas, dos prontuários e o 

registro fotográfico das lesões crônicas foram realizados unicamente após a 

autorização do Núcleo de Educação Permanente e Humanização e da diretoria 

técnica e científica do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes (Apêndices D e E) e da 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (Parecer número 866.689 – Anexo A).  
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
6.1 Apresentação dos dados sócio-demograficos  
 

Após a coleta dos dados através do questionário semi-estruturado, obteve-se, 

como universo de estudo, um total de 72 pacientes, os quais foram atendidos e 

realizaram acompanhamento no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Doutor Francisco Ribeiro Arantes dentro do período de estudo proposto, 

que foi de janeiro a março de 2015, e que se encaixavam nos critérios de inclusão e 

exclusão. 

Os dados sobre a caracterização do perfil sócio-demográfico foram os que 

seguem. 

 

Tabela 1 – Distribuição de Idade 

 Média Mediana Desvio 

Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Idade 70,6 69,5 11,0 16% 62,8 79 44,0 96 72 2,6 
Fonte: Autor 

Em relação á idade, percebe-se uma média de idade elevada de cerca de 70 

anos (70,6), variando de 44 a 96 anos. Apesar da média de idade elevada, nota-se 

que existem pacientes em faixa etária ainda em condições laboralmente produtivas 

acometidos por lesões tróficas o que causa repercussões sociais e econômicas 

importantes. 

 

Tabela 2 – Distribuição de Sexo 

Sexo N % P-valor 

Feminino 23 31,9% <0,001 

Masculino 49 68,1% 
Fonte: Autor 

Quanto ao sexo houve predominância do sexo masculino com um total de 49 

pacientes (68,1%). 
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Tabela 3 – Distribuição de Raça 

Raça N % P-valor 

Asiática 2 2,8% <0,001 

Branca 52 72,2% Ref. 

Negra 14 19,4% <0,001 

Parda 4 5,6% <0,001 

Fonte: Autor 

As raças e etnias encontradas na pesquisa variaram mas pudemos notar uma 

maior freqüência de pacientes da raça branca com número absoluto de 52 pacientes 

(72,2%). 

 

Tabela 4 – Distribuição de Estado Civil 

Estado Civil N % P-valor 

Amasiado 1 1,4% <0,001 

Casado 13 18,1% 0,009 

Divorciado 6 8,3% <0,001 

Solteiro 25 34,7% 0,729 

Viúvo 27 37,5% Ref. 
Fonte: Autor 

O estado civil predominante entre os pacientes da pesquisa foi o de viúvos 

(37,5%) com pequena diferença em relação aos solteiros (34,7%). O elevado 

percentual de solteiros, provavelmente justifica-se pelo fato de que, apesar de já 

terem vivido por longa data com seus parceiros, muitos pacientes acabaram não 

realizando o registro civil (legal) desta união e, após a morte ou separação dos 

mesmos, estes encontram-se na condição de solteiros. 

 
Tabela 5 – Distribuição de Profissão Anterior                  (continua) 

Profissão Anterior N % P-valor 

Ajudante geral 2 2,8% <0,001 

Aux de enfermagem 14 19,4% 0,124 

Comerciante 1 1,4% <0,001 

Do lar 4 5,6% <0,001 

Doméstica 1 1,4% <0,001 

Eletricista 1 1,4% <0,001 
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Tabela 5 – Distribuição de Profissão Anterior             (continuação) 

Encanador 1 1,4% <0,001 

Funcionário publico 2 2,8% <0,001 

Lavrador 22 30,6% Ref. 

Mecânico 2 2,8% <0,001 

Metalúrgico 2 2,8% <0,001 

Motorista 1 1,4% <0,001 

Pedreiro 7 9,7% 0,002 

Servente 12 16,7% 0,050 
Fonte: Autor 

 

Quanto ás profissões anteriormente praticadas relatadas pelos pacientes, as 

mesmas variaram em grande número, mas pudemos observar a predominância de 

trabalhadores braçais entre as diversas profissões apresentadas. Podemos associar 

tal fato á baixa escolaridade encontrada nesta população. Lembrando que, no caso 

dos auxiliares de enfermagem, devemos nos remeter á época em que os pacientes 

foram trazidos ao hospital, pois a maioria dos profissionais não realizou cursos ou 

fez faculdades específicas, mas os mesmo acompanhavam e auxiliavam o trabalho 

da enfermagem da época sendo remunerados para tal. 

 

Tabela 6 – Distribuição de Profissão Atual 

Profissão atual N % P-valor 
Aposentado 71 98,6% <0,001 
Doméstica 1 1,4% 

Fonte: Autor 

 

Quando questionados sobre as profissões que atualmente exercem a maioria 

dos pacientes relatou ser aposentado (71 pacientes) não exercendo uma profissão 

atualmente, sendo que apenas 1 paciente relatou que ainda trabalha como 

doméstica.  
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Tabela 7 – Distribuição de Religião  

Religião N % P-valor 

Budista 1 1,4% <0,001 

Católica 55 76,4% Ref. 

Espirita 2 2,8% <0,001 

Evangélica 12 16,7% <0,001 

Maçom 1 1,4% <0,001 

Testemunha Jeová 1 1,4% <0,001 
Fonte: Autor 

 

A religião também teve uma grande variação, predominando a religião católca 

com total de 55 pacientes (76,4%). 

 

Tabela 8 – Distribuição de Naturalidade 

Naturalidade N % P-valor 
Alagoas 1 1,4% <0,001 

Bahia 4 5,6% <0,001 
Japão 1 1,4% <0,001 

Maranhão 1 1,4% <0,001 
Mato Groso 1 1,4% <0,001 

Minas Gerais 15 20,8% <0,001 
Paraná 3 4,2% <0,001 

Pernambuco 2 2,8% <0,001 
Rio de Janeiro 1 1,4% <0,001 

São Paulo 43 59,7% Ref. 
Fonte: Autor 

 

Pudemos notar uma grande diversidade de locais de naturalidade dos 

pacietes objetos deste estudo, mas manteve-se como predominante pacientes 

naturais do estado de São Paulo (59,7%). 
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Tabela 9 – Distribuição de Procedência 

Procedência N % P-valor 

Acre 1 1,4% <0,001 

Bahia 3 4,2% <0,001 

Mato Groso 1 1,4% <0,001 

Minas Gerais 5 6,9% <0,001 

Paraná 2 2,8% <0,001 

Rio Grande do Sul 2 2,8% <0,001 

São Paulo 58 80,6% Ref. 
Fonte: Autor 

 

Em relação á procedência dos pacientes também houve grande diversidade 

de locais, porém predominou, também, o estado de São Paulo (80,6%). A internação 

compulsória era prática comum na época em que a maioria dos pacientes foi 

internada o que fez com que muitos deles viessem de locais distantes do hospital 

para o isolamento humanitário, como era de praxe na época, por falta de locais 

adequados próximos de onde viviam. 

 

Tabela 10 – Distribuição de Escolaridade 

Escolaridade N % P-valor 

1Grau Completo 5 6,9% <0,001 

1Grau Incompleto 40 55,6% Ref. 

2Grau Completo 3 4,2% <0,001 

2Grau Incompleto 6 8,3% <0,001 

Analfabeto 18 25,0% <0,001 
Fonte: Autor 

 

A escolaridade de tais pacientes mostrou-se relativamente baixa, com 40 

pacientes (55,6%) possuindo apenas o primeiro grau incompleto e 18 pacientes 

(25%) sendo analfabetos, totalizando 80,6% de pacientes com baixa escolaridade. 

Tal fato tem relevante importância pois associa-se fortemente com a educação e 

práticas em saúde deste grupo, sendo esta uma das características principais para o 

desenvolvimento dos materiais educativos e incorporação das técnicas de 

autocuidados. 
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Tabela 11 – Distribuição de Renda Mensal Média 

Renda mensal média N % P-valor 

Menor que 1 salário mínimo 3 4,2% <0,001 

Entre 1-3 salários mínimos 67 93,1% Ref. 

Entre 3-6 salários mínimos 2 2,8% <0,001 
Fonte: Autor 

 

A renda mensal média relatada pela maioria (93,1%) foi a que correspondeu 

entre 1 e 3 salários mínimos. O governo federal fornece diversos auxílios financeiros 

para todos os pacientes que sofreram isolamento e internação compulsória além dos 

benefícios próprios referentes á idade e ao trabalho, caracterizando a fonte de renda 

da maioria dos pacientes deste grupo. 

 
Tabela 12 – Distribuição de Comorbidades 

Comorbidades N % P-valor 

Tumor de Pele 1 1,4% <0,001 

Doença de Chagas 1 1,4% <0,001 

Diabete Melito 17 23,6% 0,021 

Epilepsia 1 2,8% <0,001 

Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

30 41,7% Ref. 

Nenhuma 30 41,7% Ref. 

Osteoporose 1 1,4% <0,001 

Tireoideopatia 1 1,4% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Quanto ás comorbidades relatadas pelos pacientes houve grande variação 

das mesmas sendo que 30 pacientes não apresentaram nenhuma comorbidade e, 

dos que referiram ser portadores de alguma doença, as mais comuns foram 

hipertensão arterial sistêmica (41,7%) e diabetes medito (23,6%). 
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Tabela 13 – Distribuição de Tabagismo 

Tabagismo N % P-valor 

Não 45 62,5% 0,003 

Sim 27 37,5% 
Fonte: Autor 
 
Tabela 14 – Distribuição de Etilismo 

Etilismo N % P-valor 

Não 70 97,2% <0,001 

Sim 2 2,8% 
Fonte: Autor 

 

Em relação ao tabagismo e etilismo, a maioria dos pacientes referiu não 

possuir tal hábito/vício (62,5%) quanto ao tabagismo nem quanto ao etilismo 

(97,2%). 

 

6.2 Apresentação dos dados sobre lesões tróficas/dermatológicas 

Outra seção do questionário semi-estruturado diz respeito ás lesões tróficas e 

é composta pelas questões expostas abaixo. 

 

Tabela 15 - Possui Lesão Trófica? 

Possui lesão trófica? N % P-valor 

Não 15 20,8% <0,001 

Sim 57 79,2% 
Fonte: Autor 

 

Acerca do questionário sobre as lesões tróficas/dermatológicas, inicialmente 

questionou-se se o paciente possui ou não lesão no momento da entrevista, sendo 

que a maioria dos pacientes (79,2%) relataram a presença de lesão naquele 

momento. Fato a ser ressaltado é que a maioria destes pacientes, em algum 

momento, já apresentou lesão dermatológica trófica, porém esta pesquisa restringiu-

se ao momento da aplicação do questionário apenas.  
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Tabela 16 - Número de Lesões 

 Média Mediana Desvio 

Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Número de 
lesões 

1,68 2 0,74 44% 1 2 1,0 4 57 0,19 

Fonte: Autor 

 

Quanto ao número de lesões apresentadas nos pacientes objetos de estudo,  

dentre os que apresentavam lesões, obteve-se uma média de 1,68 lesões por 

paciente, variando de 1 lesão até o máximo de 4 lesões em um único paciente. 

 

Tabela 17 - Local das Lesões 

Local das lesões N % P-valor 

Face 1 1,4% <0,001 

Quirodactilos 2 2,8% <0,001 

Braço 1 1,4% <0,001 

Coxa 1 1,4% <0,001 

Perna 24 33,3% 0,003 

Pé 42 58,3% Ref. 

Pododactilos 2 2,8% <0,001 

Nenhuma 15 20,8% <0,001 
Fonte: Autor 

 

O local de acometimento de tais lesões, no momento da aplicação do 

questionário, variou, porém houve predominância dos membros inferiores (95,8%), 

com os pés sendo acometidos em 58,3% dos casos e as pernas 33,3%, coxa 1,4% e 

pododáctilos 2,8%, entre os pacientes que apresentaram lesões. Podemos inferir 

que, em vista do caráter neurotrófico das lesões, a maioria delas se localiza em 

regiões que sofrem maiores traumas e/ou que se submetem a maiores forças 

pressóricas durante a vida do paicente, culminando, em sua grnade maioria, nos 

membros inferiores. 
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Tabela 18 - Tempo que possui a lesão 

 Média Mediana Desvio 

Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Tempo que 
possui a 

lesão 

15,0 10 14,0 93% 2 30 0,1 47 57 3,6 

Fonte: Autor 

 

Quando questionados sobre o tempo em que possuíam tais lesões a média 

foi de 15 anos, variando entre pacientes que as apresentaram recentemente, no 

momento da avaliação, até um máximo de 47 anos com a lesão, entre curas e 

recidivas das mesmas reforçando o caráter crônico da doença. Esta média de tempo 

alta enfatiza o provável descaso do paciente e/ou da equipe assistente, visto que, na 

maioria dos casos, uma educação e orientação adequadas associadas a boas 

técnicas de prevenção e assistência resolvem grande parte destas lesões. 

 

Tabela 19 - Houve Cura da Lesão? 

Houve Cura da Lesão? N % P-valor 

Não 7 9,7% <0,001 

Sim 65 90,3% 
Fonte: Autor 

 

A respeito da cura de tais lesões, apenas 7 pacientes (9,7%) não aprestaram, 

em nenhum momento, a cura/cicatrização da sua lesão. Além da dificuldade inerente 

do tratamento destas feridas, muitas variáveis se impõem para que não haja a 

cicatrização da lesão, variáveis dependentes do paciente, do meio em que vive, do 

nível sócio-educacional entre outras. Porém, o que podemos ressaltar, a partir dos 

resultados pesquisa, é a falta de informações e educação voltados para a 

hanseníase e para o correto acompanhamento das feridas crônicas. 

