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Resumo 

Com o aumento da longevidade é de esperar que o número de utentes com úlceras por pressão 

ou em risco de as desenvolver aumente, o que implica que estratégias de prevenção sejam 

tomadas como medidas essenciais na diminuição da taxa de prevalência deste tipo de lesão. 

Tendo como premissa que grande parte pode ser prevenida, e apesar das inúmeras estratégias 

de prevenção e tratamento, o número de úlceras por pressão em contexto comunitário é uma 

realidade, funciona como indicador de qualidade dos serviços prestadores de cuidados e deve 

constituir um desafio diário aos profissionais de saúde.  

O objetivo delineado para este estudo foi identificar os fatores relacionados com o grau de 

risco e a prevalência de úlcera por pressão, em contexto comunitário, nos utentes dependentes 

do Agrupamento de Centros de Saúde Douro I - Marão e Douro Norte. Optamos por um 

estudo descritivo, transversal e de abordagem quantitativa, no qual foram incluídos 771 

utentes, associados ao programa de saúde, dependentes e com avaliação de risco de úlcera por 

pressão na escala de Braden. Como instrumento de recolha de dados foi elaborado um 

formulário, preenchido pela investigadora, com base na documentação acessível no sistema de 

informação SClínico. Para o tratamento de dados, recorreu-se ao Statistical Package for the 

Social Science.  

O padrão do perfil sociodemográfico dos utentes desta amostra pode caracterizar-se por ser 

um indivíduo do sexo feminino (68,2%), do grupo etário dos idosos-idosos (≥ 85 anos) 

(45,1%), proveniente do Centro de Saúde de Vila Real II (24,4%) e do Centro de Saúde de 

Murça (22,7%).  

Uma ligeira maioria dos utentes da nossa amostra apresenta alto risco de desenvolver úlcera 

por pressão (52,1%), sendo a prevalência de úlcera por pressão de 11,2%. Caracterizam-se por 

estarem presentes, na sua maioria, 1-2 lesões (84,9%), em que a localização mais frequente é 

a região sacrococcígea (37,2%) e com a classificação predominante de categoria/grau III 

(40,0%). 

Não se constatou relação entre o grau de risco e o sexo (t: p≥0,129), a idade (ANOVA: 

p≥0,075) e a localização anatómica (2: p0,133). O fator relacionado com o grau de risco 

identificado no presente estudo foi o Centro de Saúde de proveniência do utente (ANOVA: 

p<0,000). Não constatamos a existência de relação entre a prevalência de úlcera por pressão e 
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as características sociodemográficas da amostra [sexo (2: p0,713), idade (2: p0,628), 

Centro de Saúde a que pertencia o utente (2: p0,143)]. A prevalência de úlcera por pressão 

relaciona-se com as categorias de grau de risco e as suas dimensões (2: p<0,000), exceto a 

dimensão Nutrição (2: p0,825). Quanto ao diagnóstico de diabetes mellitus, não 

constatamos estar relacionado com a prevalência das úlceras por pressão (2: p0,759). 

As principais limitações do estudo estão relacionadas com o facto de se tratar de um estudo 

transversal, que não pode estabelecer as relações causa-efeito e da amostra ser não aleatória, o 

que poderá ter fragilizado a representatividade na população, com repercussões na estatística 

inferencial.  

Tendo em conta que é mais fácil prevenir do que tratar, é fundamental definir protocolos, com 

base na evidência científica, em resposta às categorias de grau de risco obtidas na escala de 

Braden. É essencial que se identifiquem os indivíduos vulneráveis ao aparecimento de úlceras 

por pressão, assim como os fatores de risco para se poder adotar medidas de prevenção 

adequadas. As ações preventivas são fundamentais, e quando em conformidade com as boas 

práticas, sustentam decisões terapêuticas baseadas na evidência científica, contribuindo desta 

forma para a melhoria da qualidade dos cuidados e, consequentemente, da qualidade de vida 

do indivíduo/família. 

Palavras-chave: Úlceras por pressão; Contexto comunitário; Fatores; Risco; Prevalência. 
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Abstract 

With increasing longevity, it is expected that the number of patients with pressure ulcers or 

those at risk of developing ulcers will increase, implying that prevention strategies are taken 

as essential measures in reducing the prevalence rate of this type of injury. Based on the 

premise that much can be prevented, and despite numerous prevention and treatment 

strategies, the number of pressure ulcers in a community context is a reality, it serves as an 

indicator of the quality of care services and should be a daily challenge to Health 

professionals. 

