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RESUMO 

Introdução: Cuidar de pessoas com lesões cutâneas causadas por doenças 

do sistema venolinfático é um desafio. Inúmeras publicações tratam da 

importância das terapias de compressão/contenção, contudo poucos estudos 

descrevem a técnica de colocação da Bota de Unna e a importância dos 

diferentes materiais utilizados na fabricação destes produtos, contribuindo 

para subutilização desta tecnologia. A utilização de manuais é uma das 

estratégias para a orientação de profissionais. Objetivo: Desenvolver e 

validar um manual sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna em 

pacientes com úlceras venosas, para profissionais de saúde. Método: Estudo 

descritivo sobre o desenvolvimento de manual aprovado pelo CEP da 

UNIFESP CAAE: 92331318.5.0000.5505. Para construção do conteúdo 

foram consultadas as bases de dados bibliográficos Cochrane, Scielo, 

LILACS e PubMed, e no site de busca Google Acadêmico. Selecionados 

artigos em português, espanhol e inglês no período de 2000 a 2018. A seguir 

foi elaborado o texto, as ilustrações, diagramação e gravação e edição de um 

vídeo demonstrativo. Após a finalização do manual o mesmo foi validado 

por especialistas utilizando a Técnica de Delphi e o Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC). Resultados: A validação com juízes especialistas alcançou 

IVC global de 0,98 em duas rodadas de Delphi e foi considerado com 

conteúdo, aparência e relevância adequada pelos profissionais de saúde para 

conhecimento sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna em pacientes 

com úlcera venosa. O Manual possui 29 páginas com textos e imagens 

ilustrativas e inclui um vídeo demonstrativo da técnica. Conclusão: Foi 

desenvolvido e validado um manual sobre a técnica de aplicação da Bota de 

Unna em pacientes com úlceras venosas, para profissionais de saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: Caring for people with skin lesions caused by diseases of the 

lymphatic and venous systems is a challenge. Several studies deal with the 

importance of compression therapies, but few of them describe Unna’s Boot 

application technique and the importance of the different materials used in 

this therapy, thus contributing to the underutilization of the technique. The 

use of manuals is one of the strategies that provide guidance for 

professionals. Objective: To develop a manual for Unna’s Boot application 

technique in patients with venous ulcers for health professionals. Methods: 

This descriptive study on the development of a manual was approved by the 

Research Ethics Committee of UNIFESP (CAAE: 92331318.5.0000.5505). 

Relevant content was obtained by searching the Cochrane Library Database, 

Scielo, LILACS, PubMed, and Google Scholar. Articles in Portuguese, 

Spanish and English from 2000 to 2018 were selected for the study. The text, 

illustrations and photographs, layout, and the recording and editing of a 

video were then prepared. The developed manual was validated by experts 

using the Delphi technique and the Content Validity Index (CVI). Results: 

The manual was validated by the experts in two rounds of the Delphi 

technique with an overall CVI of 0.98 and was considered adequate 

regarding content, appearance, and relevance, providing information for 

health professionals on Unna’ Boot application technique in patients with 

venous ulcers. The manual has 29 pages including text and illustrations. In 

addition, a video demonstrating the technique was created. Conclusion: A 

manual for Unna’ Boot application technique in patients with venous ulcers 

for health professionals was developed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A úlcera venosa (UV), também conhecida por úlcera de estase, 

varicosa ou flebostática é a mais frequente das úlceras em membros 

inferiores, representando em torno de 70% de todas as úlceras. Geralmente 

ocorre na face medial da perna como resultado da insuficiência venosa 

crônica e hipertensão venosa durante a posição ortostática (MAFFEI, 1995; 

FRANÇA & TAVARES, 2003; ABBADE & LASTÓRIA, 2006; MACEDO 

et al., 2009).  

É difícil estimar a prevalência global de úlceras nos membros 

inferiores (MMII) devido as diversas metodologias utilizadas (HARRISON 

et al., 2001). Na Europa, estima-se que cerca de 5 a 15 % de adultos 

compreendidos na faixa etária de 30 a 70 anos de idade apresentam UV 

(FRANÇA & TAVARES, 2003). Nos Estados Unidos da América (EUA) 

cerca de 1% da população já teve ou tem úlcera venosa (BONGIONANNI, 

HUGHES, BOMENGEN, 2006). No Brasil, pesquisas apontam prevalência 

de 3,6 % de UV ativas e/ou curadas em pessoas acima de 15 anos e maior 

prevalência em mulheres (SOUZA et al., 2013).  

A etiologia da úlcera é a insuficiência venosa crônica, provocada 

principalmente por incompetência do sistema venoso superficial associado 

ou não à incompetência do sistema venoso profundo, com insuficiência 

valvular e/ou obstrução venosa (VOWDEN & VOWDEN, 1998; FRANÇA 

& TAVARES, 2003; ABBADE & LASTÓRIA, 2006; MACEDO et al., 

2009). 
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Em decorrência do quadro de hipertensão na microcirculação, surge o 

edema como primeiro sinal da insuficiência venosa crônica. Este quadro de 

hipertensão, com início na macrocirculação venosa, afeta com o passar do 

tempo, diretamente a microcirculação, causando alterações capilares 

(VOWDEN & VOWDEN, 1998).  

Os componentes microcirculatórios da fisiopatologia da ulceração 

venosa não estão ainda completamente elucidados (DORMANDY, 1997). 

Algumas hipóteses têm sido propostas para explicar a etiologia da ulceração 

venosa (BURTON, 1994).  O edema intersticial e a bainha de fibrina 

pericapilar atuam como uma barreira para a difusão de oxigênio e nutrientes. 

Com a inapropriada ativação dos leucócitos e sua interação com o endotélio 

e ativação de fatores imunocitoquímicos, provoca anóxia do tecido, morte da 

célula seguida de ulceração (SMITH, 1996; SAHARAY et al., 1997; VAN 

DE SCHEUR & FALANGA, 1997; EVANGELISTA et al., 1999).  

O maior problema das úlceras é a recidiva. Cerca de 30% das úlceras 

cicatrizadas voltam a agudizar no primeiro ano e esta taxa sobe para 78% 

após 2 anos quando não tratadas adequadamente (MAYER, JOCHANN, 

PARTSCH, 1994).  

Normalmente o paciente apresenta as seguintes características 

clínicas: extremidade quente, edema, presença de varizes, alterações 

cutâneas como eczema de estase, esclerose e hiperpigmentação, sendo a 

localização mais frequente na região do maléolo e terço distal da perna. A 

úlcera em geral, apresenta progressão lenta, margens infiltradas, leito com 

esfacelo e, na maioria das vezes, infecção secundária. Geralmente, a úlcera 

surge após trauma, podendo ser precedida por quadro de erisipela, celulite 

ou eczema de estase (FRANÇA & TAVARES, 2003; ABBADE & 

LASTÓRIA, 2006; MACEDO et al., 2009).  
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A úlcera em membros inferiores ocorre em pessoas em idade 

produtiva. Em inúmeros casos, afasta-os do trabalho e agravam situações 

socioeconômicas já precárias. Além do mais, os custos com o tratamento, 

nem sempre podem ser enfrentados. Além disso, provoca diversas alterações 

na vida das pessoas, em decorrência de dificuldade de locomoção, dor, 

exsudato e odor. Como consequência causam alterações no humor, no 

relacionamento familiar e convívio social (SALOME et al., 2011; SALOME, 

BLANES, FERREIRA, 2012; SALOME & FERREIRA, 2012).  

Devido sua alta prevalência quando conduzidas de forma inadequada, 

as úlceras venosas podem permanecer anos sem cicatrizar e por isso, seu 

custo social é muito alto. Quando o tratamento é bem conduzido e seguido 

pelo paciente, a úlcera cicatriza. Entretanto, sem medidas de suporte, como 

o uso de meia elástica, em muitos casos, ocorre a recidiva precoce 

(SALOME et al., 2011; SALOME, BLANES, FERREIRA, 2012; SALOME 

& FERREIRA, 2012).  

Em 1882, o dermatologista alemão Paul Gerson Unna, desenvolveu 

uma pasta de óxido de zinco para tratar as dermatites por estase venosa e, 

posteriormente, associou a uma bandagem, o que se converteu no princípio 

da terapia de compressão ativa para úlcera venosa (Bota de Unna). Nos 

Estados Unidos, a Bota de Unna continua sendo a favorita como terapia 

compressiva/contensiva da úlcera venosa (CULLUM et al., 2008; 

TAVIZÓN & ALONZO-ROMERO, 2009). A Bota de Unna utilizada nos 

últimos trinta anos é industrializada, cuja composição consiste em uma 

atadura inelástica ou com curta extensibilidade contendo óxido de zinco, 

glicerina, acrescida de acácia, óleo de castor e petrolato branco para evitar o 

endurecimento e torná-la flexível (MACEDO et al., 2009). Os materiais 

encontrados nessas bandagens são inelásticos, ou possuem poucas fibras 



 

Introdução 

 

5 

elastoméricas. São bandagens que podem proporcionar pressões maiores 

durante a deambulação do paciente e pressões menores quando o paciente 

realiza o repouso (HARRISON et al., 2001). A composição varia conforme 

o fabricante e pode conter na bandagem: algodão-viscose, nylon e poliéster, 

entre outros materiais com porcentagens diversas na composição têxtil, 

interferindo diretamente no resultado da qualidade da resistência estática da 

bandagem e no resultado da contenção do edema e diminuição da 

hipertensão venosa. 