 

Tabela 20 - Realizou algum Procedimento Cirúrgico? 

Realizou procedimento cirúrgico? N % P-valor 

Não 25 34,7% <0,001 

Sim 47 65,3% 
Fonte: Autor 
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Tabela 21 - Qual Procedimento Realizou? 

Qual Procedimento realizou? N % P-valor 

Amputação 12 25,5% <0,001 

Biopsia 1 2,1% <0,001 

Desbridamento 34 72,3% Ref. 
Fonte: Autor 

 

A maioria dos pacientes já passou por algum procedimento cirúrgico (64,3%) 

e, dentre estes, o mais frequente foi o desbridamento cirúrgico da lesão (72,3%). Tal 

fato nos remete á dificuldade de tratamento destas lesões, sendo muitas vezes 

necessário intervir cirurgicamente para uma correta abordagem e posterior melhora 

ou cicatrização da lesão trófica. 

 

6.3 Apresentação dos dados sobre hanseníase e conhecimento da doença 

De relevante importância, seguem questões que abordam o conhecimento do 

paciente sobre a doença e também quanto ás informações que ao mesmo foram ou 

não repassadas ao longo de sua vida. 

 

Tabela 22 - Como Descobriu ter Hanseníase? 

Como descobriu ter hanseníase? N % P-valor 

Investigação familiar 13 18,1% <0,001 

Sinais 40 55,6% Ref. 

Sintomas 19 26,4% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Discorrendo sobre a hanseníase, abordou-se questões sobre como se deu a 

descoberta da doença, evidenciando que grande parte dos pacientes (55,6%) a 

descobriu já apresentando sinais relacionados á mesma. A partir de tal fato 

podemos inferir que a descoberta da doença pode ter ocorrido tardiamente o que 

aumenta as chances de desenvolvimento e evolução das lesões tróficas. 
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Tabela 23 - Foi Orientado sobre a Doença? 

Foi orientado sobre a doença? N % P-valor 

Não 35 48,6% 0,739 

Sim 37 51,4% 
Fonte: Autor 

 
Tabela 24 - Foi Orientado sobre o Tratamento 

Foi orientado sobre o tratamento? N % P-valor 

Não 35 48,6% 0,739 

Sim 37 51,4% 
Fonte: Autor 

 

Quando questionados sobre o fornecimento de informações e orientações 

sobre a doença, houve pequena diferença entre aqueles que referiram, em algum 

momento, terem sido informados sobre a doença, totalizando 37 pacientes (51,4%), 

e os que não haviam sido informados (48,6%). Tal porcentagem manteve-se igual 

quando os mesmos foram questionados se haviam sido informados acerca do 

tratamento a ser estabelecido para a hanseníase. 

 

Tabela 25 - Foi Orientado sobre as Complicações da Doença? 

Foi orientado sobre as complicações da doença? N % P-valor 

Não 50 69,4% <0,001 

Sim 22 30,6% 
Fonte: Autor 

 

Tabela 26 - Foi Orientado sobre Prevenção de Complicações? 

Foi orientado sobre prevenção de complicações? N % P-valor 

Não 53 73,6% <0,001 

Sim 19 26,4% 
Fonte: Autor 

 

Sobre o fornecimento de orientações acerca das complicações da doença, a 

maioria dos pacientes (69,4%) refere nunca ter recebido explicações nem 

informações sobre tal assunto, assim como, uma percentagem ainda maior (73,6%) 
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referiu nunca ter sido orientado sobre a prevenção destas complicações. Devemos 

recordar que a maioria dos pacientes foi diagnosticada e tratada há muito tempo e, 

remetendo-nos áquela época, lembramos que o sistema de saúde em relação á 

hanseníase mantinha uma política de internação compulsória como isolamento 

humanitário e a educação em saúde neste tema não era, de maneira alguma, 

prioridade, não chegando a ser nem mesmo lembrada por muitos profissionais. 

 

Tabela 27 - Quando recebeu as últimas informações sobre a doença, prevenção de 

lesões e sobre cuidados das lesões? 

 Média Mediana Desvio 

Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Quando recebeu 
as últimas 

informações 
sobre a doença? 

21,6 22,5 14,4 66% 10 30 1,0 60 70 3,4 

Quando recebeu 
informações 

sobre prevenção 
de lesões? 

20,1 20 14,0 70% 10 30 1,0 60 62 3,5 

Quando recebeu 
orientações 

sobre cuidados 
das lesões? 

19,6 20 13,8 70% 10 30 1,0 60 62 3,4 

Fonte: Autor 

 

Outra questão abordada no questionário semi-estruturado foi o tempo 

transcorridos desde as ultimas informações sobre a doença, a qual apresentou uma 

média de 21,6 anos (variando de 1 a 60 anos), sendo que dois (2) pacientes 

referiram nunca ter recebido tais informações. Contemplando tal tema, os pacientes 

foram questionados sobre o recebimento de informações acerca da prevenção das 

lesões, em que foi constatada média de 20,1 anos desde as últimas informações 

repassadas aos mesmo. Ainda sobre as últimas informações recebidas, houve uma 

média de 19,6 anos desde as últimas informações sobre os cuidados das 

lesões/feridas. Nestas duas últimas questões abordadas, 10 pacientes referiram 

nunca ter recebido orientações ou  informações sobre estes temas. 

Mesmo após diagnosticados e tratados, as informações e educação em 

hanseníase não tiveram a devida importância e relevância no contexto da vida 
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destes pacientes. Ou seja, deu-se ênfase ao diagnóstico, isolamento e tratamento 

dos mesmos, sem sequer orientá-los adequadamente sobre todo o processo de 

saúde-doença, cuidados, complicações, prevenção de lesões. 

 

Tabela 28 - Qual a frequência de transmissão de informações sobre os cuidados 

das lesões? 

Qual a frequência de transmissão de informações sobre 

os cuidados das lesões? 

N % P-valor 

Irregularmente no NPTF 37 51,4% Ref. 

Nunca 34 47,2% 0,617 

Regularmente em trocas de curativo/Consultas no 
NPTF 

1 1,4% <0,001 

 Fonte: Autor 

A freqüência com que ocorre a transmissão de informações sobre os 

cuidados de lesões e feridas aos pacientes no NPTF foi baixa, sendo que a maioria 

deles (51,4%) referiu que recebe informações de maneira irregular e 47,2% referiram 

nunca terem recebido informações sobre cuidados das lesões no NPTF. Neste 

quesito notamos que a educação para os pacientes ainda permanece em plano 

secundário, relegada, provavelmente, a casos específicos designados pela equipe 

assistente. Ou seja, o paciente ainda é tratado de maneira hierarquizada, cabendo 

ao mesmo apenas comparecer nas consultas e cumprir as ordens impostas pela 

equipe, sem participar efetivamente de seu tratamento, muitas vezes não 

compreendendo ua terapêutica e, a partir daí, não aderindo corretamente ao mesmo 

ou então tentando soluções próprias, baseado em experiências anteriores ou por 

intermédio de familiares e amigos. 

 
Tabela 29 - Realiza Atividade de Prevenção de Lesões? 

Realiza atividade de prevenção de lesões? N % P-

valor 

Não 69 95,8% <0,00

1 Sim 3 4,2% 
Fonte: Autor 

A realização de atividades de prevenção de lesões e feridas por parte dos 

pacientes também foi baixa, sendo que apenas 3 pacientes (4,2%) referiram realizar 
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alguma atividade preventiva. Este tópico nos remete á educação que foi repassada 

até o momento a estes pacientes e de sua aderência e compreensão do tratamento 

e, também, á devida importância que os mesmos dão á sua saúde. Atividades de 

prevenção de lesões são fundamentais para um ganho funcional e melhora da 

qualidade de vida destes pacientes, porém dependem exclusivamente do paciente 

para sua realização. Neste âmbito entra a equipe assistente através da orientação 

ao paciente sobre a implementação desta rotina ao tratamento local das feridas 

reforçando a necessidade de tais medidas para prevenção das lesões e uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Tabela 30 - Houve Orientação dos Familiares sobre a Doença? 

Houve orientação dos familiares sobre doença? N % P-valor 

Não 26 36,1% <0,001 

Sim 46 63,9% 
Fonte: Autor 

 

Tabela 31 - Houve Orientação dos Familiares sobre Cuidados das Lesões? 

Houve orientação dos familiares sobre 

cuidados das lesões? 

N % P-valor 

Não 47 65,3% <0,001 

Sim 25 34,7% 
Fonte: Autor 

Em relação á orientação dos familiares dos pacientes sobre a doença, grande 

parte dos familiares haviam sido orientados sobre a hanseníase (63,9%), porém os 

mesmos não foram orientados (65,3%) sobre os cuidados e prevenção necessários 

relativos ás feridas de seus entes portadores de lesões/feridas.  

 

Tabela 32 - Houve investigação dos contatos quando do seu diagnóstico? 

Houve investigação dos contatos quando do seu 

diagnóstico? 

N % P-valor 

Não 23 31,9% <0,001 

Sim 49 68,1% 
Fonte: Autor 
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Questionados sobre a investigação dos contatos domiciliares, grande parte 

dos pacientes (68,1%) referiu que a mesma ocorreu, lembrando que, na época da 

maioria dos diagnósticos destes pacientes, a investigação e internação eram 

compulsórias e não dependiam da vontade do paciente, e os mesmos, quando 

diagnosticados com hanseníase, eram forçados a sair de suas casas e 

encaminhados aos asilos-colônias. 

 

6.4 Apresentação dos dados sobre cuidados das lesões 

Investigou-se, também, sobre a realização dos curativos e cuidados 

relacionados ás feridas dos pacientes portadores de lesões dermatológicas/tróficas.  

 

Tabela 33 - Local da Troca dos Curativos 

Local da troca dos curativos N % P-valor 

Apenas NPTF 10 13,9% <0,001 

Casa 9 12,5% <0,001 

Casa/NPTF 30 41,6% Ref. 

NPTF/ENF 9 12,5% <0,001 

Unidade de Saúde/Casa/NPTF 2 2,8% <0,001 

Nenhum 12 16,7% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Constatou-se que grande parte dos pacientes (43,1%) realiza suas trocas de 

curativo tanto em casa quanto no NPTF, sendo que o NTPF está envolvido na 

grande maioria (51) dos casos. Devemos lembrar que alguns pacientes (3), mesmo 

não possuindo feridas realizam algum tipo de curativo ou usam alguns produtos de 

cobertura apenas para proteção e cuidado dos pés em áreas com lesões pré-

ulcerativas ou de risco. 
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Tabela 34 - Quem Realiza o Cuidado da Lesão? 

Quem realiza o cuidado da lesão? N % P-valor 

Cuidador 2 2,8% <0,001 

Enfermeiro/Auxiliar 19 26,4% 0,003 

Familiar 5 6,9% <0,001 

Próprio Paciente 34 47,2% Ref. 

Nenhum 12 16,7% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Questionou-se sobre quem estava envolvido nos cuidados das feridas destes 

pacientes e obteve-se como resposta na maioria dos casos (47,2%) o próprio 

paciente, visto que em 41 casos, conforme relacionados na tabela acima, a troca do 

curativo foi realizada, mas não exclusivamente, no domicílio do paciente. Em 19 

casos enfermeiros e auxiliares estiveram envolvidos exclusivamente, que são os 

pacientes que realizam a troca de curativos apenas no NPTF e/ou no NPTF e 

enfermarias. 

 

Tabela 35 - Frequência da Troca dos Curativos 

Frequência da troca dos curativos N % P-valor 

1X/dia 47 65,3% Ref. 

2X/dia 8 11,1% <0,001 

3X/dia 1 1,4% <0,001 

Semanal 4 5,6% <0,001 

Nenhum 12 16,7% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Quando questionados sobre a freqüência da troca de seus curativos 

primários, 47 pacientes (65,3%) realizaram sua troca diariamente, lembrando que 

muitos curativos primários podem ser trocados a cada 2 a 3 dias, como exemplo 

podemos citar a bota de Unna e outros mais modernos como alguns curativos no 

formatos de placas a base de celulose e alginato. 
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Tabela 36 - Usou Substâncias Atípicas? 

Usou Substâncias Atípicas? N % P-valor 

Não 38 52,8% 0,505 

Sim 34 47,2% 
Fonte: Autor 

 
Tabela 37 - Que Substâncias já Usou? 

Que substâncias já�usou? N % P-valor 

Açúcar 1 2,9% <0,001 

Álcool 2 5,9% <0,001 

Benzimentos 1 2,9% <0,001 

Erva 23 67,6% Ref. 

Fumo 3 8,8% <0,001 

Óleo 1 2,9% <0,001 

Ovo 1 2,9% <0,001 

Pomadas 6 17,6% <0,001 

Terra 1 2,9% <0,001 

Vinagre 1 2,9% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Tabela 38 - Quem orientou o Uso de tais Substâncias? 

Quem orientou o uso de tais substâncias ? N % P-valor 

Amigo 4 11,8% <0,001 

Benzedor 1 2,9% <0,001 

Familiar 17 50,0% Ref. 

Livro 1 2,9% <0,001 

Médico 1 2,9% <0,001 

Paciente 10 29,4% 0,083 
Fonte: Autor 
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Tabela 39 - Por que Usou tais Substâncias? 

Por que usou tais substâncias? N % P-valor 

Cultural 31 91,2% Ref. 