The objective of this study was to identify factors related to the risk and prevalence of 

pressure ulcer, in a community context, in the users of the Douro I - Marão e Douro Norte 

Health Centers Group. We chose a descriptive, cross-sectional and quantitative approach, in 

which 771 patients were enrolled, associated with the dependent health program, and with a 

Braden scale of pressure ulcer. As a data collection instrument, a form was prepared, 

completed by the researcher, based on the documentation accessible in the SClínico 

information system. For the processing of the data we used the Statistical Package for the 

Social Science. 

The pattern of the sociodemographic profile of the users of this sample can be characterized 

as a female (68.2%), elderly (aged ≥ 85 years) (45.1%), from Health Center of Vila Real II 

(24.4%) and from Health Center of Murça (22.7%). 

A slight majority of patients in our sample are at high risk of developing pressure ulcers 

(52.1%), with a prevalence of 11.2%. They are characterized by the presence of 1-2 lesions 

(84.9%), with the most frequent location being the sacrococcygeal region (37.2%) and with 

the predominant category/grade III classification (40.0%). 

No relationship was found between the degree of risk and sex (t: p≥0.129), age (ANOVA: 

p≥0.075) and anatomical location (2: p≥0.133). The factor related to the degree of risk 

identified in the present study was the health center of origin of the patient (ANOVA: 

p<0.000). We did not verify the existence of a relationship between the prevalence of pressure 

ulcer and the sociodemographic characteristics of the sample [sex (2: p≥0.713), age (2: 

p≥0.628), health center to which the patient belonged (2: p≥0.143)]. The prevalence of 

pressure ulcer is related to the degree of risk categories and their dimensions (2: p<0.000), 
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except for the Nutrition dimension (2: p≥0.825). Regarding the diagnosis of diabetes 

mellitus, we did not find it to be related to the prevalence of pressure ulcers (2: p≥0.759). 

The main limitations of the study are related to the fact that this is a cross-sectional study, 

which cannot establish cause-effect relationships and the sample is non-random, which may 

have weakened representability in the population, with repercussions on inferential statistics. 

Given that it is easier to prevent than to treat, it is crucial to define protocols, based on 

scientific evidence, in response to the categories of degree of risk obtained on the Braden 

scale. It is essential that individuals vulnerable to the appearance of pressure ulcers be 

identified, as well as the risk factors for adopting appropriate prevention measures. Preventive 

actions are fundamental, and when in accordance with good practices, they support 

therapeutic decisions based on scientific evidence, thus contributing to the improvement of 

the quality of care and consequently the quality of life of the individual/family. 

Keywords: Pressure ulcers; Community context; Factors; Risk; Prevalence. 
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1. INTRODUÇÃO 

As úlceras por pressão (UPP), apesar dos avanços científicos e da modernização dos cuidados 

de saúde, continuam a ser um problema da nossa sociedade e um desafio constante para os 

serviços de saúde. Afetam milhões de pessoas no mundo sem distinção social e são tão 

antigas como a própria humanidade (Garcia-Fernandéz et al., 2014). Considerado um 

problema de saúde pública, tanto a nível nacional como internacional, as UPP são causadoras 

de preocupações políticas e económicas, no que concerne aos gastos elevados do seu 

tratamento, mas também aos que estão inerentes à diminuição de qualidade de vida. 

Com uma população cada vez mais envelhecida, é de esperar que o número de pessoas com 

este tipo de lesão ou em risco de as desenvolver continue a aumentar no futuro, o que implica 

que as medidas de prevenção sejam essenciais na redução da sua prevalência. No entanto, as 

UPP não constituem apenas uma doença dos mais idosos, afeta todos os grupos etários, sendo 

dispendiosas em termos financeiros, pela elevada utilização de recursos, quer humanos, quer 

materiais.  

Numa época marcada por uma profunda crise económica, é essencial que os enfermeiros, 

assim como os restantes profissionais de saúde, compreendam os custos económicos tangíveis 

e intangíveis associados a esta problemática. Além disso, constituem um indicador de 

qualidade na saúde, dos cuidados prestados nas situações de internamento hospitalar e/ou 

institucionalização em lares; não obstante, a nível domiciliário. As UPP constituem um foco 

de atenção essencial e indicador de ganhos em saúde, sobretudo pela sua prevenção. No 

entanto, ainda se verifica nos dias de hoje uma prevalência considerável de UPP, sobretudo 

em contexto comunitário. 