A terapia de compressão/contenção é conhecida por aumentar 

significativamente as taxas de cicatrização de úlceras venosas nas pernas e 

reduzir o risco de sua recorrência, sendo considerada padrão ouro no 

tratamento. Apesar dos benefícios, muitas vezes os profissionais direcionam 

o tratamento das úlceras venosas com o uso de tecnologias avançadas, 

havendo subutilização da terapia de compressão/contenção (HARDING 

et al., 2015).  

A terapia compressiva/contensiva é indicada para pacientes com 

insuficiência venosa crônica, pois age na macrocirculação, aumentando o 

retorno venoso e a pressão tissular. Favorece a reabsorção do edema, fazendo 

com que os fluidos localizados nos espaços intersticiais retornem para dentro 

do sistema venolinfático (PINA, FURTADO, ALBINO, 2007). As ataduras 

inelásticas criam alta pressão com a contração muscular (durante a 

deambulação) e pequena pressão ao repouso. Por esta razão, é imprescindível 

que o paciente continue a realizar suas atividades diárias, como as laborais 

ou realizar pequenas caminhadas quando estiver em uso da Bota de Unna 

para efetivar a atuação da terapia (ABBADE, 2010). Sabe-se que as ataduras 

elásticas ou inelásticas, são terapias potentes para o tratamento da úlcera 

venosa, quando utilizadas de forma correta. Quando utilizadas de forma 
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errônea, poderão trazer malefícios para a saúde dos pacientes, como por 

exemplo dor e desconforto durante a deambulação, ou retardo da cicatrização 

do membro. Estes fatores afetam diretamente a qualidade de vida desses 

pacientes (PARTSCH et al., 2008).  

Cuidar de um paciente com úlcera venosa que necessita de terapia 

compressiva/contensiva é um desafio devido à inexperiência de muitos 

profissionais no seu manejo. Para direcionar os cuidados com essa ferida, é 

necessário material didático de fácil acesso sobre a técnica de aplicação da 

Bota de Unna pois, os profissionais de saúde necessitam de treinamento para 

auxiliar na tomada de decisão e orientações adequadas, de modo a direcionar 

os cuidados necessários para a prevenção de complicações e cicatrização da 

ferida no menor tempo possível. 

A construção de um processo educativo efetivo, realizado com os 

profissionais de saúde, é uma possibilidade de oferecer um cuidado de 

melhor qualidade, do aumento na resolutividade, compreensão das 

necessidades de saúde, organização de ações para saúde, intervenção efetiva 

em relação aos problemas locais (PEREIRA, 2009). Toda atividade 

educacional deve ser pautada por uma visão de mundo e sociedade e permitir 

amplas possibilidades de reflexão (OLIVEIRA & LEITE, 2011). Dotar as 

instituições de saúde de profissionais qualificados e capacitados implica 

articulação intersetorial nas esferas públicas. Preparar os recursos humanos 

para a operacionalização de um elemento básico de atividades, que inclui, 

entre outras, ações quanto a prevenção de perdas, a manutenção e a 

recuperação da capacidade funcional da população e o controle dos fatores 

que interferem no estado de saúde desta população (GORDILHO et al., 

2001). A formação permanente dos profissionais é um dos fatores essenciais 

no sucesso do atendimento e eficácia dos serviços de saúde. O ensino 
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presencial ou a distância possibilita e potencializa a educação continuada 

destes profissionais, ao utilizar tecnologias disponíveis e diferentes meios de 

comunicação como forma de oferecer a um grande número de profissionais 

da atenção primária informação uniformizada e conteúdo essencial para o 

aperfeiçoamento da equipe, nos mais diferentes contextos, níveis e 

localidades geográficas (MARQUES, 2010). 

A utilização de manuais informativos é uma das estratégias que pode 

ser utilizada para a orientação e direcionamento da conduta de profissionais. 

Eles devem ter uma linguagem clara e objetiva para o público-alvo (TELES 

et al., 2014), portanto, materiais instrucionais educativos com orientações 

sobre a técnica de aplicação de Bota de Unna em pacientes com úlceras 

venosas se tornam necessários para o profissional de saúde. 
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Desenvolver e validar um manual sobre a técnica de 

aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlceras 

venosas, para profissionais de saúde.  
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3 LITERATURA 

 

 

LONGO JÚNIOR et al. (2002) avaliaram a qualidade de vida em 

pacientes com úlcera venosa, em um ambulatório de um hospital público. 

Foram avaliados 30 pacientes, que responderam o instrumento Short Form-

36.  Por meio desse estudo, observaram piora da qualidade de vida desses 

pacientes em seis domínios, com diferença estatística (p<0,05), sendo: 

capacidade funcional, aspectos físicos, aspectos da dor, estado geral da 

saúde, aspectos sociais e aspectos emocionais. Saúde mental e vitalidade não 

estavam alteradas nesses pacientes. Os autores concluíram que os pacientes 

com úlcera venosa que participaram do estudo apresentavam qualidade de 

vida prejudicada. 

 

 

CHARLES (2004) investigou o impacto da "doença" e do tratamento 

na qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa. Fizeram parte do 

estudo 65 pacientes que foram tratados com terapia compressiva. Foi 

utilizado o instrumento Short Form-36 para avaliar a qualidade de vida, cujas 

questões foram respondidas no início do tratamento e após a cicatrização da 

úlcera.  Houve melhora significativa nos domínios dor, saúde mental, 

capacidade funcional e aspecto social após a cicatrização da úlcera. Por meio 

desse estudo, os autores puderam verificar que o tratamento com a terapia 

compressiva nos pacientes com úlcera venosa foi eficaz e promoveu melhora 

na qualidade de vida. 
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HAREENDRAN et al. (2005) avaliaram a qualidade de vida em 38 

pacientes com úlceras venosas. Foram realizadas entrevistas por psicólogos 

utilizando o questionário Skindex. A pontuação do Skindex indicou que 

pacientes idosos tiveram pior qualidade de vida. Por meio dos resultados, 

pode-se concluir que os itens dor, aparência alterada, perda do sono e 

limitação funcional, prejudicaram a qualidade de vida desses indivíduos. Os 

autores ressaltam que a mensuração da qualidade de vida dos pacientes com 

úlceras venosas deve ser avaliada durante o tratamento.   

 

 

BAPTISTA & CASTILHO (2006) identificaram as características 

sociodemográficas e das lesões dos pacientes com úlcera venosa e 

calcularam o custo total direto dos materiais e de pessoal de enfermagem 

utilizados no procedimento com Bota de Unna, pelo custo total direto médio 

(CTDM) e pelo observado (CTDO). O referencial teórico adotado para 

aferição dos custos foi o sistema de custeio por absorção por procedimento 

ou produto. O estudo foi realizado no Ambulatório do Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo. A amostra foi constituída de 65 

procedimentos em nove pacientes com UV. Os resultados mostraram 

predominância das faixas etárias de 49 a 56 anos (33,33%) e de 65 a 72 anos 

(33,33%), e do sexo feminino (77,78%). Quanto à doença associada, houve 

predomínio de hipertensão arterial sistêmica (33,33%) e diabetes mellitus 

(22,22%). O CTDM foi de R$ 107,99 e o CTDO foi de R$ 96,47. 
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GUARNERA et al. (2007) avaliaram a dor e a qualidade de vida em 

pacientes com úlceras crônicas de perna. Fizeram parte do estudo 381 

pacientes, sendo 233 mulheres e 148 homens. Foram utilizados os 

questionários Short Form-12 (SF-12) e a escala visual analógica de dor. As 

avaliações foram feitas durante o dia, à noite e nas trocas de curativos. As 

mulheres apresentaram dor mais frequentes e tiveram pior qualidade de vida 

em relação aos homens. 44,4% dos pacientes queixaram-se de dor durante o 

dia e 44,9%, durante a noite, 57,5% dos pacientes referiram dor durante as 

trocas de curativos. De acordo com os valores do componente físico do 

questionário SF-12, os pacientes com maior tempo com úlcera apresentaram 

pior qualidade de vida em relação aos pacientes que tinham úlceras havia 

menos tempo. Os autores concluíram que a úlcera venosa é muito dolorosa, 

e o alívio da dor é necessário, especialmente nas trocas de curativos. 