Orientação 1 2,9% <0,001 

Religião 2 5,9% <0,001 
Fonte: Autor 

 

Abordados sobre o uso de substâncias atípicas, obtivemos 34 pacientes 

(47,2%) que já usaram algo em seus ferimentos. Dentre estas substâncias as mais 

usadas foram as ervas (67,6%). Quando questionados sobre quem indicou o uso de 

tais substancias, metade dos pacientes (50%) referiu ter sido indicada por algum 

familiar, sendo a estatística seguida pela indicação de outros pacientes (29,4%). 

Indagados sobre o motivo de terem usado tais substancias, a questão cultural 

(91,2%) esteve envolvida predominantemente. Podemos inferir que, a partir do 

momento em que o paciente não é orientado sobre seu tratamento e 

acompanhamento, ou então que desconhece o mesmo, ele procura meios 

alternativos para a resolução de seu problema, nestes casos, as feridas. A partir 

deste momento, o mesmo faz uso de experiências anteriores, procura ajuda e 

orientação de familiares e amigos a fim de uma resolução. Tal fato põem em risco a 

saúde do paciente, aumentando as chances de complicações da lesão com risco de 

amputação de membros e da própria vida do paciente. 

 

Tabela 40 - Segue Rigorosamente as Orientações do Médico/Equipe? 

Segue rigorosamente as orientações do 
médico/equipe? 

N % P-valor 

Não 19 26,4% <0,001 
Sim 53 73,6% 

Fonte: Autor 

 

Outra questão levantada, porém passível de viés em vista da aplicação do 

questionário ter sido realizada pelo próprio pesquisador que é médico e faz parte da 

equipe assistente destes pacientes, é sobre o seguimento correto das indicações  e 

orientações médicas e da equipe assistente, sendo que apenas 53 pacientes 

(73,6%) referiram seguir corretamente tais orientações. Dentre os pacientes que 

referiram não seguir as orientações da equipe todos citam questões culturais 
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intrínsecas aos mesmos. Pode-se notar que, apesar do exposto, 26,4% dos 

pacientes admitiram não seguir rigororsamente as orientações da equipe. Isso 

demonstra a cronicidade da precariedade da educação em saúde voltada para estes 

pacientes fazendo com que os mesmo não aceitem ou aceitem parcialmente as 

orientações e tratamentos fornecidos pela equipe.  

 

6.5 Apresentação dos dados sobre materiais educativos 

Como última seção do questionário aplicado, levantou-se questões acerca 

dos materiais educativos.  

 

Tabela 41 - Já recebeu Material Educativo sobre Cuidados da Lesão? 

Já�recebeu material educativo sobre 
cuidados da lesão? 

N % P-valor 

Não 52 72,2% <0,001 

Sim 20 27,8% 
Fonte: Autor 

 

Tabela 42 - Há Quanto Tempo Recebeu Material educativo? 

 Média Mediana Desvio 
Padrão 

CV Q1 Q3 Min Max N IC 

Há�quanto 
tempo recebeu 

material 
educativo? 

17,0 15 13,6 80% 8 26,3 0,2 40 20 5,9 

Fonte: Autor 

 

Abordando o tema dos materiais educativos, questionou-se se os pacientes já 

haviam recebido, em qualquer momento, algum tipo de material educativo que 

abordasse temas pertinentes aos cuidados das lesões e feridas assim como 

prevenção das mesmas. Cinquenta e dois pacientes (72,2%) relataram nunca ter 

recebido nenhum tipo de material educativo abordando tal tema. Dos pacientes que 

receberam material relacionado, a média de tempo desde seu recebimento foi de 17 

anos, variando de 2 meses a 40 anos. Tais fatos apenas reforçam a idéia de que a 

educação em saúde voltada para este grupo específico nunca foi prioridade por 

parte do governo, nem sequer das equipes de saúde, ficando relegada, quando 

muito, a uma importância secundária sem de fato atingir tal população. 
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Tabela 43 - Considera algum método educativo de maior compreensão? 

Considera algum método educativo de maior 
compreensão? 

N % P-
valor 

Cartaz 1 1,4% <0,001 

Grupos de discussão 5 6,9% <0,001 

Livro 7 9,7% <0,001 

Panfleto/cartilha 26 36,1% Ref. 

Revista 1 1,4% <0,001 

Seminários/palestras/aulas 17 23,6% 0,101 

Vídeos 15 20,8% 0,042 
Fonte: Autor 

 

Por fim, os pacientes do estudo foram abordados sobre qual o melhor 

método/material educativo consideram ser mais adequado para os mesmos. Neste 

quesito a maioria dos pacientes deu preferência ás cartilha/panfletos (36,1%) 

seguido de seminários/palestras/aulas (23,6%). Neste caso devemos considerar o 

nível sócio-educacional da população, predominantemente baixo, e também a 

questão da idade, com média de 70 anos, fatos que tornam materiais impressos 

pouco atrativos. Porém, ainda assim, predominaram os materiais no formato 

panfleto/cartilha como os métodos de maior compreensão para este grupo. 

 

6.6 Apresentação do Material Educativo Elaborado no Formato de Cartilha 
 

Baseado nas características deste grupo de pacientes abordadas no 

questionário semi-estruturado (perfil sócio-demográfico) e também nas questões 

envolvendo a hanseníase e no nível de educação dos pacientes sobre o assunto 

acima descrito, desenvolveu-se, após discussão com enfermeiros e auxiliares que 

compõem a equipe do NPTF, o material educativo personalizado denominado 

Manual de Autocuidados em Hanseníase. Tal material está apresentado na íntegra 

no Apêndice G e será analisado com maiores detalhes na seção de discussão.  
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6.7 Apresentação do Banco de Dados  

Dentro do universo de estudo, identificaram-se um total de 57 pacientes com 

lesões/feridas mas apenas em 51 pacientes pudemos registrar fotograficamente 

suas lesões de acordo com os preceitos éticos anteriormente citados.  

Após a obtenção das fotografias dos pacientes seguindo os preceitos de 

capatação de imagens médicas determinados pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, as mesmas foram reunidas e organizadas em computador pessoal do 

pesquisador. A organização ocorreu através de pastas e subpastas. Inicialmente 

criou-se uma pasta principal denominada “Banco de Dados Fotográfico” que ficará 

disponível na área de trabalho do computador existente no NPTF. Dentro desta 

pasta principal optou-se por cada paciente possuir uma pasta própria com seu nome 

e que possui a imagem de seu rosto no ícone da pasta facilitando a identificação e o 

acesso da mesma. As subpastas no interior da pasta própria de cada paciente foram 

registradas de acordo com o mês de obtenção das fotos e, então, no interior destas, 

existem as imagens registradas, propriamente ditas, contendo a identificação da 

região corporal da lesão na ocasião do registro fotográfico para eventuais estudos e 

comparações evolutivas destas lesões.  

Com finalidade de esclarecimento, segue abaixo imagens que exemplificam e 

ilustram as informações supracitadas. 

 

Figura 2- Pasta Principal na Área de Trabalho 

 
Fonte: Autor 
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Figura 3 - Pasta Principal Aberta Contendo as Subpastas Organizadas pelos Nomes 

dos Pacientes 

 
Fonte: Autor 
 
 
Figura 4 - Pasta Própria do Paciente 
 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5 - Pasta Própria do Paciente Aberta contendo Foto do Rosto do Paciente e 

Subpastas com Meses de Obtenção do Registro Fotográfico 
 

 
Fonte: Autor 
 

 

Figura 6 - Subpasta do Mês Correspondente de Obtenção das Fotos 
 

 

Fonte: Autor 
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Figura 7 - Subpasta do Mês de Obtenção das Fotos Aberta contendo o Registro 

Fotográfico das Lesões 

 
Fonte: Autor 
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7 DISCUSSÃO  
 

7.1 Educação em Saúde e Materiais Educativos 
 

A educação em saúde, que pode ser entendida como um conjunto de saberes e 

práticas orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde, trata-se de 

um recurso por meio do qual o conhecimento, cientificamente produzido no campo 

da saúde, é intermediado pelos profissionais de saúde e atinge a vida cotidiana das 

pessoas, uma vez que a compreensão das informações do processo saúde-doença 

repassadas oferece as bases para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 

Isto acaba capacitando os indivíduos a agir conscientemente diante da sua realidade 

cotidiana, com aproveitamento de experiências anteriores formais e informais, tendo 

sempre em vista a integração, continuidade, democratização do conhecimento e o 

progresso no plano social.115, 116 

De acordo com Oliveira,115 o objetivo principal da educação em saúde é o 

fornecimento e troca de informações com a finalidade de proporcionar habilidades e 

atitudes para os pacientes o que, em última instância, resultará num ambiente 

necessário para se conseguir o desejado sucesso do tratamento. As metas de 

qualquer programa educacional devem ser aumentar a saúde, a longevidade e a 

qualidade de vida dos pacientes, e não apenas satisfazer o orgulho e a vaidade dos 

educadores. 116 

Segundo Batista, Pinzur e Monteiro,117 tendo como objetivo a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes e a prevenção das complicações, é necessário 

elaborar um plano assistencial que vise assistir e educar o cliente.116 

Neste sentido, educar os pacientes portadores de hanseníase é o primeiro 

passo a ser dado. O processo de educação em saúde começa quando o paciente 

recebe seu diagnóstico. Nessa ocasião, deve ser informado sobre o que é a sua 

doença (definição, transmissão, sinais e sintomas, complicações, tratamento e 

acompanhamento) e como adaptar sua vida à tal situação, especialmente os casos 

de pacientes que possuem algum tipo de incapacidade. As informações devem ser 

complementadas e relembradas a cada visita, e a equipe assistente deve ressaltar a 

importância deste processo para o paciente demonstrando de maneira prática os 

benefícios de tais orientações enfatizando os cuidados para aquele paciente.116 
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Como um dos objetivos da educação em saúde dos paciente deste estudo é a 

prevenção de incapacidades e o autocuidado em hanseníase, o qual não pode ser 

alcançado por meio de medicamentos mas apenas pela incorporação de técnicas de 

autocuidado, torna-se necessário conquistar a confiança do paciente através de uma 

correta abordagem para que o mesmo, além de compreender e aceitar as 

informações, faça uso das mesmas em prol de sua saúde e qualidade de vida. Tal 

tarefa torna-se difícil e desafiadora, pois trata-se, principalmente, de indivíduos 

adultos e os mesmos já trazem consigo conceitos e informações repassados por 

populares, familiares e amigos que não correspondem á realidade ou á verdade.  

Todos os profissionais da saúde tem a ação educativa como eixo fundamental 

na formação profissional e, como tal, possuem também a tarefa de educadores 

nesta área e, diante da mesma, devem buscar o melhor tipo de ensinar/educar 

focando cada paciente individualmente. No caso da saúde raramente isso acontece, 

pois mantém-se o foco apenas no diagnóstico do paciente, esquecendo as 

particularidades e singularidades do paciente como ser único e inserido num meio 

social específico. 

Para que haja sucesso na educação em saúde, devemos nos atentar que 

duas pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, entretanto as intervenções devem 

ser diferenciadas, pois cada uma possui seus próprios problemas, medos, 

expectativas, perguntas e até  mesmo já vir munida de possíveis respostas para as 

questões abordadas. Devemos ter uma visão holística da pessoa, de modo que 

levemos em consideração a opinião e a condição social em que a mesma está 

inserida. 

Segundo Freire,118 devemos nos atentar que “o respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um é um imperativo ético e, não um favor que podemos ou não 

conceder uns aos outros”. Ou seja, devemos procurar conquistar a confiança e não 

sermos simples reprodutores de conhecimentos técnicos, devemos manter um 

diálogo aberto e com respeito mútuo e não impor nossas certezas e opiniões. Ainda, 

conforme Freire: "Saber que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em 

uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 

da tarefa que tenho – a ele ensinar e não a de transferir conhecimento”. 
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A comunicação em saúde é uma importante ferramenta de promoção de 

saúde, pois tem a capacidade de aumentar o conhecimento e a consciência das 

questões, problemas e soluções de saúde; influenciar percepções, crenças, atitudes 

e normas sociais; demonstrar habilidades; mostrar os benefícios da mudança de 

comportamento; aumentar demandas de serviços de saúde; reforçar conhecimentos, 

atitudes e mudanças de comportamento; refutar mitos e concepçes erradas; 

defender questões de saúde ou grupos populacionais; superar barreiras e problemas 

sistêmicos. 

Assim, a educação em saúde passa a ser entendida tanto como uma 

instância importante de construção e veiculação de conhecimentos e práticas 

relacionados aos modos como cada cultura concebe o viver de forma saudável e o 

processo saúde/doença, quanto como uma instância de produção de sujeitos e 

identidades sociais. 119 

Diante da pesquisa realizada, pudemos perceber que a educação destes 

pacientes sobre hanseníase e as consultas preconizando o autocuidado, nunca 

foram prioridades aos profissionais da área de saúde nem aos próprios pacientes, o 

que ocasionou uma grande e importante repercussão na qualidade de vida dos 

mesmo tanto do ponto de vista da saúde propriamente dita, pois grande parte destes 

pacientes possui feridas crônicas de difícil cicatrização com toda repercussão 

psicossocial envolvida; quanto do ponto de vista social, em vista de tanto a doença 

quanto suas repercussões terem levado ao afastamento e isolamento dos mesmos. 

Sem dúvida a educação em saúde destes pacientes, de seus familiares e de 

pessoas com a qual convivem poderia ter mudado o cenário em que vivem 

atualmente. 