Frequentemente, este tipo de lesão não é corretamente documentado e, neste sentido, torna-se 

difícil identificar os utentes com UPP e calcular de forma exata os custos associados ao seu 

tratamento. Esta quantificação de custos é difícil, se considerarmos que, para o utente, além 

dos monetários, incluem a dor, o sofrimento, o isolamento social, a perda de funcionalidade 

no seio familiar, implica muitas vezes internamentos e tratamentos prolongados, o que 

também é um fator a ter em consideração.  
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De acordo com Silva et al. (2013), num estudo de prevalência de UPP realizado em Espanha, 

em 2005, onde foi analisado o impacto do custo económico do tratamento das UPP, estimou-

se como custo anual no tratamento 435 milhões de euros. Também num estudo realizado nos 

Açores, em 2007, se concluiu que os valores de custo com o tratamento de todas as categorias 

de UPP eram de 7.086.415 euros nos cuidados domiciliários; 1.723.509 euros nos cuidados 

hospitalares e 1.002.562 euros em lares de idosos. Ou seja, o custo total do tratamento das 

UPP rondava os 9.812.486 euros. Os custos relacionados às UPP são elevados e difíceis de 

suportar. É frequente a ideia de que a prevenção é preferível ao tratamento e que o seu custo 

será, na mesma medida, inferior! 

A mudança de paradigma nas políticas assistenciais torna-se indispensável, mediante a 

implementação de programas direcionados para a prevenção. A reeducação das equipas 

prestadoras de cuidados, a aplicação de protocolos e de ações preventivas, auxilia na 

avaliação criteriosa para a identificação dos fatores de risco e implementação de medidas para 

a sua monitorização e controlo (Brandão, Mardelbaum & Santos, 2013).  

A realidade em Portugal demonstrada em estudos e dados relativos a taxas de prevalência é 

escassa. Num estudo realizado em 2011, nos hospitais na região norte, a prevalência 

encontrada foi de 16,5%, com 27,42% de UPP da categoria I, 28,7% da categoria II, 24,9% da 

categoria III e 18,9% da categoria IV (Maia, 2012). Num outro estudo, realizado em 2012 na 

Unidade de Promoção de Autonomia e Bem-Estar da Encarnação da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) a taxa de prevalência de UPP foi de 11,46% 

(Trindade, 2013).  

Em 2015, Portugal preconizou como programa prioritário o Plano Nacional para a Segurança 

dos Doentes 2015-2020, salientando que a “melhoria contínua da qualidade aplicado à 

segurança dos doentes deve identificar os riscos, avaliá-los e hierarquizá-los, identificando as 

ações de melhoria a desencadear…” (p.3882-[2]), tendo como um dos objetivos estratégicos 

prevenir a ocorrência de UPP. Este refere que 95% das UPP são evitáveis se for identificado 

precocemente o grau de risco, mas reconhece que a utilização dessas práticas não é 

sistemática nas unidades prestadoras de cuidados de saúde. As instituições de saúde devem 

implementar  “procedimentos e protocolos baseados na melhor evidência e a avaliação do 

risco e sistemas de notificação para identificar, investigar e atuar (…) para reduzir a 

frequência e a severidade das úlceras de pressão” (p.3882-[8]). Assim, é necessário que as 

instituições realizem, de forma sistemática, a avaliação do risco, a prevenção e o tratamento 
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das UPP, de acordo com a realidade institucional, e que realizem auditorias internas de forma 

a assegurar a melhoria contínua destas práticas. Preconizou como metas para 2020, que 95% 

das instituições prestadoras de cuidados de saúde implementem práticas para avaliar, prevenir 

e tratar UPP e reduzir em 50%, face a 2014, o número de UPP adquiridas nas instituições de 

saúde, estabelecendo como ações: publicar normas de prevenção e tratamento de UPP, 

implementar práticas para avaliar, prevenir e tratar UPP e auditar, semestralmente, as práticas 

para a avaliação, prevenção e tratamento de UPP. 

Tomando como premissa que a maioria das UPP pode ser prevenida e porque parece 

consensual que o rumo a seguir é o da prevenção, os profissionais de saúde devem estar aptos 

a identificar e adotar estratégias apropriadas para uma melhor prestação de cuidados, indo ao 

encontro das necessidades individuais dos utentes. É de notar que a população está cada vez 

mais atenta aos cuidados prestados e procura serviços, tendo por base os resultados da 

prestação desses mesmos cuidados.  