 

 

PARTSCH et al. (2008) publicaram os termos para descrever os 

sistemas de bandagem de compressão simples e complexos, e oferecer uma 

proposta de classificação baseada em medidas da pressão de rigidez 

(resistência) sob a bandagem. Os autores citam que há falta de concordância 

sobre sua classificação e confusão sobre o uso de termos importantes, como 

elástico, inelástico e rigidez. Os resultados de termos propostos foram 

pressão, camadas, componentes e propriedades elásticas (que incluem as 

características das bandagens de compressão). Com base em medições, as 

faixas de pressão e propriedades elásticas de diferentes sistemas de 

bandagens foram descritas de acordo com a sua composição têxtil, número 

de camadas do material aplicado à perna e, componentes que foram usados 

para criar o sistema de bandagem final. Os autores concluíram que as 
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descrições de bandagens de compressão devem incluir: as oscilações de 

pressão sob a bandagem medida na área do terço medial; o número de 

camadas; especificação dos componentes da bandagem e a propriedade 

elástica (rigidez) da bandagem final. Os autores estudaram as propriedades 

elásticas dos materiais têxteis utilizados para o tratamento de doenças 

venolinfáticas e constataram que estes materiais influenciaram o índice 

terapêutico derivado da diferença entre eficiência e tolerabilidade. Essa 

relação corresponde à diferença entre pressão de trabalho e pressão de 

repouso. Para obter uma pressão de trabalho elevada usando uma bandagem 

elástica, de longo estiramento, a bandagem deve ser aplicada com uma alta 

pressão de repouso, dificilmente tolerável. Já a terapia inelástica, como a 

Bota de Unna, oferece um índice terapêutico muito mais amplo que exerce 

uma pressão de repouso tolerável e uma pressão de trabalho elevada.  

 

 

WOO & SIBBALD (2009) desenvolveram estudo prospectivo com o 

objetivo de avaliar a dor nos pacientes com feridas crônicas de perna, 

utilizando o Wound Associated Pain Model. Participaram desse estudo 111 

pacientes. No início do estudo, o escore médio de dor foi 6,3 e no final do 

estudo foi igual a 2,8 (p <0,001). Para verificar a relação entre dor e cura da 

ferida, os níveis de dor foram comparados nos indivíduos que apresentaram 

cicatrização total das feridas e aqueles que não tiveram completa 

cicatrização. O escore médio de dor foi 1,67 para os pacientes que 

cicatrizaram a úlcera e 3,21 para os pacientes que não apresentaram 

cicatrização da úlcera (p<0,041). Os autores concluíram que os escores de 

dor são menores para pacientes com úlceras cicatrizadas.  
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FARIAS et al. (2011) investigaram a qualidade de vida, autoestima e 

capacidade funcional em pacientes com úlcera venosa. O estudo foi realizado 

no sul de Minas Gerais- Brasil, com 80 pessoas com úlcera venosa (Grupo 

Estudo) e 80 pessoas sem úlcera (Grupo controle). Foi utilizado o 

questionário SF-36, a escala de autoestima Rosenberg e o HAQ-20. Os 

domínios do questionário SF-36, capacidade funcional, aspectos físicos, 

aspectos sociais, aspectos emocionais, dor, vitalidade e estado geral de 

saúde, apresentaram escores médios com diferença estatística (p<0,05). Não 

houve diferença estatística entre os escores médios da escala de autoestima 

entre os grupos. Houve diferença estatística (P<0,001) entre os escores 

médios para capacidade funcional em 7 dos 8  componentes do HAQ-20. Os 

autores concluíram que a qualidade de vida encontrou-se alterada de acordo 

com o SF-36. A autoestima não foi afetada e a capacidade funcional 

encontrou-se alterada em 7 componentes do HAQ-20. 

 

 

STEBBINS, HANKE, PETERSEN (2011) avaliaram a utilidade da 

terapia semanal de Bota de Unna na diminuição das complicações pós-

operatória como edema e inflamação dos membros inferiores afetados. O uso 

dessa terapia melhorou a taxa de cicatrização de úlceras venosas em 

pacientes com complicações cirúrgicas nos MMII, no Hospital Universitário 

Vanderbilt (EUA). O método utilizado foi acompanhar a evolução de dez 

pacientes (6 homens, 4 mulheres) com idades entre 72 e 91 anos com 

complicações nos pós-operatórios no membro inferior na porção distal. 

Foram tratados com Bota de Unna semanal até as feridas terem sido 

suficientemente granuladas ou reepitelizadas. Para os autores, a terapia 

semanal com Bota de Unna foi bem tolerada, com altos níveis de satisfação 
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relacionados ao mínimo de cuidados com feridas no pós-operatório, 

granulação rápida, dor mínima e excelente resultado estético das feridas. Não 

foram observadas infecções ou outras complicações durante o processo de 

cicatrização. Os autores concluíram que em pacientes com feridas pós-

operatórias dos MMII, a terapia de Bota de Unna semanal melhora 

significativamente o processo de cicatrização, diminui a dor pós-operatória 

e contribui com o tratamento de feridas. 

 

 

BELCZAK et al. (2011) relataram que a aplicação rotineira de Bota 

de Unna associada à cirurgia radical de varizes promoveu importante 

economia para o Sistema Único de Saúde (SUS) no grupo avaliado e ainda 

diminuiu o tempo de cicatrização das úlceras, como esperado. O estudo foi 

realizado em um hospital público na cidade de Carapicuíba, município da 

região metropolitana de São Paulo e teve como objetivo análise de custo do 

tratamento da úlcera varicosa mediante cirurgia radical de varizes e uso de 

Bota de Unna. Foram selecionados quinze pacientes no ambulatório para 

receber o tratamento da úlcera varicosa com cirurgia radical de varizes e Bota 

de Unna, sendo o custo total do tratamento contabilizado (internação, 

cirurgia, curativos e retornos ambulatoriais) e comparado ao custo do 

acompanhamento clínico com curativos simples trocados diariamente. O 

tratamento proposto foi em média 55,71% mais econômico que o manejo 

com curativos diários (R$ 717,84 x R$ 1.620,95 ou aproximadamente US$ 

452.32 x US$ 1,021.39). Os autores concluíram que a cirurgia radical de 

varizes associado ao uso de Bota de Unna provou ser menos dispendioso 

para a saúde pública do que o acompanhamento clínico com curativos 

diários. 
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PEREIRA & GASPAR (2012) determinaram quais as 

barreiras/obstáculos à implementação e utilização mais ampla da Terapia 

Compressiva na Úlcera Venosa. Por meio de uma revisão da literatura 

permitiu definir um conjunto de barreiras potenciais, que foram 

posteriormente validadas e hierarquizadas segundo peso/importância por 

peritos em úlcera de perna, num Painel de Delphi online. Foi desenvolvido 

estudo transversal descritivo analítico, por meio da aplicação de 

questionários construídos aplicados a 241 profissionais de saúde 

(enfermeiros e médicos) que trabalham em Cuidados de Saúde Primários. 

Com os dados foi construído e validado a escala de Avaliação de Barreiras à 

Implementação da Terapia Compressiva na Úlcera Venosa. Nos resultados 

os autores destacaram que, relativamente às barreiras que constituem a 

escala, os profissionais de saúde consideraram, por ordem decrescente de 

importância: o déficit de formação, o déficit de recursos materiais e 

financeiros, a ausência de normas e protocolos de práticas. Outras barreiras 

foram a recusa do paciente, falta de motivação e reconhecimento 

institucional do profissional e resistência do profissional à mudança/novas 

práticas. Esta hierarquização das barreiras feita pelos profissionais revelou-

se similar à sugerida pelos peritos no Painel de Delphi. 

 

 

SALOME & FERREIRA (2012) avaliaram a qualidade de vida em 

pacientes com úlcera venosa tratados com terapia compressiva por Bota de 

Unna. Foram selecionados 50 pacientes com úlcera venosa em tratamento no 

Ambulatório de Feridas do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (Sorocaba, SP, 

Brasil). A coleta de dados foi realizada no momento da inclusão no estudo, 

sendo repetida aos 4 meses, 8 meses e 12 meses após a primeira coleta de 
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dados, utilizando o questionário Short Form-36 (SF-36). Durante a inclusão 

do paciente no estudo, os escores médios do SF-36 foram baixos, 

caracterizando piora da qualidade de vida. Após 12 meses de terapia 

compressiva por Bota de Unna, o escore médio foi de 95,38, caracterizando 

melhora da qualidade de vida dos pacientes analisados (p = 0,0001). Os 

autores concluíram que os pacientes com úlcera venosa, no início da coleta 

de dados, apresentaram qualidade de vida baixa, e após 8 meses de 

tratamento com Bota de Unna foi observada melhora da qualidade de vida. 