 
7.2 Materiais Educativos 
 

Existem várias técnicas de ensino/aprendizado que são utilizadas para 

melhores resultados, não compreendendo apenas a leitura, mas também a 

visualização. Dentre estas técnicas de ensino se encontram os materiais educativos 

nos seus mais variados formatos (cartazes, folhetos, cartilhas, vídeos, etc.). Tais 

materiais podem ser considerados como sendo todo e qualquer recurso físico, além 

do próprio educador, utilizados no contexto de ensino-aprendizagem, a fim de 

auxiliar a mediação pedagógica necessária ao processo de construção de 
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conhecimento. A importância destes materiais se dá pela promoção e educação em 

saúde e levam ao esclarecimento de dúvidas acerca das doenças e na promoção de 

mudanças comportamentais dos pacientes e da população a que são destinados 

além da aproximação destes com a equipe de saúde. 89 

De uma maneira geral, tais materiais ampliam o conhecimento e a satisfação 

do paciente, visto que desenvolvem uma maior aproximação da equipe com o 

paciente através do processo dialógico, que é caracterizado pelo diálogo bidirecional 

entre as duas partes envolvidas no processo educativo, profissional de saúde e 

paciente ou comunidade, rompendo com a tradicional hierarquização do saber 

biomédico, valorizando o saber popular; desenvolvem suas atitudes e habilidades, 

facilitando-lhes a autonomia e, ainda, promovem maior adesão ao tratamento além 

de facilitar o entendimento de que suas ações influenciam seu padrão de saúde.83 

Para sua elaboração deve haver um planejamento cuidadoso além de 

finalidades e objetivos específicos de aprendizagem que serão compartilhados entre 

a equipe de saúde, pacientes e familiares.89 

Optou-se, por conveniência, dentre os mais variados tipos de material 

educativo, o formato de cartilha educativa ilustrada com informações básicas sobre 

hanseníase, na qual, com uma linguagem simples, pudessem ser mostrados 

conceitos sobre a transmissão, diagnóstico, tratamento, prevenção de incapacidades 

e cura da doença. Dentre as vantagens deste tipo de material podemos destacar o 

relativo baixo custo; o papel complementar que a mesma tem em relação a outros 

meios de comunicação; a assimilação e incorporação das mensagens contidas 

neste material ocorre no ritmo de aprendizagem do próprio paciente; a liberdade que 

o paciente tem de dedicar-se a sua leitura escolhendo o melhor tempo e local para 

tal; o interesse para com sua saúde demanda do próprio paciente, com a realização 

de leitura e posterior questionamentos á equipe de saúde. Além disso, como item do 

questionário semiestruturado, questionou-se aos pacientes sobre qual método 

educativo seria de maior compreensão para os mesmos, sendo que a maiorira 

36,1% (N=26) respondeu panfletos/cartilhas, seguidos de seminários/palestras/aulas  

23,6% (N=17) e vídeos com 20,8% (N=15). Apesar de não constar na pesquisa o 

motivo da escolha destes paciente, muitos referiram, durante a aplicação do 

questionário, a escolha da cartilha pela sua portabilidade e facilidade de uso e ainda 

possibilidade de divulgação da mesma no meio familiar e social.  
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As cartilhas tem seu tema direcionado a doenças ou realidades específicas e 

o conteúdo da mesma deve ser elaborado conforme as características da doença e 

da faixa etária e sócio-cultural a quem é destinado 92, motivo este que levou o 

presente trabalho a iniciar-se pela caracterização dos sujeitos do estudo através do 

perfil sócio-demográfico desta população. Além de informações técnicas, as cartilhas 

podem conter dados sobre o serviço e assistência prestada pela equipe de saúde de 

determinado local 93, sendo este fato também ressaltado na elaboração do presente 

material pois leva o paciente a compreender e conhecer um pouco mais o serviço 

que frequenta e ainda poder divulgar e informar a amigos e familiares a função e 

objetivos do serviço em questão. 

As cartilhas educativas têm como objetivos a transmissão de informações e 

no auxílio de conscientização da doença e seus vários aspectos tanto pelo paciente 

quanto pelos familiares. É um material que possibilita a eliminação de dúvidas 

simples e orienta grande parte das condutas e rotinas.94 Por ser um recurso escrito 

facilita a leitura e estudo em vários momentos e por diferentes pessoas servindo 

como guia e orientação,95 motivo este que a torna mais eficaz quando parte da 

demanda do próprio paciente, devendo ser de fácil entendimento e fazer sentido 

para o leitor para que a informação seja transmitida e absorvida por ele. As 

informações educativas das cartilhas podem auxiliar nos cuidados necessários fora 

do hospital, auxiliando no desenvolvimento da autonomia do paciente e de seus 

responsáveis, além de proporcionar um melhor controle e entendimento das 

situações a que estão expostos.92 

Em relação a cartilha, sendo esta um método impessoal, deve-se ter sempre 

uma mediação profissional, pois a mesma deverá ser orientada e explicada, visando 

fornecer as informações corretas e esclarecer os conteúdos. Desta maneira o 

paciente e familiares podem expressar suas dúvidas e compreender melhor o 

conteúdo da cartilha, além do fato de tal mediação aproximar o profissional do 

paciente, encurtando os vínculos e estabelecendo uma melhor relação entre estes.   

 
7.3 Elaboração da Cartilha 
 

A elaboração de um material didático ganha ênfase na área da saúde e, 

comumente, requer uma equipe especialista com conhecimentos multidisciplinares 

que trabalhe dentro de uma abordagem interdisciplinar de modo a preparar um 



73 
  

material capaz de estimular o paciente a ser o principal ator do processo de 

construção de conhecimento. Ou seja, não importa apenas a informação em si, mas 

o dado, a informação, mediados pedagogicamente dentro do contexto educacional 

do próprio paciente, para a construção do conhecimento.120-121 Durante a realização 

da pesquisa e elaboração do material manteve-se contato e troca de informações 

com membros de toda equipe do NPTF (enfermeiros e auxiliares) a fim de que o 

material elaborado fosse o mais adequado a este grupo de pacientes tanto em 

relação ao conteúdo como na maneira de apresentá-lo. 

Com a finalidade de promover a aprendizagem, algumas características 

fundamentais do material educativo são a de que ele precisa ser agradável, atender 

as necessidades do público a quem é destinado e principalmente despertar o 

interesse do paciente. O conteúdo precisa estar organizado de modo convincente, 

útil e significativo, relacionando-se, de algum modo, com a vida do paciente e com 

suas experiências anteriores, pois, para ocorrer a aprendizagem, é necessário 

querer aprender além de ter interesse e motivação para tal.122 O material precisa 

interagir com seu receptor, relacionando-se com seu meio social, intelectual, 

experiências vividas de forma a unir os dois pólos da educação (ensino e 

aprendizagem; professor-autor e aluno-leitor).  

Para tanto, a estruturação do material precisa ser fundamentada nos 

princípios pedagógicos e epistemológicos descritos nos objetivos e projeto de 

educação pretendidos e baseada em materiais atualizados, tanto nas referências 

básicas e complementares, devendo ainda estar organizado em módulos, unidade 

e/ou seções.123-124 A maioria dos autores concorda que esta preocupação contribui 

para minimizar a carga cognitiva do paciente garantindo melhor índice de 

aproveitamento das informações disponibilizadas na cartilha. Sendo assim, 

considera-se que o material didático contém o conteúdo base organizado de acordo 

com a proposta pedagógica, de modo a potencializar a transformação da informação 

em conhecimento para o desenvolvimento de competências por parte dos 

pacientes.125-126 

Também é importante manter atenção quanto a linguagem que precisa ser 

direta, clara e coloquial, com um estilo conciso, preciso, fluido e facilmente 

compreensível com características dialógicas, mantendo a cientificidade do 

conteúdo e favorecendo a autonomia do paciente.127  Quanto à reflexão sobre 

linguagem existe a necessidade de: objetivos claros; frases curtas; uso de no 
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máximo duas ideias por parágrafo; verbos ativos e diretos; palavras concretas 

evitando o uso de adjetivos que não informam; explicação para termos técnicos; 

evitar uso de clichês, jargão e negações; preferir linguagem coloquial; empregar 

estruturas como enumeração e sequências, bem como analogias, comparações e 

exemplos para melhor entendimento do conteúdo estruturado. 127 

Sugere-se para esta organização a utilização de diferentes estratégicas como, 

iconografia e imagens. Logo, a linguagem utilizada deve buscar refletir esta situação. 

Outra observação importante ao se elaborar um material é quanto ao uso de 

imagem que apesar de bem vinda deve assumir papel informativo e formativo.128-130  

Enfim, o material didático deve promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências específicas, recorrendo a um conjunto de mídias compatíveis com a 

proposta e com o contexto socioeconômico do público a ser atendido.126  Sendo 

assim, baseado na pesquisa realizada com os pacientes do Núcleo de Prevenção e 

Tratamento de Feridas, determinou-se a escolha dos temas mais relevantes a serem 

relacionados no material educativo elaborado no formato de cartilha.  

 
7.4 Etapas da Elaboração da Cartilha 
 

Anteriormente á elaboração de um material educativo impresso precisamos 

identificar o público alvo, a quem o material é destinado, fazendo com que as 

mensagens contidas neste material sejam adaptadas ao tipo de leitor da melhor 

maneira possível. Para tanto, desenvolveu-se a pesquisa através de questionário 

semi-estruturado com dados sócio-econômicos e demográficos e variadas perguntas 

sobre a doença, conhecimentos e atitudes dos pacientes frente a mesma. Além 

disso, através das entrevistas, que ocorreram de maneira individual, o pesquisador 

pode conhecer um pouco mais todos os pacientes deste estudo, criando um 

ambiente de confiança e reciprocidade na troca de informações, ocasião em que já 

foram sanadas muitas dúvidas acerca da doença e estimulado o autocuidado. 

Elaborar um material didático é uma tarefa desafiadora por ser um projeto 

coletivo, construído por método dialógico, resultado de uma equipe multidisciplinar 

com capacidade de ação interdisciplinar, atuando de modo que o material seja 

planejado e organizado com foco no paciente.96-98 Para isto discutiu-se 

constantemente com toda a equipe do NPTF durante a realização da pesquisa, tanto 

acerca das questões abordadas no questionário, como após, durante a elaboração 
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do material, sobre quais seriam os principais tópicos abordados para atingir de 

maneira efetiva este grupo de pacientes. 
Diante do exposto, a metodologia empregada na elaboração da cartilha 

seguiu estas etapas: 

1) Definição do objetivo da cartilha: 

a. Como objetivos principais temos a educação em hanseníase e  os autocuidados 

em pacientes com feridas crônicas. É importante deixar claro, logo de início, o 

objetivo principal da cartilha para que esta não se torne um artefato meramente 

ilustrativo. 99 

2) Promoção de uma tempestade de idéias sobre o assunto em questão: 

a. Tal etapa seguiu-se durante a realização do projeto de pesquisa através do 

levantamento de bibliografias pertinentes aos temas destacados nos objetivos. 

3) Definição de qual será efetivamente a mensagem principal e as mensagens 

específicas a serem transmitidas: 

a. Como mensagem principal temos a ênfase nos autocuidados dos pacientes com 

feridas crônicas e a importância do acompanhamento médico regular. As 

mensagens específicas seguiram os diversos temas abordados em cada seção 

da cartilha. 

4) Realização de um "registro fotográfico in loco" para que as reproduções da 

cartilha estejam o mais próximo possível da realidade: 

a. Para tal registro deu-se a pesquisa realizada através do questionário semi-

estruturado com inúmeras perguntas sobre perfil sócio-econômico e sobre 

conhecimentos e práticas sobre a doença. 

5) Definição das cenas e situações-chaves: 

a. Através de diversas seções da cartilha procurou-se estabelecer diferentes cenas 

para uma completa abordagem da doença e dos autocuidados nestes pacientes. 

Buscou-se definir as situações chaves que permitam transmitir a mensagem 

principal e as específicas, de preferência que envolvam o cotidiano dos pacientes 

ou que tenham um impacto mais significativo nestes. 

6) Concentração nas falas das personagens: 

a. O processo de ensino e aprendizagem é mediado pela comunicação e esta 

envolve a codificação, transmissão e decodificação da mensagem. Ou seja, a 

aprendizagem só ocorre quando a mensagem é devidamente recepcionada e 

incorporada pelo paciente.100 Portanto, as falas nas cartilhas foram sucintas, 
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possuindo linguagem simples, adequadas ao nível técnico dos leitores e 

introduzindo aos poucos alguns termos técnicos mais usados relativos á 

patologia. Usou-se abundantes de recursos visuais, em vista do perfil destes 

pacientes, procurando manter uma linguagem clara e precisa e de fácil 

compreensão. 

7) Validação do que foi elaborado: 

a. Nesta etapa deveria ser realizado um pré-teste a fim de aferir a percepção dos 

mesmos sobre o que foi produzido e, a partir de suas reações, realizar as 

mudanças adequadas do material para que o produto final seja o mais eficaz 

possível. Apesar de esta ser uma das principais etapas, por conveniência, em 

vista do tempo para realização e apresentação deste trabalho, optou-se por não 

realizar a mesma. Divulgou-se o material elaborado apenas aos membros da 

equipe, para que emitissem opiniões destacando pontos para melhor adequação 

do mesmo. 

