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Introdução: As Úlceras Venosas (UV) são lesões causadas pela insuficiência venosa,  geralmente 
crônicas e com tratamento prolongado. A dificuldade no processo de cicatrização da lesão indica a 
necessidade de intervenções adequadas, tais como o uso de coberturas de acordo com o processo 
cicatricial, assim como uma avaliação cuidadosa e com uso de instrumentos, que possam 
monitorar de forma fidedigna a evolução do tratamento. Todavia, estes instrumentos, tais como 
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) e a Nursing Outcomes Classification (NOC) ainda são 
pouco utilizados e merecem maior investigação sobre sua aplicabilidade na prática clínica. 
Objetivo: Aplicar a PUSH e a NOC na avaliação de UV em uma paciente atendida 
ambulatorialmente. Métodos: Estudo piloto desenvolvido com uma paciente do ambulatório de 
enfermagem no tratamento de feridas de um hospital universitário. A coleta de dados foi realizada 
durante quatro consultas de enfermagem com intervalos de quinze dias e através de informações 
secundárias retiradas do prontuário da paciente. Para a avaliação da UV e do resultado obtido 
pelo tratamento se aplicou dois instrumentos, um com a PUSHe outro com a NOC. Análise dos 
dados foi descritiva e com base nos escores dos instrumentos aplicados (NOC e PUSH). Os 
aspectos éticos foram respeitados quanto ao anonimato da paciente e a sua concordância em 
participar do estudo. Resultados: Aplicou-se o resultado NOC denominado “Cicatrização de 
feridas: Segunda intenção”, com dez indicadores, sendo que em nove houve melhora significativa 
da lesão. Na aplicação da PUSH, nos três indicadores que compõem a mesma houve melhora da 
lesão. Conclusões: Observou-se excelente resposta ao tratamento e progressão significativa no 
processo de cicatrização da ferida com instrumentos que possibilitaram descrever o mesmo, tanto 
de forma quantitativa como qualitativa, demonstrando a importância e a aplicabilidade da PUSH e 
NOC na condução da terapêutica. Desse modo, corroborando com os achados da literatura que 
utilizam ambas as escalas, o presente estudo de caso ressalta a importância da utilização das 
mesmas no processo de cicatrização. Palavra-chave: Úlcera Venosa. 