 

 

ABREU & OLIVEIRA (2015) analisaram o processo de reparo 

tecidual de pacientes com úlcera venosa em uso da terapia compressiva 

inelástica (Bota de Unna), em comparação ao uso da bandagem elástica. Os 

autores desenvolveram um ensaio clínico controlado randomizado em que 

os pacientes (n=18) foram alocados em dois grupos, os que utilizavam a Bota 

de Unna (grupo B) e os que utilizavam a atadura elástica (grupo A). O tempo 

de seguimento da pesquisa foi de treze semanas. Houve redução significativa 

no nível de 5% na área, em centímetros quadrados, das úlceras tratadas com 

Bota de Unna. Apresentou melhor resultado em úlceras venosas com áreas 

superiores a 10cm², e a atadura elástica com a gaze Petrolatum® em úlceras 

venosas inferiores a 10cm². Nos dois tratamentos, houve aumento do tecido 

de granulação no leito das úlceras e redução da dor e do edema. O tratamento 

com a Bota de Unna caracterizou-se por redução significativa do exsudato. 
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NICOLOSI et al. (2015)  identificaram o perfil da produção científica 

nacional e internacional que descrevesse terapia compressiva e úlcera venosa 

classificando-o de acordo com: cronologia de publicação, procedência, 

periódicos em que estão publicadas, avaliação do “Qualis” — Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, distribuição da 

abordagem metodológica, análise do conteúdo das publicações e comparar, 

quando possível, os dados apresentados nessa revisão. Método: Estudo 

bibliométrico realizado nas bases de dados Medline, Lilacs e CINAHL no 

qual se utilizaram os descritores “Varicose Ulcer/therapy”, “Compression 

Bandages”, “Wound Healing” e o operador booleano AND entre os anos de 

2009 a 2013. Resultados: Foram selecionados 47 artigos; a maioria publicada 

em 2012 (n = 12; 25,53%), nos Estados Unidos (n=14; 29,78%) e Reino 

Unido (n=14; 29,78%), em revistas de especialidade vascular (n=19; 

40,42%), com avaliações A2 (n=13; 27,65%) e B1 (n=13; 27,65%). A maior 

parte da metodologia utilizada nos estudos selecionados era tipo “estudos 

clínicos” (n=30; 63,82%). Dentre os estudos clínicos e metanálises, apenas 

30% (n= 14) apresentavam como objetivo principal avaliação da terapia 

compressiva e pretenderam estudar comparativamente eficácia de bandagens 

elásticas, inelásticas, meias elásticas, pressão pneumática intermitente e 

ausência de terapia compressiva no tratamento de úlceras venosas. Os 

autores concluíram que há preocupação da comunidade científica com a 

busca do tratamento eficaz para as úlceras venosas, porém a distribuição 

mundial de publicações é desigual. Foi observado que a terapia compressiva 

não é o objeto principal na maioria dos trabalhos selecionados, o que leva ao 

interesse em terapias adjuvantes ou complementares a essa. Ficou evidente 

a necessidade da terapia compressiva, porém não há consenso sobre qual 

pressão deva ser utilizada para se obter melhores resultados na cicatrização; 

portanto, são necessários mais estudos que avaliem as interferências das 
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diversas pressões sobre o processo de reparo tecidual. Também há carência 

de estudos que comprovem a ação da pressão pneumática intermitente com 

associações ou não de bandagens elásticas 

 

 

SILVA et al. (2017) desenvolveram estudo com objetivo de 

compreender a vivência de cuidado de pessoas com úlcera venosa em uso da 

Bota de Unna. Estudo qualitativo fundamentado na fenomenologia social de 

Alfred Schütz, realizado com 12 adultos entrevistados em 2015. Os 

depoimentos foram analisados e organizados em categorias temáticas. Foram 

identificados os seguintes resultados em categorias: “O incômodo da Bota 

de Unna versus a melhora da ferida”, “Dificuldades para o acesso ao cuidado 

com a Bota de Unna”, “Cuidar para cicatrizar e prevenir recidivas” e 

“Receber mais atenção do profissional de saúde”. Os autores concluíram que 

a vivência de cuidado de pessoas em uso da Bota de Unna revelou o 

incômodo proporcionado por este dispositivo, superado pela melhora da 

ferida. Porém, o acesso ao cuidado foi comprometido pela falta de estrutura 

do serviço, frustrando as expectativas dos participantes em relação à 

cicatrização da ferida. As questões do universo intersubjetivo dessas pessoas 

devem ser consideradas na gestão do cuidado da úlcera venosa. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1. Desenho do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido para a construção e 

validação de um manual sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna em 

pacientes com úlcera venosa, direcionado para profissionais de saúde. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – protocolo número CAAE: 

92331318.5.0000.5505 (APÊNDICE 1).   

O estudo foi realizado em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada 

a busca de materiais educativos similares no intuito de garantir a 

originalidade e o levantamento bibliográfico. Na segunda etapa, foi realizado 

o desenvolvimento do manual (elaboração textual, criação das ilustrações e 

diagramação). Na terceira etapa foi feita a validação do manual: consulta aos 

especialistas; adequação do manual, revisão de português e solicitação de 

ISBN. Com base no conteúdo do manual foi realizado um vídeo de 

demonstração da técnica.  
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4.2 Primeira etapa 

 

 

4.2.1 Busca de material educativo com a mesma finalidade.  

 

 

Em novembro de 2017 foi realizada a busca de material educativo com 

a mesma finalidade para garantir a originalidade, nos sites de busca: 

Google®, Yahoo®; nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular 

(SBCV), Sociedade Brasileira de Flebologia (SBF), Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD), Sociedade Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e 

artigos. Foram utilizadas as palavras-chave: “úlceras venosas”, “úlceras 

varicosas”, “úlceras de perna”, “úlceras venolinfáticas”, “terapia 

compressiva”, “bandagem”, “tratamento de úlceras de membros inferiores” 

e “manual”. Não foi encontrado na literatura pesquisada manual sobre a 

técnica de aplicação de Bota de Unna em pacientes com úlcera venosa, 

direcionada aos profissionais de saúde.   

 

 

4.2.2 Levantamento bibliográfico 

 

 

A revisão de literatura é definida como a busca de estudos sobre um 

tema ou tópico em uma área particular de conhecimento, tendo como 

objetivo principal fornecer uma síntese geral do estado do conhecimento para 

auxiliar o profissional na tomada de decisões (ECHER, 2005). O 

levantamento da literatura foi realizado no intuito de subsidiar o conteúdo do 

presente manual. 
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Para o levantamento bibliográfico foram utilizados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) do portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e 

suas combinações na língua portuguesa, espanhola e inglesa (“manuais”, 

“úlceras venosas”, “úlceras varicosas”, “úlceras de perna”, “diagnóstico”, 

“terapêutica”, “cicatrização”, “bandagens compressivas”, “tecnologias de 

educação em saúde”). Foram incluídos artigos indexados ou catalogados 

eletronicamente na íntegra nas bases de dados Cochrane, PubMed, LILACS, 

biblioteca virtual SCIELO e site de busca Google Acadêmico, no período de 

período de 2000 a 2018. 

Foram incluídos artigos que tiveram como conteúdo temas 

relacionados aos cuidados com Bota de Unna, terapia compressiva, úlcera 

venosa, impacto da úlcera venosa, educação em saúde e desenvolvimento de 

manuais.  

 

 

4.3 Segunda Etapa- Desenvolvimento do Manual 

 

 

4.3.1 Estrutura do manual 

 

 

O desenvolvimento do manual foi realizado com base na literatura, 

descrito em tópicos para a orientação dos profissionais de saúde quanto aos 

técnica de aplicação da Bota de Unna em úlceras venosas.  
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4.3.2 Elaboração Textual  

 

 

A elaboração do texto foi realizada com base na literatura 

considerando a relevância do conteúdo para o profissional de saúde. Após o 

desenvolvimento de uma versão inicial e após algumas correções, foi 

encaminhado a um profissional de designer para realizar a finalização da 

diagramação e arte.  

Os textos foram redigidos em linguagem acessível, atrativa, de fácil 

compreensão e coerente. Para isso, foi realizada leitura dos estudos e 

adequação da linguagem nacional e internacional em sua elaboração.  

De acordo com ECHER (2005), os manuais devem ser construídos 

para fortalecer orientações para todos envolvidos no processo do cuidado, 

sendo imprescindível descrever as informações numa linguagem acessível, 

portanto, é importante procurar ilustrar as orientações para facilitar o 

entendimento. 

 

 

4.3.3 Ilustrações  

 

 

Foram incluídas ilustrações no manual para auxiliar no entendimento, 

tornando o conteúdo mais didático e atrativo. Foram utilizadas fotos de 

feridas e figuras para ilustrar o manual. Todas as imagens foram realizadas 

após autorização prévia do paciente. As ilustrações foram enviadas para um 

profissional de design gráfico que elaborou os desenhos finais utilizando as 

seguintes ferramentas no desenvolvimento do Book: Software Adobe In 

Design 2018; tipográfica roboto e banco de imagens do autor. 
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4.3.4 Diagramação 

 

 

A diagramação seguiu as recomendações da Norma nº 6029 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2006), a qual é 

considerada uma das práticas principais do design gráfico e que pode ser 

utilizada em livros, revistas e websites. Este recurso foi utilizado para 

possibilitar maior compreensão do manual, facilidade de leitura, de modo a 

tornar o texto mais atraente e chamativo. A estrutura do manual foi realizada 

como determina a ABNT, dividida em três partes, sendo a primeira parte 

externa composta pela capa e contracapa. Para a capa foi escolhido tons de 

azul e branco para melhor visualização das fontes de informações, com uma 

foto que representa um profissional aplicando a terapia inelástica da Bota de 

Unna, a segunda parte interna é composta por elementos pré-textuais e 

elementos textuais; e a terceira parte composta por elementos pós-textuais. 

Na parte dos elementos textuais foram inseridos os assuntos selecionados, 

desenhos, fotos e imagens. A distribuição do conteúdo foi em algarismos 

arábicos na parte inferior na lateral de cada página. Os títulos foram 

organizados localizados na parte superior; para facilitar e identificar os 

tópicos abordados.  
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4.4 Terceira Etapa 

 

 

4.4.1 Validação do manual  

 

 

A validação de um instrumento está relacionada à sua capacidade em 

medir de forma precisa o que se propôs a medir. A validade desse conteúdo 

está baseada no julgamento de especialistas em uma área específica. Esse 

processo determina se o conteúdo de um instrumento de medida explora, de 

maneira efetiva, os quesitos para mensuração de um determinado fenômeno 

a ser investigado (BELLUCCI JÚNIOR & MATSUDA, 2012). 