 
7.5 Escolha do Conteúdo e Exposição Dos Temas 
 

A maioria das alterações tróficas/dermatológicas decorrentes da hanseníase 

podem ser prevenidas e cicatrizadas pela mudança de hábitos e educação do 

paciente, mostrando que o processo de educação em saúde é primordial neste tipo 

de tratamento e acompanhamento. Pudemos notar que a grande maioria dos 

pacientes (79,2%) apresentou, no momento da entrevista, lesão trófica com uma 

média de 1,68 lesões por pacientes, com média de duração de cerca de 15 anos 

entre curas e recidivas, sendo que a maioria dos pacientes, em algum momento, 

teve a cura/cicatrização da lesão (90,3%). 

Em vista disto, este material educativo em formato de cartilha foi 

especialmente elaborado ao paciente enfatizando a prevenção de incapacidades 

físicas e cuidados das feridas nas mãos e pés, contendo orientações básicas e 

informações simples, claras, ilustradas e coloridas, tornando-o de fácil entendimento 

para pacientes de diversos níveis de escolaridade. 

A cartilha é constituída de explicações para os pacientes sobre a doença, 

autocuidados gerais com mãos e pés, como higienização, hidratação, lubrificação, 

alongamentos, exercícios, cuidados com feridas, orientações sobre adaptação de 

instrumentos/objetos e calçados, entre outras dicas e orientações. 
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É importante salientar que cada paciente deve ser considerado de maneira 

holística e apresenta problemas distintos, não sendo possível fixar condutas rígidas, 

devendo a equipe assistente adaptar as orientações contidas na cartilha segundo as 

necessidades de cada paciente, demonstrando a importância da complementação 

dialógica para tal. 

Frente à grande quantidade e variedade de informações incluídas no material, 

planejou-se a construção de um roteiro tendo como base, os princípios da doença e 

a prevenção e o cuidado das incapacidades e feridas além da associação de 

imagens e ilustrações pertinentes. A idéia da interação dos textos com imagens e 

desenhos relacionados aos temas em cada seção da cartilha teve como objetivo 

torná-la mais didática e atraente possível. Diante disso, houve a preocupação com a 

organização de todos esses temas juntos. 

Baseado na pesquisa realizada definiu-se como roteiro a seqüência de temas 

de relevante importância abaixo relacionados: 

• De início procurou-se definir o objetivo e a quem a cartilha é direcionada, 

seguindo-se de uma breve apresentação e definição dos objetivos propostos pela 

mesma. Logo após, foi apresentada uma sucinta introdução sobre o tema 

hanseníase e a importância da educação em saúde destes pacientes. 

• O QUE É HANSENÍASE? DEFINIÇÃO. Iniciou-se a cartilha conceituando a 

doença. Diante dos dados coletados na pesquisa pudemos ver que a grande 

maioria dos pacientes não recebe informações acerca da hanseníase já há muito 

tempo (cerca de 21,6 anos). 

• COMO É TRANSMITIDA A HANSENÍASE? TRANSMISSÃO; COMO SEI QUE 
TENHO A DOENÇA? SINAIS E SINTOMAS; COMO SEI QUE TENHO A 
DOENÇA? DIAGNÓSTICO; O QUE A HANSENÍASE PODE CAUSAR? 

SEQUELAS E INCAPACIDADES; EXISTE TRATAMENTO PARA A 
HANSENÍASE? TRATAMENTO; A HANSENÍASE TEM CURA? TRATAMENTO. 

Continuando as orientações sobre a doença deu-se atenção também ao 

processo de transmissão da doença assim como seu diagnóstico, tratamento e 

cura. 

• O QUE CAUSA O APARECIMENTO DE FERIDAS E INCAPACIDADES? 

PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES; COMO FAÇO PARA PREVENIR AS 
FERIDAS E INCAPACIDADES? AUTOCUIDADOS. Um dos pontos principais 

das cartilha é o autocuidado dos pacientes, em vista da maioria da população em 
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estudo apresentar, no momento da pesquisa, feridas crônicas. Este tema de 

relevante importância foi abordado de maneira mais profunda porém sempre 

mantendo uma linguagem coloquial e compreensível pela população estudada 

além de associar inúmeras imagens e desenhos. No tópico sobre prevenção de 

incapacidades foi dado ênfase a fim de elucidar exercícios e cuidados que 

podem ser realizados pelo próprio paciente com ou sem auxílio, a fim de evitar o 

desenvolvimentos das temidas incapacidades como deformidades articulares e 

também as feridas crônicas. Na aplicação do questionário os pacientes referiram 

que receberam as últimas informações sobre prevenção de lesões com média de 

cerca de 20,1 anos (N=62) sendo que 10 pacientes referiram nunca ter tido tal 

informação. 

• EU JÁ POSSUO FERIDAS, COMO DEVO CUIDÁ-LAS? CUIDADOS COM 

FERIDAS. Este é outro ponto principal da cartilha, onde foi abordado o cuidado 

com a ferida propriamente dita. Neste tópico foi orientado ao paciente os 

cuidados básicos com as lesões, estimulado o processo dialógico com a equipe 

assistente do NPTF a fim de uma terapêutica correta destas feridas, sempre 

recordando aos mesmos a importância da avaliação pela equipe assistente de 

maneira mais breve possível. A média de tempo que os pacientes referiam como 

tendo recebido as últimas informações sobre cuidados com lesões foi de 19,6 

anos (N=62). Mesmo no NPTF, apenas 51,4% dos pacientes (N=37) referiu 

receber informações sobre este assunto e ainda de maneira irregular. 

• CURATIVOS: Dentro deste tópico procurou-se orientar os pacientes sobre a 

existência de inúmeros curativos disponíveis no NPTF e suas finalidades 

específicas, mostrando a existência de terapêutica específica para cada tipo de 

ferida e de cada etapa da cicatrização. 

• O NÚCLEO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS: Já finalizando a 

cartilha, procurou-se mostrar aos pacientes um pouco sobre o NPTF, sua função 

e formação dos membros da equipe e funcionamento assim como abrir espaço 

para uma maior procura por parte destes e de seus familiares não apenas para 

tratamento e acompanhamento das lesões e feridas mas também para o 

esclarecimento de dúvidas e realização de avaliações preventivas e com foco 

educativo.  

• ACOMPANHAMENTO DA LESÃO: Por último deixou-se uma seção dedicada á 

equipe assistente. Tal seção contém espaços para registro de avaliações das 
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lesões assim como registro do tratamento estabelecido em cada 

consulta/avaliação. Tal espaço tem a intenção de simplificar e agilizar as 

informações da evolução da feridas e seu tratamento assim como uniformizar as 

condutas da equipe. Esta seção servirá, também, para comparação e 

esclarecimento quando comparada á imagem registrada no banco de dados 

fotográfico. 

 
7.6 Uso da Linguagem na Cartilha  
 

Na maioria dos materiais que abordam o tema da hanseníase predomina o 

discurso biomédico, com linguagem técnica-prescritiva e relações hierarquizadas 

entre enunciado e destinatário. Apenas uma minoria dos materiais analisados 

estabelece uma comunicação personalizada e atenta ás diversidades sócio-culturais 

dos destinatários.20 

A linguagem e o vocabulário utilizados devem ser coerentes com a 

mensagem transmitida e com o público alvo a quem é destinado o material 

educativo. O mesmo deve ainda ser convidativo, de fácil leitura e entendimento, não 

muito extenso para não tornar-se tedioso e incapaz de prender a atenção do seu 

leitor. Fatores como o uso frequente de frases extensas, termos raros, terminologia 

técnica, palavras de formação complexa, estrutura complexa de sentenças dificultam 

a leitura e a compreensão do texto.  

Com o objetivo de elaboração de uma mensagem simples em que se 

pretenda eficácia e rapidez de compreensão e ampla difusão, alguns fatores 

precisam ser observados: a nitidez e precisão dos caracteres; a separação clara 

entre palavras, linhas e parágrafos; as palavras devem ser curtas, conhecidas e de 

formação simples, pois as palavras longas exigem esforço de decodificação; as 

palavras novas e termos raros se impõem com dificuldade e as palavras compostas 

dificultam a legibilidade; a redundancia (repetição de palavras e frases importantes) 

é um fator facilitador da compreensão; o texto deve ser estruturado de forma que as 

frases estejam nitidamente articuladas, as palavras gramaticalmente 

(inter)dependentes sejam colocadas próximas umas das outras, as palavras mais 

importantes para compreensão da mensagem sejam colocadas preferencialmente 

na primeira metade da frase ou proposição e a estrutura da frase seja conhecida 

evitando-se sintaxe rebuscada.  
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Deve-se ainda, atentar para a quantidade de informação contida no material, 

considerando-se sempre que mais informação não significa melhor informação.131-133  

Diante da população estudada, que se caracterizou por uma baixa 

escolaridade, optou-se pelo uso de linguagem coloquial associando alguns poucos 

termos técnicos para inserí-los ao cotidiano e rotina da equipe do NPTF. As 

mensagens foram distribuídas e agrupadas em sua maioria em caixas de textos, 

facilitando a leitura, tornando-a menos exaustiva e até mesmo mais interessante 

para a transmissão das mensagens. Também se usou recursos visuais abundantes 

para que, através destas imagens e desenhos, a informação possa ser mais 

facilmente compreendida e assimilada pelos pacientes, além de tornar cada seção 

mais atrativa.  

O êxito dos materiais de educação e divulgação científica se deve ao fato de 

seguirem alguns princípios pedagógicos, como valorização da investigação dos 

conhecimentos, atitudes, comportamentos e crenças da população para melhor 

estabelecer os referenciais de linguagem e conhecimentos prévios. O fundamento 

dessas relações é facilitado pelo uso de uma linguagem apropriada e desenhos 

atrativos que favoreceriam a motivação e a construção de conhecimentos. 134 

 

7.7 Uso de Imagens na Cartilha 
 

Por tratar-se da elaboração de um material educativo no modelo de cartilha foi 

reunido um vasto número de manuais do ministério da saúde, de onde se usou a 

maioria das imagens contidas no material deste trabalho, referenciando tais 

materiais na bibliografia final da cartilha. Foram selecionados desenhos atrativos que 

favoreceriam a motivação e construção de conhecimentos além do aspecto 

pedagógico que os mesmos assumem nesta cartilha.  

A função das imagens é a de atrair o leitor, despertando e mantendo o seu 

interesse pelo texto além de reforçar e complementar a informação passada pela 

técnica escrita. O layout e o design da cartilha tornam este material mais atraente 

para o leitor, motivo este que levou o autor a manter a cartilha num formato de 

dimensões pequenas e com cores chamativas e atrativas. 

Muitos estudos relatam que os psicólogos da percepção são unânimes em 

afirmar que a maioria absoluta das informações obtida pelo homem vem por 

imagens. O homem de hoje é um ser predominantemente visual. Pela importância 
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que as imagens assumem na sociedade contemporânea, inclusive na área da 

saúde, pretendemos, neste trabalho, dialogar com razoável quantidade de imagens 

e desenhos.133  

O uso de imagens em materiais educativos é, em si, um processo estratégico 

para transferir informações, devido ao fascínio exercido por ela sobre os indivíduos. 

Esta estratégia foi usada para alcançar o objetivo específico, que é a transferência 

da mensagem em cada seção da cartilha. 

As imagens oferecem e envolvem um certo tipo de leitura que pode ocorrer 

em três níveis: o nível informativo, que corresponde ao nível da comunicação 

(reconheço a imagem, o que vejo); o nível simbólico, que corresponde ao nível da 

significação (a imagem evoca um simbolismo de fácil acepção), e o nível da 

significância, que corresponde à observação da razão analítica (apresenta algo que 

exige uma reflexão para seu entendimento).135 

A força da imagem para transferir informação não está relacionada apenas à 

sua ação visual e textual, mas, também, à memória e ao imaginário social. Nossos 

sonhos são imagens, nossos pensamentos também. Ambos são frutos de nossa 

imaginação, ou seja, a ação de colocar em imagens desejos, medos, expectativas, 

conhecimento. As imagens devem ser vistas em um contexto sociocultural e podem 

ser um documento revelador de mentalidades, histórias, transformações e 

permanências. Elas ajudam também a construir sujeitos e realidades; produzem e 

circulam discursos que socializam múltiplos significados e sentidos.136 

As pessoas sem ou com escolaridade e/ou habilidade de leitura reduzida 

podem desfrutar das vantagens deste material pois, nele foi feito uso abundante de 

linguagem simples e o uso de recursos de imagem, para a redução das barreiras de 

compreensão da mensagem favorecendo a motivação e despertando o interesse do 

paciente para iniciar e manter a leitura do material educativo, minimizando os 

percalços da comunicação, tornando-a mais eficiente e de maior alcance.136 Tal 

atenção em relação ás imagens foi dada em vista do grupo em estudo ser composto 

basicamente de pessoas idosas (média de 70,6 anos) e com baixa escolaridade (1 

grau incompleto 55,6% e analfabetos 25%), o que facilita a transmissão e o 

entendimento das mensagens em cada seção da cartilha, lembrando sempre que tal 

material educativo é, principalmente, uma maneira de estimular o processo dialógico 

e a participação dos pacientes no seu tratamento. 
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7.8 Seção de Avaliação e Acompanhamento das Feridas Crônicas 
 

O tratamento das feridas cutâneas é dinâmico e depende da evolução das 

fases de cicatrização além de outros fatores como infecção, colonização e demais 

aspectos da lesão no momento da avaliação da ferida. Atualmente existem inúmeras 

opções de curativos no mercado cada qual com sua especificidade e adequabilidade 

para certo tipo ou característica de lesão. Embora ainda não exista o curativo ideal, 

contamos atualmente com um arsenal terapêutico capaz de enfrentar inúmeras 

situações. Os avanços tecnológicos nesta área têm possibilitado a utilização destes 

produtos que facilitam a vida dos pacientes e melhoram em muito as condições da 

ferida, propiciando uma cicatrização mais rápida.137  

Como a evolução da cicatrização se modifica constantemente, certos 

curativos podem deixar de ser a melhor indicação após alguns dias. Neste aspecto o 

acompanhamento pela equipe assistente é primordial e necessária para o sucesso 

do tratamento. 