Os registos são parte integrante do processo de enfermagem, sendo uma forma de justificar e 

comprovar a qualidade dos cuidados prestados. De igual forma, são uma fonte de informação 

e um meio de comunicação, constituindo um instrumento de trabalho essencial para a prática 

da enfermagem.  

Atualmente, em contexto de trabalho em cuidados de saúde primários (CSP), preconiza-se a 

documentação no sistema de informação SClínico que, se feita adequadamente, facultará a 

caracterização sociodemográfica dos utentes e a identificação dos focos de atenção e 

diagnóstico de enfermagem. Partindo do foco de atenção “UPP”, torna-se possível enunciar 

diagnósticos distintos, face aos quais os enfermeiros podem e devem intervir adequada e 

atempadamente, nomeadamente o risco de UPP e UPP presente, devidamente classificada e 

localizada anatomicamente.  

Este tipo de estudo é frequentemente realizado com o objetivo de avaliar e caracterizar a 

dimensão desta problemática, mas, a nível nacional, é quase inexistente, e a nível regional 

também não se tem verificado. As UPP constituem, no entanto, uma das metas definidas no 

Plano Nacional para a Segurança dos Doentes 2015-2020 (Despacho n.º 1400-A/2015, de 10 

de fevereiro), com a implementação de medidas práticas para a avaliação, prevenção e 

tratamento de UPP e ainda com vista à redução do número de UPP adquiridas nas instituições, 

mesmo em contexto comunitário. 
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Foi neste âmbito de preocupação que surgiu a problemática em estudo: “Quais os fatores 

relacionados com o grau de risco e a prevalência de UPP em contexto comunitário, nos 

utentes do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Douro I - Marão e Douro Norte”. 

A razão da escolha deste ACeS prendeu-se com o facto de a investigadora desempenhar a sua 

atividade profissional nessa instituição, e com a realização deste trabalho fornecer um 

diagnóstico de situação relativamente à temática, contribuindo desta forma para a melhoria da 

qualidade na área da prevenção de UPP. 

Assim, definiu-se como objetivo principal do estudo: Identificar os fatores relacionados com 

o grau de risco e a prevalência de UPP, em contexto comunitário, nos utentes dependentes do 

ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, e como objetivos específicos: 

 Caracterizar, em termos sociodemográficos, os utentes dependentes, inscritos no 

ACeS Douro I - Marão e Douro Norte que apresentam risco de UPP; 

 Avaliar o grau de risco e a prevalência de UPP em contexto comunitário, dos utentes 

dependentes, no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte;  

 Descrever as características das UPP, dos utentes dependentes do ACeS Douro I - 

Marão e Douro Norte quanto ao número, categoria e localização anatómica; 

 Analisar a relação entre o grau de risco e as suas dimensões, bem como a relação entre 

a prevalência de UPP e as características sociodemográficas dos utentes dependentes, 

do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

 Analisar a relação entre o grau de risco e a prevalência de UPP dos utentes 

dependentes, no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

 Propor recomendações à melhoria dos registos no SClínico, assim como de medidas 

preventivas. 

Este documento encontra-se dividido em seis capítulos: o primeiro integra uma breve 

introdução à problemática em estudo, assim como a justificação para realização do mesmo. O 

segundo capítulo engloba o enquadramento teórico refente às UPP, onde abordamos a 

epidemiologia, classificação, localizações anatómicas mais frequentes, fatores de risco, os 

instrumentos de avaliação do risco, medidas preventivas, o papel do enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária e o estado da arte relativamente aos fatores relacionados às UPP. 

O terceiro capítulo contempla toda a metodologia de investigação utilizada ao longo do 
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trabalho, no quarto capítulo  procedemos à apresentação dos resultados obtidos na recolha de 

dados e no quinto capítulo a discussão dos mesmos, no sexto capítulo são apresentadas as 

principais conclusões e recomendações. 
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2. ÚLCERAS POR PRESSÃO EM CONTEXTO COMUNITÁRIO 

Perante os avanços científicos e ao longo dos tempos, o conceito de UPP tem adquirido 

diversas designações, sendo inicialmente descrita como “escara”, “úlcera de decúbito” e 

ultimamente denominada “úlcera por pressão” (Menoita, 2015).  

De acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, UPP é definida 

como “dano, inflamação ou ferida da pele ou estruturas subjacentes como resultado da 

compressão tecidular e perfusão inadequada” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2011, 

p.79. 