Para a seleção dos profissionais foi utilizada a técnica de Delphi. Essa 

técnica consiste em um método de obtenção de opiniões e informações de 

um conjunto de especialistas sobre um tema específico, permitindo ainda que 

o número de especialistas seja determinado diretamente pelo fenômeno que 

se pretende estudar (SOUSA & TURRINI, 2012; GRANT & DAVIS, 1997). 

Foram selecionados doze profissionais de saúde com titulação mínima de 

especialista em úlceras venosas e terapia compressiva ou que tinham pelo 

menos três anos de experiência em atuação na área de cuidado com feridas 

(ECHER, 2005). Após a seleção, foi enviada uma carta convite (APÊNDICE 

2) via e-mail na qual especifica o objetivo do estudo.  Todos os especialistas 

receberam explicação do conteúdo do estudo e se concordaram, foi solicitado 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

3). A mensagem de e-mail enviada continha o manual, o vídeo demonstrativo 

e as seguintes orientações aos especialistas: realizar leitura minuciosa do 

manual, responder o questionário de acordo com a resposta que melhor 

represente sua opinião e selecionar um dos itens. Inicialmente foi solicitado 
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preenchimento de um questionário com dados sobre o especialista 

(APÊNDICE 4). A descrição do perfil dos juízes selecionados, estão 

apresentadas no Quadro 1 (APÊNDICE 5). 

Para a avaliação do manual, foi elaborado pelos autores um 

questionário no Google formulários com os seguintes itens do manual: 

Estrutura e apresentação - requisito que refere a forma de apresentação e 

orientação, como organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, 

coerência e formatação, e Relevância - refere-se à característica que avalia o 

grau de significado do material educativo apresentado. O questionário foi 

composto por 18 itens e as respostas que melhor representassem a opinião 

do respondente deveriam ser selecionadas segundo a classificação utilizada 

por uma escala tipo Likert de cinco pontos (APÊNDICE 6 e 7).  Além do 

conteúdo do manual, a linguagem do texto, o tamanho da letra, e a nitidez 

das ilustrações também foram avaliadas. 

O manual em sua versão inicial com o vídeo demonstrativo, foi 

enviado para ser avaliado pelos especialistas por e-mail.  

Posteriormente foi calculado o Índice de Validade do Conteúdo (IVC), 

para a obtenção do índice de concordância entre os especialistas sobre a 

avaliação do manual.  

 

 

4.4.2 Índice de validade de conteúdo (IVC)  

 

 

Para a validação do conteúdo do manual foi utilizado o Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC). Esse instrumento tem a finalidade de medir a 

proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens. O IVC é um método 
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muito usado na área da saúde (MCGILTON, 2003). O IVC emprega uma 

escala tipo Likert com um determinado número de pontos para 

concordâncias e representatividades. Pode-se encontrar variações como, por 

exemplo, de relevantes a não representativas ou quanto a clareza (WYND, 

SCHMIDT, SCHAEFER, 2003). Para esse estudo, as opções do questionário 

continham cinco alternativas de repostas para cada pergunta, assim 

apresentadas: 1 = Inadequada (I); 2 = Parcialmente Adequada (PA); 

3 = Adequada (A); 4 = Totalmente Adequada (TA); e Não se Aplica (NA). 

Essas terminologias foram aplicadas em outros estudos no Brasil para 

critérios de validação de manual (OLIVEIRA, FERNANDES, SAWADA, 

2008). As respostas dos juízes foram analisadas item por item e do 

instrumento como um todo. Em todos os itens foram inclusos espaços para 

que os juízes pudessem inserir opiniões e sugestões próprias. O IVC foi 

calculado considerando-se o número de respostas “3” (Adequada) ou “4” 

(Totalmente Adequada) para cada item dividido pelo número total de 

respostas. O valor do IVC para a validação de um questionário deve ser 

maior ou igual a 0,78 quando ocorre a participação de seis ou mais 

especialistas de validação (WIND, SCHMIDT, SCHERER, 2003).  

 

 

Para a validação do instrumento como um todo não existe um 

consenso entre as diversas fórmulas. Nesse estudo, optou-se por utilizar o 

seguinte cálculo: a soma de todos os IVCs de cada item calculado 

separadamente dividido pelo número de itens que foram considerados na 
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avaliação do questionário, com uma concordância mínima obrigatória acima 

de 0,90 ou mais, segundo os critérios sugeridos por GRANT & DAVIS 

(1997) e POLIT & HUNGLER (2000). 

A fórmula de representatividade é mostrada a seguir: 

 

 

 

4.4.3 Finalização do Manual e Realização do Vídeo Demonstrativo 

 

 

Após conclusão de todas as etapas de construção e validação do 

manual, foi solicitado registro (ISBN). Para contribuir com o material 

didático, foi realizado uma mídia em vídeo com a técnica de aplicação da 

bota de Unna em pacientes com úlceras venosas. Foi contratada uma empresa 

para realizar a filmagem dos procedimentos e a edição do vídeo que 

acompanha o manual. Os equipamentos utilizados para a filmagem foram: 

câmera Sony a6500 com lente sigma 18-35mm, lente sigma 50-100mm, 

iluminação com Led youngnu yn300, áudio dr10, computador MacBook, 

programa première 2018. O vídeo demonstrativo da técnica de aplicação da 

Bota de Unna em pacientes com úlceras venosas tem a duração de 3minutos 

e 36 segundos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Interpretação e análise dos dados obtidos pelos juízes e 

adequação conforme sugestões dos especialistas 

 

 

Foram consideradas para a análise dos dados as respostas marcadas 

com classificação “1” Inadequada (I), “2” Parcialmente Adequada (PA), “3” 

Adequada (A), “4” Totalmente Adequada (TA) e Não se Aplica (NA).  

No questionário que diz respeito a “Estrutura e Apresentação”, os 12 

juízes responderam 13 questões. Foram obtidas 156 respostas: 135 - 

Totalmente Adequado (TA), 19 - Adequado (A), 2 -Parcialmente Adequado 

(PA) e “zero” Inadequada (I).  

Todos os itens desta categoria foram validados e foram feitas algumas 

sugestões importantes para melhoria didática desse critério. Dois juízes 

julgaram como Parcialmente Adequado (PA) na questão “5” (sequência 

lógica do conteúdo proposto). Um dos juízes sugeriu que as definições 

especificas poderiam fazer parte de um glossário. Na questão “13” (Sugestão 

de melhoria para os quesitos Estrutura e Apresentação) pontuaram erros de 

digitação e de números de identificação das figuras que foram corrigidos. 
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Tabela 1 Validação por especialistas quanto ao ítem: Avaliação dos 

especialistas para estrutura e apresentação do manual (1º rodada 

de Delphi) 

 

Questões % de 

Concordância 

Absoluta 

1 - O manual está apropriado para orientações dos planejamentos 

assistenciais da saúde. 

1,0 

2 - As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetiva. 1,0 

3 - As informações apresentadas estão cientificamente corretas. 1,0 

4 - O material está apropriado ao nível sociocultural do público-

alvo proposto. 

1,0 

5 - Sequência lógica do conteúdo proposto. 0,91 

6 - As informações apresentadas estão cientificamente corretas. 1,0 

7 - As informações estão bem estruturadas em concordância e 

ortografia. 

1,0 

8 - O estilo de redação corresponde ao nível de conhecimento do 

público alvo. 

1,0 

9 - Informações de capa, contracapa e apresentação estão coerentes. 1,0 

10 - O tamanho do título (fontes) e dos tópicos está adequado. 1,0 

11 - As ilustrações estão expressivas e suficientes.  1,0 

12 - O número de páginas está adequado.  1,0 

13 - Sugestão de melhoria para os quesitos estrutura e apresentação. NA 

 

 

No item “Relevância”, os 12 juízes responderam 4 questões num total 

de 48 respostas obtidas: 45 - Totalmente Adequado (TA), 2 - Adequado (A) 

e 1- Parcialmente Adequado (PA).  Todos os subitens da categoria foram 

validados e foram feitas algumas sugestões importantes para melhoria 

didática desse critério. 

Apesar da aprovação na primeira etapa de avaliação obter grau de 

aprovação de 0,98 IVC Total e 0,98 no IVC Global, foi realizada uma nova 

etapa de avaliação, com os mesmos juízes com intervalo de dez dias 
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confirmando a aprovação atingida na primeira etapa grau de aprovação de 

0,98 IVC Total e 0,98 no IVC Global.   

As sugestões apresentadas pelos juízes foram avaliadas e as revisões 

foram feitas para que os itens pudessem ser considerados validados (GRANT 

& DAVIS, 1997). 

 

Tabela 2 Validação por especialistas - Avaliação dos especialistas quanto a 

relevância do manual (1º rodada de Delphi) 

 
Questões % de 

Concordância 

Absoluta 

1 - Os temas retratam aspectos-chaves que devem ser orientados.  0,91 

2 - O Manual propõe ao aprendiz adquirir conhecimento quanto as 

técnicas de aplicação da Bota de Unna. 