Como forma de uniformização das condutas tomadas e cuidados com os 

curativos elaborou-se uma seção na cartilha, destinada apenas ao acompanhamento 

das lesões dos pacientes, sendo exclusiva para os profissionais atuantes na equipe 

do NPTF, com a finalidade de registro das condições da lesão durante as avaliações 

e registro do tipo de produto e cobertura/curativo usado na ocasião da avaliação. Tal 

seção visa uma conduta mais uniforme pela equipe assim como uma forma mais 

prática e ágil de registro e verificação das condições da lesão em determinado 

período, podendo então, ocorrer avaliação e julgamento do melhor tipo de 

cobertura/curativo para o período ou situação em que se encontra determinada 

lesão e constatar o que já foi usado em períodos e situações anteriores. Pode-se 

ainda relacionar tais tratamentos com os registros fotográficos obtidos no período 

estudado para uma completa avaliação da lesão. Através deste registro ainda pode-

se estudar os benefícios de determinados produtos e coberturas em determinados 

tipos de feridas estimulando assim o estudo e a pesquisa em nosso meio. 

Esta seção da cartilha torna-se importante pois, na prática diária, mediante o 

elevado número de consultas e troca de curativos que ocorrem no NPTF, e apesar 

de todos os registros das informações sobre as feridas com suas características, 

evoluções, produtos e coberturas utilizados estarem devidamente constatados no 

prontuário de cada paciente, tal registro, pela sua simplicidade de visualização e 
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pela quantidade de informações torna-se muito conveniente, além de adequado e 

ágil para uma avaliação e comparação evolutiva das lesões, e também para a 

tomada de condutas com embasamento clínico e científico baseados nesta 

característica evolutiva. Como forma de reforçar e melhorar a compreensão sobre o 

tatamento e características evolutivas das lesões podemos usar concomitantemente 

o banco de dados fotográfico do período em que se deseja avaliar a lesão, 

analisando as características descritas na seção da cartilha, relacionando os 

produtos e coberturas usados, as medidas da feridas com as fotos registradas neste 

período para um melhor seguimento do paciente.137  

 

7.9 Criação do Banco de Dados com Registros Fotográficos 
 

É fato que o acesso a recursos fotográficos e de imagens evoluiu 

consideravelmente ao longo dos anos e hoje em dia, devido ao notável avanço 

tecnológico, temos na palma das mãos equipamentos capazes de registrar imagens 

fácil e rapidamente e com ótima qualidade. Em vista disso, cresce a cada dia a 

utilização de imagens na área da saúde e esta assume importância incontestável 

tanto na área profissional e técnica como de ensino e educação. 101 

O registro fotográfico voltado para a área da saúde, especificamente para o 

acompanhamento das feridas crônicas, é uma ferramenta de suma importância, cujo 

objetivo é contribuir para documentar o estado antes e depois de procedimentos ou 

da utilização de curativos e produtos específicos 23 servindo como fonte de dados 

sobre a assistência prestada ao portador de ferida crônica, servindo também de 

suporte e embazando ainda mais o diagnóstico e tratamento clínico, além de ser 

objeto de ensino e pesquisas. 

A atual facilidade e agilidade do registro fotográfico das lesões e feridas 

tornam o mesmo indispensável para o melhor acompanhamento e tratamento do 

paciente e de suas lesões. A aquisição de conhecimentos ocorre através da análise 

e interpretação das imagens e dos detalhes contidos nas mesmas de uma maneira 

direta, rápida e precisa. 102 

Outro aspecto a ser considerado é que, diante do avanço tecnológico e do 

acesso a equipamentos como computadores, ocorreu a facilidade de 

armazenamento destas imagens que, até pouco tempo era feito em papéis, filmes, 

diapositivos e estavam sujeitos á ação do tempo e condições de armazenamento, 
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podendo sofrer deterioração. Atualmente o registro e conversão das mesmas no 

formato digital solucionou tais problemas e facilitou seu acesso e organização.138  

Em vista destas facilidade supracitadas, a criação de um banco de dados com 

registro fotográfico assume relevante importância como fonte de informações sobre 

a assistência prestada ao paciente com lesão crônica dermatológica.   

O objetivo de um banco de dados é coletar e guardar sistematicamente as 

mais variadas informações a respeito dos pacientes; dos recursos utilizados no 

diagnóstico e terapêutica das lesões; da evolução das lesões e estado geral dos 

pacientes ao longo do tempo e com os tratamentos instituídos. A construção e 

alimentação de um banco de dados exige certo dinamismo, pois deve ser revisto e 

acrescido de dados frequentemente para incorporar as modificações introduzidas 

nos cuidados ao paciente com feridas crônicas, seja pela introdução de novas 

técnicas, seja pela mudança nas condutas terapêuticas, seja pela necessidade de se 

dispor de novas informações. 

A criação e manutenção de um banco de dados para os pacientes do NPTF 

mostra-se útil para o acompanhamento das lesões dermatológicas e um ganho geral 

para esta população de pacientes, caracterizando-se por apresentar elementos de 

fácil manuseio operacional e proporcionar à equipe assistente novas formas de 

avaliação das feridas e de condução de seu tratamento, constituindo-se como 

ferramenta importante para acompanhamento destes pacientes e ainda como 

método de estímulo ao ensino e pesquisa neste hospital. Ainda, os registros 

fotográficos podem ser comparados aos dados relacionados na cartilha educativa 

elaborada, na seção específica (Acompanhamento da Lesão), podendo relacionar os 

produtos e coberturas utilizadas e os seus efeitos na evolução das feridas. 

 

7.10 Registro e Obtenção das Imagens 
 

A obtenção das imagens na área da saúde, atualmente, pode ser realizada 

utilizando inúmeros recursos, como, por exemplo, câmeras digitais, smartphones e 

tablets, resultado do avanço tecnológico atual. 

A maneira de aquisição das imagens voltadas para a área da saúde é de 

extrema importância, visto que influencia a fase de processamento e posterior 

análise das imagens. A fotografia digital dermatológica precisa ser clara e precisa 

pois compreende a captura das imagens pelas lentes da câmera e permite o 
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arquivamento digital e o registro clínico eletrônico, favorecendo auditorias, revisões 

clínicas, teleassistência e o telemonitoramento,22 assim como o acompanhamento, 

evolução da ferida, bem como a avaliação das intervenções propostas para o 

tratamento e recuperação do paciente.23 Além disso, a técnica de fotografar feridas 

contribui para documentar o estado da ferida antes e depois de uma técnica de 

desbridamento ou utilização de curativos e produtos específicos, assegurando a 

descrição clara e precisa das lesões e dos tecidos ao redor. Sua função é a de 

veículo de registro, divulgação, análise e interpretação do conhecimento. Presta-se 

ao ensino e à consultoria e está isenta da barreira linguística.24 Assim, a fotografia 

na área médica precisa reproduzir fielmente a manifestação cutânea em questão 

para ser útil no ambiente clínico.25. Para tanto, as imagens obtidas devem ter a 

melhor qualidade e resolução possível de acordo com o material e equipamentos 

utilizados para este fim.  

Tal fato em questão pode interferir na posterior interpretação da imagem, 

podendo ocasionar um erro de interpretação, e conseqüentemente um diagnóstico 

impreciso, resultando em prejuízo para o paciente. Alguns elementos e requisitos 

devem ser considerados na fotografia dermatológica digital e são eles: lentes; flash; 

zoom; resolução; compressão além de outros elementos relacionados ao 

equipamento e qualidade das imagens. 

Com o objetivo de manter uniformidade quanto á técnica e modo de obtenção 

das imagens, o registro fotográfico foi realizado unicamente pelo pesquisador 

mantendo seu equipamento inalterado (câmera fotográfica profissional digital da 

marca Nikon, modelo SLR D3100, com lente 18-55mm, zoom óptico, função macro 

com modo retrato e resolução de 2 megapixels, com flash eletrônico e foi mantida 

uma distância de 30 centímetros da lesão a ser fotografada) atendendo as 

recomendações para captação de imagens dermatológicas conforme preconizado 

nos Anais da Sociedade Brasileira de Dermatologia.25 A obtenção das imagens se 

deu nas dependências do NPTF, em suas salas de atendimento onde há 

luminosidade artificial constante através de luzes fluorescentes frias. 

 
7.11 Formatação e Organização do Banco de Dados Fotográfico 
 

Na área da saúde, em inúmeras situações, apenas o uso de textos, através 

da descrição mesmo que detalhada, não é suficiente para o total esclarecimento dos 
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profissionais. Motivo este que leva á prática do registro e armazenamento de 

imagens tornar-se corriqueiro em determinadas situações trazendo grandes 

benefícios na área médica. Através da avaliação das fotografias, a equipe pode 

abstrair informações muitas vezes não correlacionadas em descrições textuais. Tal 

fato torna fundamental seu armazenamento e gerenciamento de maneira 

padronizada. 

Muitos profissionais armazenavam e ainda armazenam artesanalmente as 

imagens definindo eles próprios sua forma de organização e recuperação sem 

preocupação com padrões de armazenamentos estabelecidos na literatura, o que 

torna difícil a unificação e preservação dos acervos e de todo o conhecimento neles 

contido86 além da situação em que as imagens ficam contidas nos prontuários dos 

pacientes e não são digitalizadas e acabam sendo danificadas ou mesmo perdidas 

pelos serviços de arquivos médicos hospitalares em vista do manejo, manuseio ou 

arquivamento inadequados. 103  

Através do arquivamento das fotografias pelo banco de dados é possível a 

criação de uma biblioteca digital que permite além da organização e conservação de 

tais fotos a catalogação e disponibilização de acesso por toda a equipe, facilitando 

os processos de ensino e pesquisa no setor além da prática da telemedicina que, 

atualmente, cada vez mais, ganha espaço em nosso meio e permite a discussão e 

opiniões de profissionais especializados de várias áreas o que contribui em muito 

para o acompanhamento do paciente. 138 

O NPTF possui, em sua sede, um computador com sistema operacional 

Windows. Diante da disponibilização de tal equipamento optou-se por manter o 

banco de dados neste computador, facilitando o acesso de toda a equipe em 

qualquer tempo, contribuindo sobremaneira para o acompanhamento e evolução dos 

pacientes. O visualizador de fotos disponível neste computador é o Visualizador de 

Fotos do Windows, programa já incluso em tal sistema operacional. 

Optou-se pela organização das fotografias no formato de pastas e subpastas. 

Inicialmente criou-se uma pasta principal com o nome "BANCO DE DADOS 

FOTOGRÁFICO" que fica localizada na área de trabalho deste computador 

facilitando e agilizando seu acesso. Dentro desta pasta cada paciente possui uma 

pasta própria com seu nome e que possui a imagem de seu rosto no ícone da pasta 

facilitando a identificação e o acesso da mesma. 
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As subpastas no interior da pasta própria de cada paciente foram registradas 

de acordo com o mês de obtenção das fotos. No interior destas, as imagens, 

propriamente ditas, contém a identificação da região corporal da lesão na ocasião do 

registro fotográfico. As imagens ilustrando as explicações supracitadas constam nos 

resultados desta pesquisa. 

Preferiu-se tal modelo de formatação e organização supracitado em relação 

ao uso de programas específicos para tal, em vista da simplicidade de organização, 

facilidade de acesso, registros e atualizações, além de haver a possibilidade de 

acesso por todos os integrantes da equipe em qualquer momento sem restringir o 

acesso daqueles com poucos conhecimentos da área da informática ou que não 

possuem conhecimento sobre determinados programas, além do baixo custo do 

mesmo em detrimento aos sistemas de armazenamento de imagens e bancos de 

dados prontos que tornam inviável sua utilização. 

Apesar de recentemente implantado, o banco de dados fotográfico já teve 

impacto positivo na população estudada, melhorando o tratamento estabelecido para 

estes pacientes através de comparações de evoluções de feridas com os 

tratamentos previamente utilizados, além de demonstrar aos pacientes a evolução 

de sua ferida com os tratamentos estabelecidos. Teve, também, impacto positivo na 

própria equipe assistente, pois através dele, fomentou discussões e estimulou 

pesquisas e estudos acerca dos materiais utilizados em cada ferida e em suas 

diferentes etapas da cicatrização. 
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8 CONCLUSÃO  
 

O presente trabalho caracterizou o perfil epidemiológico e sócio-demográfico 

dos usuários do NPTF e tais achados ratificam a maioria dos trabalhos 

desenvolvidos até o momento.108,109,110 Predominaram neste estudo pacientes 

idosos, da raça branca, católicos, em sua maioria homens, que tiveram, ao longo de 

sua vida, profissões braçais, atualmente encontrando-se aposentados, com baixo 

grau de escolaridade, com baixo nível econômico, predominando renda mensal 

entre 1 e 3 salários mínimos, em sua maioria provenientes e naturais do estado de 

São Paulo, com comorbidades comuns ao nível etário predominando HAS E DM, a 

maioria não tabagistas e não elitistas. A maioria dos pacientes apresentou lesões e 

estas prevaleceram nos membros inferiores com uma média de tempo longo desde 

o aparecimento das mesmas caracterizando um estado de cronicidade destas 

feridas, sendo que grande parte deles já foi submetido a procedimentos cirúrgicos 

para sua cura ou melhora, dentre estes o principal foi o desbridamento. 