Em 2014, a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), a European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP) e a Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA), definiram a UPP 

como uma lesão localizada na pele e/ou tecido subjacente, ou ambos, normalmente sobre uma 

proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e forças de 

torção. As UPP também estão associadas a vários fatores contribuintes ou de confusão, cujo 

papel ainda não se encontra totalmente esclarecido. 

Recentemente, proposta pela NPUAP (2016), a alteração da terminologia que designava 

“úlcera por pressão” para “lesão por pressão” (LPP), definida como “um dano localizado na 

pele e/ou tecido mole subjacente geralmente sobre uma proeminência óssea”. Podendo ainda 

estar relacionada a equipamentos médicos ou outro tipo de dispositivo (Moraes et al., 2016). 

Esta definição veio acrescentar etiologias e ajudar a identificar fatores de confusão que não se 

encontravam totalmente esclarecidos. Enquanto o termo LPP parece descrever de forma mais 

precisa esse tipo de alteração, tanto na pele intacta como na pele ulcerada, no sistema prévio 

do NPUAP, a categoria/grau I e a suspeita de lesão tecidular profunda descrevem lesões em 

pele intacta, enquanto as outras categorias descreviam lesões abertas; o que originava alguma 

confusão, na medida em que a definição de cada uma das categorias/graus se referia a uma 

UPP. 

Também na nova nomenclatura, os algarismos romanos são substituídos por algarismos 

árabes, o termo “suspeita” foi removido da categoria de LPP e outras definições foram 

acordadas e adicionadas: LPP relacionada a dispositivo médico e LPP em membrana mucosa. 
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Têm surgido cada vez mais registos de UPP associadas a dispositivos médicos, estas lesões 

são feridas que se desenvolvem nos locais de inserção ou de presença de dispositivos 

médicos, como algálias, cânulas nasais, tubos oro-traqueais, máscaras nasais/faciais, máscaras 

de ventilação não invasiva, colares cervicais, cateteres venosos, oxímetros de pulso, planos 

duros na estabilização de utentes politraumatizados, meias elásticas, material de 

monitorização neurológica, sondas nasogástricas, drenos, entre outros (Dyer, 2015; Menoita, 

2015). Ocorrem pelas suas características, uma vez que estes são compostos por materiais 

rígidos, como plástico, borracha ou silicone, podendo causar fricção ou criar pressão sobre os 

tecidos moles (Jaul, 2010; Menoita, 2015). Segundo Fletcher (2012), a maioria das UPP 

associadas aos dispositivos ocorre na cabeça ou no pescoço, encontrando-se menos 

frequentemente associadas a proeminências ósseas. O dano tecidular pode apresentar a forma 

do dispositivo e o seu desenvolvimento é rápido quando localizadas numa zona com pouco 

tecido adiposo.  

Segundo Moraes et al. (2016), as UPP relacionadas a dispositivos médicos resultam do uso de 

dispositivos concebidos e aplicados para fins de diagnóstico ou terapêutica, apresentando 

geralmente o padrão ou o formato do dispositivo. As LPP em membranas mucosas surgem 

com a utilização prolongada de dispositivos médicos nesses locais. 

No entanto, segundo um parecer emitido pelo EPUAP (2016), corroborado pela ELCOS-

Sociedade Portuguesa de Feridas (SPF), opta-se por manter a denominação de “úlcera por 

pressão”, uma vez que a úlcera se associa a uma causa externa, agregando fatores intrínsecos 

dos indivíduos, solicitando uma abordagem dirigida aos danos na pele e mucosas, com 

intenção de cicatrização, enquanto “lesão” adquire uma abrangência mais genérica, 

relacionando-se com danos nos tecidos e órgãos em geral. Neste sentido, a expressão “úlcera 

por pressão” alcança uma ideia de responsabilidade, uma vez que “identifica uma ferida em 

tecido cutâneo ou mucosa, provocada por causa da pressão, pressão essa autorizada, 

permitida, consentida, exercida” (ELCOS-SPF, 2016, 4º parágrafo). Tendo em conta a 

mudança de terminologia e a problemática apresentada, optou-se por utilizar o termo UPP, 

uma vez que a mudança formalizada pelos comités europeus e nacionais ainda não se 

verificou. 