1,0 

3 - O Manual aborda os assuntos necessários para a preparação do 

profissional de saúde que presta assistência a pacientes com úlcera 

venosa e terapia compressiva. 

1,0 

4 - O manual está adequado para ser usado pelo profissional de 

saúde em suas atividades educativas. 

1,0 

5 - Sugestão de melhoria para o quesito Relevância. NA 

 

 

O segundo item avaliado pelos especialistas foi a “Relevância do 

manual”, o qual se refere à característica que avalia o grau de significado do 

material educativo. A questão “1” foi avaliada como PA por um especialista, 

que relatou a necessidade de ressaltar as contraindicações da Bota de Unna, 

pois muitos profissionais desconhecem ou tem dúvidas em relação a este 

cuidado. No item “Relevância” na segunda rodada de avaliação todos os 

itens foram avaliados como adequados ou totalmente adequados. As 

sugestões de melhorias ou alterações feitas pelos especialistas com relação 

ao texto (Quadro2).   
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Quadro 2 Sugestões dos especialistas relacionadas à substituição ou inclusão 

dos textos contidos no manual. 

 
Tópicos avaliados Problemas identificados Mudanças sugeridas  

Sequência lógica do 

conteúdo proposto 

Definições específicas 

páginas 14 e 15 

Incluir estas definições em 

um glossário 

Relevância Inclusão de informação Orientações específicas para 

indicação da Bota de Unna 

em pacientes neuropatas e 

com insuficiência cardíaca 

congestiva 

Relevância Inclusão de informação Contraindicação da Bota de 

Unna 

Relevância Inclusão de informação Reforçar a informação da 

indicação para ITB acima 0.8 

 

 

De acordo com as avaliações dos especialistas e sugestões, foi 

realizada a adequação do manual. Foi verificado cada resposta e os itens 

avaliados como Parcialmente Adequado foram corrigidos no Manual.  

 

 

5.2 Versão final do manual sobre a técnica de aplicação da Bota 

de Unna em pacientes com úlcera venosa para profissionais da saúde 

 

 

O presente manual possui 29 páginas com textos e imagens 

ilustrativas desenvolvido para atender as necessidades dos profissionais de 

saúde. Foi utilizada linguagem simples para que o entendimento do assunto 

fosse alcançado independentemente do grau de formação, com informações 

relevantes sobre o tema. Contém fotos, desenhos ilustrativos e um vídeo 

demonstrativo apresentando a técnica de aplicação da bota de Unna em 

pacientes com úlceras venosas para profissionais da saúde.   
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O manual possui capa e contracapa com informações sobre o manual 

como, autores, ano e instituição de ensino em que foi desenvolvido o manual 

(Figura1). 

 

 
Figura 1 - Imagens da Capa, Contracapa e Informações sobre o Manual sobre a Técnica 

de aplicação da Bota de Unna em Pacientes com Úlceras Venosas para Profissionais da 

Saúde. 
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A seguir foi escrita a Apresentação do manual contendo o impacto 

da UV na vida do doente com doença venosa crônica e uma Introdução com 

informações sobre a importância da terapia inelástica no tratamento da úlcera 

venosa. Para tornar mais didático e ilustrativo, foram utilizados desenhos 

com as estruturas anatômicas do sistema venoso e fotos (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas - Apresentação e Informações sobre Úlcera Venosa. 
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A seguir está apresentada a fisiopatologia da doença venosa (Figura 

3), a classificação internacional da doença venosa crônica e definições 

específicas (Figuras 4). 

 

 
Figura 3 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Fisiopatologia. 
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Figura 4 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Fisiopatologia, classificação internacional da doença venosa 

crônica e definições específicas. 
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Na Figura 5, estão apresentadas imagens do Manual que consta 

definições específicas sobre diagnóstico, tratamento e o cuidado da pele do 

membro com úlcera venosa. 

 

 

Figura 5 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Definições específicas sobre diagnóstico, tratamento e o cuidado 

da pele do membro com UV. 
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Na Figura 6 estão apresentadas informações contidas no Manual com 

a sequência do tratamento da úlcera venosa com a Bota de Unna. 

 

 

Figura 6 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Informações sobre a Bota de Unna e sequência do tratamento. 
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Nas Figuras 7 e 8 estão apresentadas imagens do Manual com a 

sequência dos cuidados desde a admissão, orientação, posicionar o paciente, 

higienizar as mãos, utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), remoção do curativo anterior, limpeza da pele peri-ferida, limpeza da 

úlcera e a realização da mensuração da ferida. 

 

 

Figura 7 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Informações detalhadas dos Cuidados com a Úlcera Venosa. 
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Figura 8 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Informações detalhadas dos Cuidados com a Úlcera Venosa. 
 

 

  



 

Resultados 

 

44 

Na Figura 9 estão apresentadas imagens do Manual que consta uma 

sequência do acompanhamento de uma UV em terapia com Bota de Unna e 

as Referências utilizadas. 

 

 

Figura 9 - Imagens do Manual sobre a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes 

com Úlceras Venosas – Sequência do acompanhamento de um paciente com UV tratada 

com Bota de Unna e Referências. 
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Na Figura 10 está apresentada a imagem do vídeo demonstrativo do 

Manual sobre a a Técnica de aplicação da Bota de Unna em Pacientes com 

Úlceras Venosas para Profissionais da Saúde. 

 

 

Figura 10 – Vídeo demonstrativo do manual sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna 

em pacientes com úlceras venosas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As úlceras venosas (UV) representam um problema para as pessoas 

com insuficiência venosa crônica e um custo elevado para os serviços de 

saúde. Cerca de 1 a 2% da população total e 3 a 5% da população com mais 

de 65 anos poderão desenvolver úlcera venosa durante a vida 

(CARPENTIER et al., 2003; JONES et al., 2008). O custo do tratamento das 

úlceras venosas é estimado em US$ 2 bilhões por ano nos Estados Unidos. 

Nos Estados Unidos, entre 500.000 e 1.000.000 de pessoas apresentam 

úlceras crônicas dos membros inferiores, a maioria delas causadas por 

insuficiência venosa (COLLINS & SERAJ, 2010). 

As úlceras venosas são desenvolvidas na região entre o tornozelo e a 

metade da panturrilha e na face medial da perna, acima do maléolo medial. 

A localização da lesão indica o sistema venoso comprometido pela 

insuficiência venosa crônica (POLIT & HUNGLER, 2000).  

A UV é considerada uma ferida crônica, ou seja, apresenta atraso no 

processo de cicatrização, ultrapassando a doze semanas de 

acompanhamento. Essas feridas requerem um período de tratamento 

prolongado, sendo um fator que pode ocasionar alterações em todas as 

atividades diárias do indivíduo, convívio com familiares, nas atividades 

laborativas, causando impacto negativo na qualidade de vida (SALOME 

et al., 2012; ALMEIDA et al., 2013). 

No tratamento da úlcera venosa além da terapia tópica, é de 

fundamental importância a terapia de compressão/contenção. A Terapia de 

Compressão/Contenção é considerada padrão ouro no tratamento da úlcera 
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venosa e deve ser feita por profissional capacitado. Por esse motivo, foi tema 

do presente estudo como apresentação da técnica abordada de forma 

detalhada para profissionais que cuidam de pacientes com úlceras venosas 

em um Manual e um vídeo demonstrativo. Algumas considerações sobre a 

terapia de compressão/contenção serão descritas as seguir para situar o leitor 

sobre aspectos pontuais da terapia. 

A lei da gravidade é a razão para o fato de que a maioria das úlceras 

estão localizadas na extremidade inferior. Isso se deve ao aumento da pressão 

hidrostática nas veias da extremidade inferior da posição ereta do corpo, o 

que dá um "componente venoso" também a todas as feridas "não-venosas". 

A gravidade contrária à compressão é, portanto, uma modalidade de 

tratamento para as úlceras de perna em geral (PARTSCH & MOSTI, 2013). 

Paul Unna, dermatologista em Hamburgo (1885), desenvolveu uma 

atadura com óxido de zinco (pasta de Unna) e com base nas observações de 

Unna e Heinrich Fischer (1910) foi o primeiro a mostrar a ideia fundamental 

de pressão decrescente gradual e o duplo conceito de compressão e 

mobilização no tratamento da trombose venosa (PARTSCH et al., 2006; 

PARTSCH et al., 2008; PARTSCH & MOSTI, 2013). 

A terapia compressiva é definida como pressão exercida sobre um 

membro por materiais de elasticidade variável, para prevenir e tratar doenças 

desse sistema. Os termos contenção e compressão são frequentemente 

usados incorretamente como sinônimos, mas na realidade eles indicam 

conceitos diferentes no tratamento de úlcera venosa (PARTSCH et al., 2006; 

PARTSCH et al., 2008; PARTSCH & MOSTI, 2013). 

No presente estudo a terapia é referida como de compressão/contenção 

e para esclarecer os termos utilizados, seguem suas definições: Contenção - 

ação passiva (estática) de um sistema de compressão rígido (não elástico ou 
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quase sem elasticidade), que é mais ou menos inextensível e se opõe à 

pressão sistólica durante a dilatação muscular, desenvolvendo uma pressão 

de trabalho elevada (efeito de reforço na bomba venosa); a perna está contida 

em repouso, mas não comprimida; Compressão - ação ativa exercida em 

repouso em um membro pelas características mais ou menos elásticas do 

sistema com o desenvolvimento de altas pressões de repouso; a perna é 

comprimida mesmo em repouso (PARTSCH et al., 2006; PARTSCH et al., 

2008; PARTSCH & MOSTI, 2013). 