Acerca da doença, a descoberta através da manifestação de sinais remete ao 

diagnóstico tardio da mesma, o que prejudica em muito a evolução e o tratamento e 

é considerado um dos fatores de risco para o aparecimento de lesões e, ainda, pode 

ser uma das causa prováveis do atual estado de saúde dos pacientes do estudo.  

Abordados quanto ás informações recebidas ao longo da vida sobre a 

hanseniase, envolvendo não apenas a doença mas também temas como prevenção 

e cuidados das lesões, uma minoria dos pacientes recebeu informações ou 

orientações, tornando o desconhecimento destes temas por parte dos pacientes 

outro motivo de suas mazelas atuais.  

Com conhecimento restrito sobre a doença que foram acometidos 

previamente e que levou ao seu atual estado de saúde com a formação e 

perpetuação de feridas crônicas, muitos pacientes, por questões culturais, usando-

se de conhecimentos de familiares, amigos, parentes e religiosos aderiram, por 

certos períodos, ao tratamento popular destas feridas com uso de ervas e produtos 

caseiros, prejudicando seu estado de saúde inclusive com risco de perda de 

membros e de suas vidas. 

A estes pacientes, ao que parece, foi dedicado muito pouco, por parte das 

equipes que os assistiram ao longo dos anos, em relação á educação em saúde, 
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não sendo entregue nenhum material para os mesmo há muito tempo, nem sequer 

foram transmitidas informações básicas ou complementares a eles. 

Através desta pesquisa pudemos constatar os fatores de risco associados ao 

aparecimento das lesões, sendo que, sem dúvida, a educação em hanseníase 

mostrou-se um dos maiores fatores determinantes para o aparecimentos e 

manutenção destas lesões. 

Por meio dos dados apresentados, podemos inferir que a grande maioria dos 

pacientes, apesar de já possuírem algum grau de acometimento dermatológico, pois 

em sua maioria apresentam feridas crônicas, pode se beneficiar das práticas de 

autocuidados além de poder serem divulgadores destes conhecimentos. Baseado 

nesta constatação, através da elaboração da cartilha educativa nomeada de Manual 

de Autocuidados em Hanseníase, pretendemos, além de informá-los e atualizá-los 

sobre a hanseníase, a prevenção e o autocuidado em relação ás feridas e 

incapacidades, despertar cada vez mais o interesse e a participação destes 

pacientes em relação aos seus cuidados e ao seu tratamento, aumentando a adesão 

e estimulando cada vez mais o processo dialógico dentro e fora do NPTF. Tal 

cartilha deve contribuir no tratamento e na melhora da condição clínica destes 

pacientes. 

Procurou-se, por meio do material educativo Manual de Autocuidados em 

Hanseníase, a sua contextualização dentro da realidade deste grupo, apresentação 

através de uma composição clara, exposição de objetivos definidos, inclusão de 

imagens e indicação para leituras complementares, entre outros recursos 

esclarecidos ao longo do texto. Esses elementos devem promover uma interação 

que possibilite condições ilimitadas para construir o conhecimento. 

A educação em saúde foi e tem sido ineficaz neste grupo de pacientes quanto 

á prevenção das incapacidades e aos autocuidados, restringindo e limitando-se 

apenas ao tratamento e ao diagnóstico precoce e, quando muito, á hidratação da 

pele para estes pacientes, sendo que, na maioria das vezes, é dirigida a outro 

público alvo através das campanhas governamentais televisionadas e por meio de 

cartazes e folderes nas unidades básicas e hospitalares visando apenas á detecção 

e tratamento precoce da doença. 

O perfil de educador, inerente a todo profissional de saúde, torna-se 

fundamental ainda mais quando observada tal situação, que vislumbra a educação 

como parte importante na construção da saúde deste grupo. Não existe prevenção, 
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tratamento e autocuidado sem educação, e esta é responsabilidade de toda equipe 

de saúde assistente e deve ser feita da maneira mais didática e acolhedora possível, 

o que possibilita a receptividade e segurança para o paciente contribuindo para sua 

auto-estima e minimizando os sentimentos de exclusão e incapacidade, tornando, de 

uma maneira geral, o paciente como um dos principais responsáveis pelo seu 

tratamento. 

Após a efetiva implementação da cartilha, os benefícios da prevenção de 

incapacidades e com o autocuidado só serão verificáveis após passados alguns 

anos. Não se pode esperar que a prevenção de incapacidades e os autocuidados 

produzam resultados imediatos, embora qualquer prevenção ou redução de 

impedimentos será de grande benefício para os indivíduos e evitará que no futuro 

haja a necessidade de uma reabilitação potencialmente onerosa em todos os 

sentidos.139 Quando os pacientes chegam sem qualquer tipo de incapacidade, são 

monitorados e orientados durante todo o tratamento, têm uma grande chance de 

evitar o aparecimento de incapacidades quando realizam as ações propostas pelos 

profissionais que os acompanham, pois estes têm que utilizar estratégias para 

aumentar a aderência e envolvimento do paciente, tornando-o participante de seu 

tratamento. Pacientes que chegam ao serviço com diagnóstico tardio, em muitos 

casos apresentam lesões irreversíveis. Nestes, as medidas preventivas podem 

evitar o agravamento de danos decorrentes da lesão estabelecida e danos 

posteriores. 

Conclui-se, portanto, que se necessita de um maior investimento na 

sensibilização e conscientização dos órgãos municipais e regionais de saúde em 

relação à priorização das ações básicas de diagnóstico e tratamento precoces, 

principalmente através de ações educativas, como a melhor forma de redução de 

incidência e da morbidade causadas pela doença. Além disso é necessário maior 

investimento na educação em saúde desta população, para que, através de uma 

melhor compreensão do processo saúde-doença, os mesmos sejam participantes 

ativos e responsáveis por seu tratamento ocasionando uma maior interação e 

relação com a equipe assistente diminuindo sobremaneira a carga psicossocial 

envolvida com a doença e suas repercussões. 

A fim de melhorar a didática em relação á educação em saúde e o 

acompanhamento dos pacientes, a criação de um banco de dados fotográfico com 

registros rotineiros e constantes deu-se de maneira simples mas muito efetiva, 
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sendo que, através do mesmo, podemos acompanhar a evolução das feridas destes 

pacientes e demonstrar aos mesmos, de maneira prática, objetiva e visual, sua 

melhora evolutiva enfatizando que a incorporação das práticas e orientações e o 

acompanhamento da equipe é essencial para que isso ocorra. Tal banco de dados 

merece atenção especial como sendo um trabalho rotineiro, devendo ser alimentado 

constantemente para que não se torne instrumento meramente ilustrativo, tendo em 

vista sua importância em reforçar as atividades de educação em saúde realizadas e 

incorporadas pelos pacientes em suas práticas diárias. Durante a realização e 

criação do banco de dados pudemos notar o interesse e a participação de muitos 

pacientes em relação ao mesmo, sendo fonte de expectativa e esperança destes em 

relação ao seu tratamento e acompanhamento. Diante de tal fato, percebe-se o 

interesse dos pacientes em relação á sua saúde, sendo esta uma das etapas 

cruciais e primordiais na conquista de uma melhor educação em saúde: o interesse 

e a participação do próprio paciente neste processo. 

Por fim, com todo o trabalho realizado, através do levantamento do perfil 

sócio-demográfico, da elaboração de material educativo e da criação de um banco 

de dados com registro fotográfico para os pacientes do NPTF, fica a sensação de 

que pude colaborar com a educação em saúde e com o tratamento destes 

pacientes, estimulando os mesmos a serem agentes participativos neste processo, 

fato de relevância fundamental para que o melhor tratamento seja estabelecido. 

Além disso, tal trabalho serviu como estímulo á toda equipe assistente, que notou 

que podemos melhorar cada vez mais o nosso trabalho e ressaltou a importância de 

sermos, como profissionais da saúde, educadores nestas questões, fato que por 

muitos havia sido esquecido, pois atinham-se apenas ao trabalho técnico realizado 

em suas funções.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro 

fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes. 

Pesquisador Responsável: Rossano Cossul Gomes. 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo / Campus 

Sorocaba-SP. 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: 

Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro 

fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, de responsabilidade do pesquisador 

Rossano Cossul Gomes. 

Eu,________________________ Idade:____ anos R.G.:_______________, 

concordo em participar deste estudo, sabendo que responderei a um questionário e 

que darei informações sobre: a (s) lesão (ões) dermatológica (s) que possuo ou 

possuí, idade, sexo, estado civil, religião, profissão, procedência, escolaridade, 

renda mensal, comorbidades, tabagismo, etilismo, conhecimentos sobre a 

hanseníase, cuidados com a lesão e as informações que já recebi acerca da doença 

e dos cuidados com a lesão. Concordo em ser entrevistado sobre as modificações 

que ocorrem em minha vida após a elaboração e entrega do material educativo e 

banco de dados com registro fotográfico evolutivo da (s) lesão (ões). 

Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer ao pesquisador 

responsável: Rossano Cossul Gomes (15) 99708-9969. 

Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e 

que posso desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer 

prejuízo. Recebi garantias de que será mantido sigilo sobre a minha identidade e 

que as informações por mim prestadas farão parte de um conjunto de dados cujos 

resultados analisados serão alvo de divulgação científica em congressos e artigos 

de revista especializada. 

Estou ciente de que não terei nenhum ônus, nem tampouco serei remunerado 

pela minha participação. 
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Este é um documento em duas vias, uma pertence a mim e a outra deve 

permanecer arquivada com o pesquisador. 

 
   

Nome do paciente ou seu responsável legal  Assinatura 
   
   

Nome da testemunha  Assinatura 
   
   

Nome do responsável por obter o termo de 
consentimento 

 Assinatura 

 
 

 
 
Itu, _______ de ____________________ de 2014. 
 
 
Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Endereço: Rua 
Joubert Wey, 290. Sorocaba- SP. Telefone: (15) 3212-9896 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OBTENÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE IMAGENS 
 

Eu, ______________________________, RG n. _____________________, 

residente à Av./Rua ____________________________ n. _______, complemento 

____, Bairro ________________, na cidade de ____________________________, 

por meio deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, consinto que o Dr. 

Rossano Cossul Gomes tire fotografias, faça vídeos e outros tipos de imagens de 

mim ou da pessoa sob minha responsabilidade legal, sobre o caso clínico. Consinto 

que estas imagens sejam utilizadas para finalidade didática e científica, podendo as 

mesmas serem divulgadas em aulas, palestras, conferências, cursos, congressos, e 

também publicadas em livros, artigos, portais de internet, revistas científicas e 

similares, podendo inclusive ser mostrado o rosto, o que pode fazer com que eu / 

pessoa sob minha responsabilidade legal seja reconhecido (a). 

Consinto também que as imagens dos exames, como radiografias, 

tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, ultrassons, 

eletromiografias, histopatológicos (exame no microscópio da peça cirúrgica retirada) 

e outros, sejam utilizadas e divulgadas. 

Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo à 
minha pessoa/pessoa sob minha responsabilidade legal, a meu pedido ou 

solicitação, desde que a revogação ocorra antes da publicação. 

Fui esclarecido de que não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento 

pelo uso das imagens e também compreendi que o Dr. Rossano Cossul Gomes e a 

equipe de profissionais não terá qualquer tipo de ganhos financeiros com a 

exposição das imagens nas referidas publicações. 

Este é um documento em duas vias, uma pertence a mim e a outra deve 

permanecer arquivada com o pesquisador. 

 
Itu, _______ de _________________ de 2014. 
 
 
 

Nome do Paciente ou Responsável Legal  Assinatura 
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Nome da Testemunha  Assinatura 

 
 
Paciente:___________________________________________________________ 
CPF: _______________________________________________________________ 
RG: ________________________________________________________________ 
 
 
Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Endereço: Rua 
Joubert Wey, 290. Sorocaba- SP. Telefone: (15) 3212-9896 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

Título do projeto: Elaboração de material educativo e criação de banco de dados 

com registro fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de 

Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes 

Pesquisador/Mestrando: Rossano Cossul Gomes 

Instituição/Departamento: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 

Campus Sorocaba / Pós-Graduação Strictu Senso - Educação nas Profissões da 

Saúde 

Telefone para contato: (15) 99708-9969 

Local da coleta de dados: Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Antunes / Itu-SP 

O pesquisador do presente projeto se compromete a preservar a privacidade 

dos pacientes cujos dados foram coletados através de pesquisa em prontuários, em 

entrevistas individuais e por meio de registro fotográfico, que foram atendidos e/ou 

estejam em acompanhamento no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes de Itu/SP. Concordo, igualmente, que estas 

informações serão apenas para execução do presente projeto e seus 

desdobramentos de pesquisa. As informações somente poderão ser divulgadas de 

forma anônima e serão mantidas no computador pessoal do pesquisador/mestrando 

além de arquivo pessoal por um período de cinco anos, sob a responsabilidade do 

próprio pesquisador. Após este período, os dados poderão ser destruídos. 

 
Sorocaba,______ de _____________________ de 2014. 
 