A bandagem inelástica exerce maiores pressões de repouso e de 

trabalho, em comparação com bandagens elásticas com maior efeito 

hemodinâmico em termos de redução do refluxo venoso, volume venoso, 

calibre venoso e hipertensão venosa. Em todas as doenças venosas na fase 

ativa, caracterizadas por graves danos hemodinâmicos, a atadura inelástica 

deve ser preferida à atadura elástica e aplicada de maneira a desenvolver 

pressões de repouso e de trabalho elevadas. Tem um efeito marcante na 

redução do edema, e deve ser removida mais frequentemente (duas vezes por 

semana) do que o recomendado (uma vez por semana) no período inicial do 

tratamento, pois a pressão exercida cai drasticamente com a redução do 

edema. A bandagem elástica ou meia elástica é reservada para casos com 

danos hemodinâmicos leves ou após a remissão dos sintomas agudos, a fim 

de manter os resultados e prevenir a recorrência venosa (PARTSCH et al., 

2006; PARTSCH et al., 2008; PARTSCH & MOSTI, 2013). 

O aprendizado na aplicação destas terapias é prolongado e necessita 

de pessoal treinado pois, a bandagem é intimamente dependente dos 

profissionais que aplicam (BENIGNI et al., 2007; DAMSTRA, BROUWER, 

PARTSCH, 2008).  
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Um dos cuidados é quanto a duração da terapia de 

compressão/contenção realizada com bandagem que é limitada pois, a 

bandagem perde cerca de 40% de sua pressão original após 120 minutos, e 

os principais motivos desta perda de pressão são a redução do volume do 

membro enfaixado e o desgaste dos componentes da bandagem (BENIGNI 

et al., 2007; DAMSTRA, BROUWER, PARTSCH, 2008). 

A técnica de aplicação da bandagem deve ser em “oito” com 

sobreposição de 5 a 6 camadas na região do tornozelo utilizando 

aproximadamente 50% da bandagem, que mede 10 cm (4 polegadas) por 

9.14 m (360 polegadas). Destaca-se que mesmo após a redução do volume 

do membro afetado, a pressão original se mantém quando aplicada a tensão 

correta. Outro ponto a destacar é a estrutura têxtil, comprimento, largura e 

qualidade do material utilizado que apresenta impacto importante na 

contenção do edema e seus agravantes (MARIANI et al., 2008). 

Os mecanismos inelásticos proveem limitada pressão em repouso, 

porém maior pressão durante a contração muscular. O tratamento mais usado 

nos Estados Unidos dentro deste grupo é a Bota de Unna. Este método 

consiste em uma bandagem impregnada com óxido de zinco em pasta, 

associado a outros componentes químicos que previne o ressecamento e 

melhora a umectação dérmica (NICOLOFF, MONETA, PORTER, 2001). 

A Bota de Unna é composta por uma trama têxtil e uma pasta 

impregnada que além de umectar a pele tem como função ser anti-

inflamatória, adstringente, citolítica e antisséptica produzindo conforto no 

usuário comparada as terapias elásticas (secas). Essa terapia pode ser 

utilizada em pacientes com úlceras venosas infectadas, associada a uma 

cobertura primária com prata ou combinada com antibioticoterapia 

sistêmica. Em média, a troca deverá ser realizada a cada quatro dias no 
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período inicial do tratamento e a cada sete dias conforme evolução e 

aumentar a frequência das trocas do curativo secundário quando necessário 

(ABREU & OLIVEIRA, 2015) 

Considerando que a terapia de compressão/ contenção é fundamental 

no tratamento da úlcera venosa, torna-se necessário que o profissional de 

saúde tenha disponível materiais educacionais desenvolvidos com intuito de 

divulgar a técnica de forma padronizada e atualizada. Alguns materiais como 

cartilhas, protocolos e manuais tem auxiliado na padronização de condutas e 

treinamentos na área da saúde. 

De forma geral, os manuais são construídos a partir da vivência e 

experiência dos profissionais no seu atendimento cotidiano, respaldada na 

literatura, contemplando os questionamentos e as dúvidas mais frequentes 

entre os usuários. Essas informações devem contribuir na tomada de 

decisões, alterando a perpetuação de determinado padrão de comportamento 

e atitude (CULLUM et al., 2008). Com o intuito de transformar e direcionar 

comportamentos, autores criaram manuais de saúde para a orientação e 

educação de profissionais em diversos temas (OLIVEIRA, FERNANDES, 

SAWADA, 2008; CRUZ, 2008; CORREIA et al., 2015).   

A elaboração do manual sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna 

em pacientes com úlceras venosas, teve como objetivo fornecer aos 

profissionais de saúde um instrumento capaz de direcionar a aplicação da 

Bota de Unna de forma adequada. O manual foi criado para desenvolver 

habilidades em profissionais de saúde para o controle da insuficiência venosa 

crônica e sua evolução até a fase de maior agravo da doença. O manual 

educativo em saúde deve estar fundamentado em termos científicos, em 

linguagem adequada para alcançar a proposta de desenvolver atividades para 

recuperar, desenvolver ou reforçar as capacidades físicas e mentais, 
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promover a saúde e reinserção social (ECHER, 2005; OLIVEIRA, 

FERNANDES, SAWADA, 2008). 

A abordagem do “Manual sobre a técnica de aplicação da Bota de 

Unna em pacientes com úlceras venosa” foi voltado para profissionais de 

saúde. O Manual aborda a anatomia do sistema venolinfático, a 

fisiopatologia da doença venosa crônica, a classificação da insuficiência 

venosa, as terminologias específicas do sistema venoso, tratamento, 

cuidados com a pele, o que é a terapia de compressão/ contenção, Bota de 

Unna, avaliação do paciente com doença venosa crônica ulcerada, o passo a 

passo dos cuidados e a técnica de aplicação da terapia inelástica da Bota de 

Unna. 

Na construção do manual, os autores elaboraram textos e organizaram 

a partir do levantamento bibliográfico específico do tema. Em outra 

metodologia, primeiro o autor fez o diagnóstico situacional e depois o 

levantamento bibliográfico com intuito de explorar melhor o assunto de 

acordo com a realidade local (FERREIRA et al., 2008; TELES et al., 2014). 

Foi elaborado um protótipo inicial do manual, com conteúdo textual, 

ilustrações, fotos e um vídeo. Todo material foi enviado para um designer 

gráfico que fez as adequações necessárias. Foram selecionadas fotos e 

figuras coloridas para tornar o material mais atraente possível para os 

profissionais. CRUZ (2008) observou que as figuras têm um papel 

importante no processo de comunicação. A cor escolhida para o manual foi 

a azul, sendo padrão para capa, folha de rosto, páginas e desenhos. O uso de 

ilustrações e fotos foi uma forma de facilitar o entendimento e tornar a 

mensagem mais didática e atrativa (ECHER, 2005). 

O presente trabalho foi avaliado por profissionais especialistas na área 

de feridas ou que desenvolviam atividades relacionadas à pesquisa. Para a 
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validação do manual, foi realizada a avaliação dos currículos na Plataforma 

Lattes para a identificação dos especialistas ou pelo conhecimento dos 

autores de acordo com os critérios definidos para ser juiz (ECHER, 2005). 

Em seguida, foi enviado uma carta convite por e-mail e o termo de 

consentimento. Todos os profissionais que consentiram em participar do 

estudo receberam um questionário e uma cópia do manual e do vídeo 

demonstrativo por meio do correio eletrônico. Foram convidados para 

participar do estudo doze profissionais. Todos retornaram o termo de 

consentimento assinado, e o questionário foi enviado junto com a cópia do 

manual e vídeo, sendo que todos devolveram o questionário respondido. Dos 

doze juízes, oito eram profissionais da enfermagem e quatro médicos (dois 

angiologistas, um cirurgião plástico e um intensivista), com distribuições de 

trabalho em docência e assistencial, sendo que a maioria exercia funções em 

instituições públicas e possuíam especialização. As considerações sobre o 

manual realizadas pelos especialistas consistiram em avaliar alguns itens: 

estrutura e apresentação, relevância e conteúdo do manual sobre a técnica de 

aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlceras venosas (CASTRO & 

REZENDE, 2009).  

Foi realizada a validação do manual por meio da Técnica de Delphi, 

recomendado para uso no desenvolvimento desta pesquisa, inclusive na 

seleção e caracterização dos juízes. Esta técnica também foi utilizada nos 

estudos de COSTA et al. (2013), LOPES et al. (2013), CORREIA et al. 

(2015). Utilizado o Índice de Validade de Conteúdo para quantificar o grau 

de concordância dos especialistas na validação de manuais de saúde, o que 

corrobora com o presente estudo (OLIVEIRA, FERNANDES, SAWADA, 

2008; FREITAS et al., 2012; TELES et al., 2014). 
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No geral, todos os subitens avaliados pelos juízes obtiveram validação 

com valores de IVC acima de 0,80 o qual é citado como aceitável. Todos os 

itens conseguiram a meta de aprovação realizada pelos especialistas 

(IVC=0,98).   