 

 
   
 Rossano Cossul Gomes 

Pesquisador/Mestrando 
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APÊNDICE D - CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE PROJETO 
DE PESQUISA DO HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARASTES 

 
Itu, 16 de outubro de 2014. 
 
Ao Núcleo de Educação Permanente e Humanização do Hospital Dr. Francisco 
Ribeiro Arantes, 
 
Á Diretoria do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, 
 

Venho, por meio desta, apresentar proposta de projeto de pesquisa 

"Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro 

fotográfico para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do 

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes” a ser realizado no Núcleo de Prevenção e 

Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes/Itu como pré-

requisito para a conclusão da pós-graduação stictu senso ao nível de mestrado em 

Educação nas Profissões de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Campus Sorocaba. 

O projeto tem como objetivos a elaboração de material educativo para os 

pacientes atendidos e em acompanhamento no referindo núcleo, além da criação de 

um banco de dados destes pacientes com o registro fotográfico das lesões que os 

mesmo possuem. 

Será pesquisador envolvido no projeto: Rossano Cossul Gomes (RG 

5063902174), médico e aluno regularmente matriculado na pós-graduação Strictu 

Senso de Educação nas Profissões da Saúde da PUC/SP – Campus Sorocaba, sob 

orientação do Prof. Dr. Paulo Renato Canineu, professor assistente-doutor da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor da pós-graduação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pesquisador responsável por este 

projeto. 

Conforme projeto em anexo, solicito autorização para coleta de dados e 

aplicação de questionário semi-estruturado e também para o registro fotográfico dos 

pacientes e de suas lesões no Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas. O 

questionário e o registro fotográfico dos pacientes e das suas lesões somente serão 

obtidos após os termos de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) e de 

obtenção e utilização de imagens (Apêndice B) serem assinados pelos mesmos ou 

por seus responsáveis legais. Acreditamos que a pesquisa contribuirá para estimular 
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e educar os pacientes acerca dos cuidados de suas lesões dermatológicas assim 

como prevenir novas lesões, além de estimular o ensino e a pesquisa no referido 

hospital e, ainda, esperamos contribuir para um melhor resultado a médio e longo 

prazo no cuidado destes pacientes. 

Informo, ainda, que os médicos e a equipe que atuam no Núcleo de 

Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes/Itu 

estão cientes do presente projeto e colaboraram com a construção dessa proposta. 

Contando com sua valorosa atenção, agradecemos antecipadamente. 

 

Prof. Dr. Paulo Renato Canineu 
(Orientador do Projeto de Pesquisa) 

 Rossano Cossul Gomes 
(Pesquisador) 
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APÊNDICE E - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO 
DE PESQUISA DO HOSPITAL DR. FRANCISCO RIBEIRO ARASTES 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
 
1- Idade 
_________________ 
 
2- Sexo  
MASCULINO  
FEMININO 
 
3- Raça 
BRANCA 
NEGRA 
PARDA 
ASIÁTICA 
 
4- Estado civil 
SOLTEIRO  
CASADO 
AMASIADO 
DIVORCIADO 
VIUVO 
 
5- Profissão anterior 
_____________________________________ 
 
6- Profissão atual 
_____________________________________ 
 
7- Religião 
_____________________________________ 
 
8- Naturalidade 
_____________________________________ 
 
9- Procedência 
_____________________________________ 
 
10- Escolaridade 
ANALFABETO 
1GRAU INCOMPLETO 
1GRAU COMPLETO 
2GRAU INCOMPLETO 
2GRAU COMPLETO 
3GRAU INCOMPLETO 
3GRAU COMPLETO 
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11- Renda mensal média 
MENOR QUE 1 SALÁRIO MÍNIMO 
ENTRE 1-3 SALÁRIOS MÍNIMOS 
ENTRE 3-6 SALÁRIOS MÍNIMOS 
ENTRE 6-9 SALÁRIOS MÍNIMOS 
MAIOR QUE 9 SALÁRIOS MÍNIMOS 
 
12- Comorbidades 
________________ 
 
13- Tabagismo 
SIM 
NÃO 
 
14- Etilismo 
SIM  
NÃO 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE A(S) LESÃO(ÕES) TRÓFICA(S) / DERMATOLÓGICA(S) 

 
15- Possui lesão trófica? 
SIM  
NÃO 
 
16- Número de lesões: 
_________________ 
 
17- Local das lesões: 
QUIRODÁCTILOS  __________________________  
ANTEBRAÇO  _____________________________  
BRAÇO  __________________________________  
REGIÃO SACRAL/GLÚTEA  __________________  
COXA ____________________________________  
PERNA ___________________________________  
PÉ ______________________________________ 
PODODÁCTILOS __________________________ 
FACE____________________________________ 
 
18- Tempo que possui tais lesões 
_____________________ 
 
19- Houve cura (cicatrização) da lesão em algum momento? 
SIM 
NÃO 
 
20- Realizou procedimento cirúrgico associado á lesão (ões)? 
SIM - QUAL ______________________________ 
NÃO 
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QUESTIONÁRIO SOBRE HANSENÍASE, PREVENÇÃO E CUIDADOS DA (S) 

LESÃO (ÕES) 
 
21- Como descobriu ter hanseníase? 
APRESENTOU SINTOMAS 
MANIFESTOU SINAIS 
INVESTIGAÇÃO FAMILIAR 
 
22- Foi orientado, em algum momento, sobre a doença? 
SIM 
NÃO 
 
23- Foi orientado, em algum momento, sobre o tratamento 
SIM 
NÃO 
 
24- Foi orientado, em algum momento, sobre as complicações? 
SIM 
NÃO 
 
25- Foi orientado, em algum momento, sobre prevenção de complicações? 
SIM 
NÃO 
 
26- Quando recebeu últimas informações sobre a doença? 
APENAS NO MOMENTO/PERÍODO DO DIAGNÓSTICO - TEMPO ____________ 
EM CONSULTA COM MÉDICO/ENFERMEIRO - TEMPO ___________________ 
 
27- Quando recebeu informações sobre prevenção de lesões? 
NUNCA 
APENAS NO MOMENTO/PERÍODO DO DIAGNÓSTICO - TEMPO ____________ 
EM CONSULTA COM MÉDICO/ENFERMEIRO - TEMPO ___________________ 
 
28- Quando recebeu informações sobre cuidado com as lesões? 
NUNCA 
APENAS NO MOMENTO/PERÍODO DO DIAGNÓSTICO TEMPO_________ 
EM CONSULTA COM MÉDICO/ENFERMEIRO - TEMPO _____________ 
 
29- Periodicidade de transmissão de informações sobre os cuidados com das lesões 
NUNCA 
IRREGULARMENTE NO NPTF 
REGULARMENTE EM TROCAS DE CURATIVOS/CONSULTAS NO NPTF/ 
 
30- Realiza atividades de prevenção de lesões? 
SIM - QUAL (AIS) _____________ 
NÃO 
 
31- Houve orientação dos familiares sobre a doença? 
SIM 
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NÃO 
 
32- Houve orientação dos familiares sobre cuidados das lesões? 
SIM  
NÃO 
 
33- Houve investigação dos contatos quando do seu diagnóstico? 
SIM 
NÃO 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE CURATIVOS E MATERIAIS EDUCATIVOS  
 
34- Local da troca dos curativos 
APENAS NPTF 
NPTF E ENFERMARIA 
ENFERMARIA 
CASA 
CASA E NPTF 
UNIDADE DE SAÚDE 
UNIDADE DE SAÚDE / CASA / NPTF 
 
35- Quem realiza o cuidado/troca de curativo da lesão? 
PRÓPRIO PACIENTE 
FAMILIAR - TEM EXPERIÊNCIA/ORIENTAÇÃO? _______________ 
CUIDADOR - TEM EXPERIÊNCIA/ORIENTAÇÃO _______________ 
ENFERMEIRO/AUXILIAR 
 
36- Frequência da troca de curativos 
1X/DIA 
2X/DIA 
3X/DIA OU MAIS 
SEMANAL 
 
37- Que substâncias já usou (não orientadas pelo NPTF)? 
__________________________________________________________________ 
QUEM INDICOU ________________________ POR QUE USOU______________ 
 
38- Segue rigorosamente as orientações do médico/equipe? 
SIM 
NÃO - POR 
QUÊ_______________________________________________________ 
 
 
39-Já recebeu material educativo sobre cuidados da lesão? 
SIM - QUANDO_______________________ONDE____________________ 
NÃO 
 
40- Considera algum material educativo de maior compreensão? 
LIVRO 
REVISTA 
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CARTAZ 
PANFLETO/CARTILHA 
VÍDEOS 
GRUPOS DE DISCUSSÃO 
SEMINÁRIOS/PALESTRAS/AULAS 
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APÊNDICE G - MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO NO FORMATO DE 
CARTILHA - MANUAL DE AUTOCUIDADOS EM HANSENÍASE 
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Cartilha educativa elaborada pelo cirurgião vascular Dr. 
Rossano Cossul Gomes destinada aos pacientes do Núcleo 
de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr. 
Francisco Ribeiro Arantes localizado na cidade de Itu/SP. 

 

O conteúdo apresentado nesta cartilha assim como as 
imagens foram retirados de diversos materiais educativos 
do Ministério da Saúde e de materiais pertinentes ao mais 
variados temas abordados nesta cartilha e as fontes estão 
relacionadas na bibliografia ao final da mesma. 

 

O presente material educativo foi elaborado como parte 
dos objetivos do trabalho de mestrado em Educação nas 
Profissões da Saúde da Pontifícia Univeridade Católica de 
São Paulo/Campus Sorocaba, desenvolvido pelo médico 
acima. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE – PUC/SP 

 

 
  

FACULDADE DE CIÊNCIAS
MÉDICAS E DA SAÚDE-

PUC/SP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Elaboração de material educativo e criação de banco de dados com registro fotográfico
para pacientes do Núcleo de Prevenção e Tratamento de Feridas do Hospital Dr.
Francisco Ribeiro Arantes

rossano cossul gomes

Fundação São Paulo - Campus Sorocaba da PUC-SP Fac Ciencias Med e da

1
37514214.4.0000.5373

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

866.689
10/11/2014

DADOS DO PARECER

Elaboração de material educativo para os pacientes atendidos no Núcleo de Prevenção e Tratamento de
Feridas do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes com a finalidade de que o mesmo transmita informações
sobre a hanseníase, oriente o autocuidado destes pacientes acerca das suas feridas e de prevenção de
novas lesões e, ainda, demonstre a importância e necessidade do acompanhamento médico regular. Tal
material tem, também, como finalidade, estimular o processo dialógico durante a consulta de enfermagem e
médica que ocorre durante as trocas de curativos realizadas no núcleo supracitado além da uniformização e
padronização das condutas adotadas pelos profissionais que atuam neste núcleo.
Criação de um banco de dados com registros fotográficos das lesões dos pacientes de caráter evolutivo,
para que tais lesões possam ser avaliadas com o transcorrer do tempo com a finalidade de mudança ou
manutenção dos tratamentos e tipos de curativos e produtos utilizados pela equipe do referido centro

Apresentação do Projeto:

• Proporcionar levantamento estatístico sobre os pacientes atendidos no Núcleo de Prevenção e Tratamento
de Feridas.

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

18.030-230

(15)3212-9896 E-mail: cepccmb@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça  Dr. José Ermírio de Moraes, 290
Vergueiro

UF: Município:SP SOROCABA
Fax: (15)3212-9896

Página 01 de  03
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FACULDADE DE CIÊNCIAS
MÉDICAS E DA SAÚDE-

PUC/SP
Continuação do Parecer: 866.689

• Confrontar os dados obtidos na pesquisa com os dados obtidos na revisão bibliográfica.
• Identificar os fatores de risco para o desenvolvimento das lesões na população em estudo.
• Elaborar, baseado nos dados obtidos, material educativo pertinente ao grupo estudado com objetivo de
transmitir informações sobre a hanseníase, sobre os autocuidados que devem ser mantidos com as lesões e
sobre a prevenção acerca do desenvolvimento de novas lesões. Tal material terá como objetivo, também, a
uniformização das condutas adotadas pelos diferentes profissionais que trabalham no núcleo supracitado.
• Criar e desenvolver um banco de dados dos pacientes objetos da pesquisa com registro fotográfico
evolutivo das feridas em tratamento

construção de estratégias direcionadas a este grupo, como o método educativo e o registro fotográfico
evolutivo das lesões propostos neste
trabalho, assim como promover uma maior sensibilização por parte dos gestores para que invistam em
políticas públicas e fortaleçam as atividades
de prevenção e promoção da saúde. Atende o protocolo

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A proposta do projeto tem relevância cientifica e traz benefícios a prevenção e promoção da saúde
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Atende  o protocolo
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Aprovação
Recomendações:

sem pendencia
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Acatar
Considerações Finais a critério do CEP:

18.030-230

(15)3212-9896 E-mail: cepccmb@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça  Dr. José Ermírio de Moraes, 290
Vergueiro

UF: Município:SP SOROCABA
Fax: (15)3212-9896

Página 02 de  03
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FACULDADE DE CIÊNCIAS
MÉDICAS E DA SAÚDE-

PUC/SP
Continuação do Parecer: 866.689

SOROCABA, 11 de Novembro de 2014

José Augusto Costa
(Coordenador)

Assinado por:

18.030-230

(15)3212-9896 E-mail: cepccmb@pucsp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Praça  Dr. José Ermírio de Moraes, 290
Vergueiro

UF: Município:SP SOROCABA
Fax: (15)3212-9896
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