Durante o processo da validação, os especialistas também sugeriram 

algumas modificações na escrita do texto para melhor adequação do manual. 

Essas observações trouxeram subsídios que os pesquisadores não 

observaram durante o decorrer do trabalho, e que foram de grande 

importância no desenvolvimento da temática abordada. O padrão da escrita 

utilizada no texto pode interferir no interesse dos profissionais em procurar 

ou recorrer ao material proposto. A comunicação em saúde deve informar e 

influenciar as decisões individuais e coletivas que melhoram a saúde 

(CULLUM et al., 2008). 

No presente estudo, o desenvolvimento de um manual educativo 

poderá direcionar o profissional de saúde a utilizar técnicas corretas no 

manejo da úlcera venosa.  Por isso poderá influenciar positivamente na 

cicatrização da ferida, o que impacta diretamente na qualidade de vida do 

paciente. 

O Manual irá preencher uma lacuna de informação sobre a técnica de 

aplicação da Bota de Unna em paciente com úlceras venosas, o que é 

observado na prática clínica. Como perspectiva tem-se o desenvolvimento 

de novos recursos didáticos como: websites, e-books, protocolos, com o 

propósito de direcionar as condutas dos profissionais relacionadas a técnica 

de aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlceras venosas. 

Para que o manual desenvolvido tenha maior impacto, torna-se 

necessário estabelecer parcerias com sociedades como a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Vascular (SBCV), a Sociedade Brasileira de 
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Estomaterapia (SOBEST), a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a 

Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE), 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e 

Ministério de Saúde (MS) para a divulgação sem fins lucrativos, com a 

intenção de contribuir com a formação de profissionais da área da saúde. 
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Foi desenvolvido e validado um manual sobre a técnica 

de aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlceras 

venosas, para profissionais de saúde. 
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APÊNDICE 2 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES ESPECIALISTAS  

 

Universidade Federal de São Paulo Programa de Pós-Graduação em Ciências, Tecnologia e Gestão 

Aplicadas à Regeneração Tecidual  

 

Eu, Edmundo Martins Junior, enfermeiro, aluno do Mestrado Profissional em Ciência, 

Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração Tecidual, da Universidade Federal de São Paulo, venho 

convidá-lo (a) a participar como avaliador na validação de aparência e conteúdo de um manual que estou 

desenvolvendo, em dissertação de mestrado profissional, sob a orientação da Profª. Drª. Leila Blanes. Trata-

se de um manual para ensino da técnica de aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlceras venosas, 

voltado para profissionais de saúde.  

Para participar da pesquisa como avaliador, solicito o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido  

Após o recebimento de confirmação de sua participação, o manual será encaminhado e deverá 

ser avaliado no prazo máximo de 2 dias. 

 

Agradeço desde já sua participação. 

Atenciosamente, 

 

Edmundo Martins Junior 
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APÊNDICE 3 

 

Termo de Consentimento livre e esclarecido 

Eu,______________________________________________________, idade____, 

profissão_____________, estou sendo convidado a participar de um estudo denominado Manual sobre 

técnica de aplicação da Bota de Unna em úlceras venosas para profissionais de saúde, cujos objetivos e 

justificativas são desenvolver um manual sobre orientações passo a passo aos profissionais de saúde de 

como se aplica a Bota de Unna. Esse manual irá auxiliar na tomada de decisão e orientações adequadas 

para o direcionamento dos cuidados necessários e prevenção de complicações de ulceras de perna. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de validar o conteúdo 

do manual, que me foi entregue para que eu possa manuseá-lo e avaliá-lo, respondendo 

ao questionário para avaliador o conteúdo, a clareza das instruções e a sua importância 

como um todo. Comprometo-me a devolver todo o material bem como o questionário 

respondido no período de 7 dias a contar da data de entrega. De manter sigilo sobre as 

informações até sua publicação.  

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma validação de 

manual, posso sentir-me constrangido e ou desconfortável. Assim posso interromper a 

entrevista a qualquer momento. 

Fui informado que é garantida a minha liberdade de retirar o consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem justificativa prévia.   

Do direito de confidencialidade, as informações obtidas, que serão analisadas 

em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

dos participantes. 

Também do direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais do 

estudo, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

Do compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, terei acesso aos responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Enf Edmundo Martins Junior que pode ser encontrado 

no segundo andar da BMD, Rua Alexandre Dumas, 2.100 Telefone (s) (11) 99406-7281/96641-3682.  Caso 

eu tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, posso entrar em contato com o Comitê 
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de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Francisco de Castro nº 55, Vila Clementino, CEP 04020-050, 5571-

1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Tendo sido suficientemente informado quanto ao teor de todo o aqui mencionado 

e compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, discuti com o Enf Edmundo 

Martins Junior, sobre a minha decisão em participar. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas, estou totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber 

ou a pagar, por minha participação.  

O termo de consentimento livre e esclarecido será disponibilizado em duas vias 

originas, uma que ficará com o participante da pesquisa e outra com o pesquisador, todas 

as vias serão rubricadas e o termo assinado. 

Sendo assim concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

Nome:______________________________________________________  

 

________________________ 

Assinatura do Participante   Data ___/___/___ 

 

Nome:________________________________________________  

Assinatura da testemunha      Data ___/___/___ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

____________________________ 

Edmundo Martins Junior 

Responsável pelo estudo 
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APÊNDICE 4 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

Nome do Manual: Manual sobre a técnica de aplicação da Bota de Unna em pacientes com úlcera 

venosa 

 

Parte 1:  

IDENTIFICAÇÃO 

 Nome do avaliador:____________________________________________ 

Profissão:________________________ Tempo de formação:___________ Área de 

trabalho:______________________________________________ 

Instituição:___________________________________________________ Função/cargo na 

Instituição:_____________________________________ Tempo de trabalho na área:_____________ 

Titulação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado  

(  ) Pós doutorado. Especificar:_________________________________________________ Publicações 

que envolvem a temática: ( ) Tecnologia e Inovação em saúde ( ) Validação de Instrumento ( ) 

Estomaterapia/dermatologia em enfermagem ( ) Cirurgia Plástica ( ) outros Parte 2:  

Instruções Por gentileza, leia minuciosamente o manual em seguida analise o instrumento educativo 

marcando um “X” em um dos números que estão na frente de cada afirmação.  

Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada 

critério abaixo:  

1-Inadequado                             2- Parcialmente Adequado                           3- Adequado                                               

4- Totalmente Adequado            NA - Não se aplica. 

 

Nas indicações de opções “1” e “2”, por gentileza descrever o motivo pelo qual considerou essa opção no 

espaço destinado após o item.  
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APÊNDICE 5 

 

Quadro 1. Características dos especialistas que participaram da validação do manual. 

Variáveis Especialistas 

Formação  

Enfermeiro 8 

Médico 4 

Área de trabalho  

Docência 7 

Hospitalar/ Ambulatorial  

Pública (estadual/municipal/federal) 13 

Privada 8 

Titulação  

Doutor 0 

Mestre 2 

Especialista 12 

Obs.: onze profissionais possuem duplo vínculo  
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APÊNDICE 6 

Questionário para Validação de Manual  

            ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO                             

Requisito que refere a forma de apresentação e orientação como: 

organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação 
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N
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O manual está apropriado para orientações dos planejamentos 

assistências da enfermagem. 
1 2 3 4 NA 

As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetiva. 1 2 3 4 NA 

As informações apresentadas estão cientificamente corretas. 1 2 3 4 NA 

 O material está apropriado ao nível sociocultural do público-alvo 
proposto. 

1 2 3 4 NA 

Sequência lógica do conteúdo proposto. 1 2 3 4 NA 

As informações apresentadas estão cientificamente corretas. 1 2 3 4 NA 

As informações estão bem estruturadas em concordância e 

ortografia. 
1 2 3 4 NA 

 O estilo de redação corresponde ao nível de conhecimento do 

público-alvo. 
1 2 3 4 NA 

Informações de capa, contracapa e apresentação estão coerentes. 1 2 3 4 NA 

O tamanho do título (Fontes) e dos tópicos está adequado. 1 2 3 4 NA 

As ilustrações estão expressivas e suficientes. 1 2 3 4 NA 

O número de páginas está adequado. 1 2 3 4 NA 

Sugestão de melhoria para os quesitos Estrutura e Apresentação. 1 2 3 4 NA 
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APÊNDICE 7 

 

Questionário para Validação de Manual 

 

 

 

 

 

 

 

RELEVÂNCIA - Refere-se à característica que avalia que 

avalia o grau de significado do material educativo apresentado 
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Os temas retratam aspectos-chaves que devem ser orientados. 1 2 3 4 NA 

 O Manual propõe ao aprendiz adquirir conhecimento quanto 

as técnicas de aplicação da Bota de Unna. 
1 2 3 4 NA 

O Manual aborda os assuntos necessários para a preparação 

do profissional de saúde que presta assistência a pacientes com 

úlcera venosa e terapia compressiva. 

1 2 3 4 NA 

O manual está adequado para ser usado pelo profissional de 

saúde em suas atividades educativas. 
1 2 3 4 NA 

Sugestão de melhoria para o quesito Relevância.           