De forma a compreender melhor o fenómeno das UPP, estruturou-se este capítulo em oito 

subcapítulos: no primeiro subcapítulo será realizada uma abordagem à epidemiologia das 

UPP, no segundo constará a sua classificação tendo por base as últimas recomendações 
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internacionais e nacionais, no terceiro serão identificadas as localizações anatómicas mais 

frequentes, no quarto subcapítulo serão abordados os fatores de risco e no quinto os 

instrumentos de avaliação do risco de UPP, o sexto capítulo abordará as medidas preventivas, 

do sétimo capítulo constará o papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária 

relativamente à temática e, por fim, no oitavo capítulo será realizada uma breve abordagem ao 

estado de arte dos fatores relacionas às UPP. 

2.1. Epidemiologia 

A epidemiologia destaca-se como um pilar base da saúde comunitária e da prática clínica, 

sendo determinante na investigação na área da saúde. Assume como princípio que as doenças 

não surgem de forma aleatória na população humana, pelo que estuda a sua distribuição e 

avalia as suas causas, de forma a contribuir para a sua prevenção e controlo (Carvalho, Pinho 

& Garcia, 2017). 

As UPP constituem um problema comum a muitos países do mundo, a todos os níveis 

assistenciais de saúde, afetando pessoas de todos os grupos etários e comportando elevados 

custos a vários níveis. Assumem um grande impacto na qualidade de vida do doente, da sua 

família e na sociedade.  

Sendo os idosos um grupo de alto risco para o desenvolvimento de UPP, é importante ter em 

consideração o progressivo envelhecimento mundial, circunstância que acarreta mais 

preocupações para prováveis aumentos nos orçamentos das instituições.  

Perante esta problemática, muito tem contribuído o aumento do número de estudos 

epidemiológicos em diversos países, o que se reflete na diminuição da prevalência das UPP e, 

também, na constatação da importância da sua prevenção e do seu tratamento, conducentes a 

uma crescente qualidade dos cuidados prestados (VanGilder, MacFarlane, Meyer & 

Lachenbruch, 2009). No entanto, em Portugal, os estudos desta natureza são escassos, seja em 

meio hospitalar ou em contexto comunitário. 

O primeiro estudo europeu de prevalência de UPP, em 2001, realizado pela EPUAP, em que 

Portugal foi um dos países integrantes do estudo, observou-se uma prevalência de 12,5% de 

UPP no país. Existem outros estudos a nível europeu, como o do Grupo Nacional para o 

Estudo e Assessoria em Úlceras por Pressão e Feridas Crónicas (Soldevilla Agreda et al., 

2006), no qual os resultados em Espanha demonstram que a prevalência em hospitais de 
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doentes agudos é de 8,8%, nos centros sócio sanitários é de 7,6% e no domicílio é de 8,3%. 

Refere ainda que, em ambiente hospitalar, a prevalência de UPP oscila de acordo com o 

serviço, com valores que variam de 4,4% nos serviços cirúrgicos, 9,2% nos serviços de 

medicina, 10,3% nas unidades mistas de doentes médico-cirúrgicos e 13,2% nas unidades de 

cuidados intensivos. 

Para o Institute for Clinical Systems Improvement (2012), o aumento da prevalência das 

úlceras por pressão, relaciona-se com o quadro clínico do doente, sendo a variação de 0,4% a 

38% nos cuidados intensivos, de 2,2% a 23,9% nos cuidados de longa duração e de 0% a 17% 

nos cuidados ao domicílio. 

O primeiro estudo nacional de prevalência foi realizado por Ferreira, Miguéns, Gouveia e 

Furtado (2007), que confirmou uma prevalência de 31,3%, na validação nacional da escala de 

Braden.  

Num estudo de prevalência de UPP e fatores associados, desenvolvido por Duarte Gonçalves, 

Jiménez Díaz, Rodriguez de Vera, Navarro García e Navarro García (2011), nos arquipélagos 

dos Açores, Madeira e Canárias, com uma amostra de 1.186 pessoas, em todos os níveis 

assistenciais, incluindo doentes hospitalizados, em domicílio com assistência dos CSP e os 

residentes em lares/centros, foi evidenciada uma prevalência de UPP de 14,8%, em que a 

maioria (59,3%) se encontrava no contexto comunitário. 

Em Trás-os-Montes e Alto Douro, num estudo realizado por Lopes (2011), a 111 utentes 

portadores de feridas crónicas (58 homens e 53 mulheres), com o objetivo de determinar o 

padrão seu sociodemográfico, assim como a sua prevalência e características das feridas 

crónicas, concluiu-se que a idade média dos utentes era de 72 anos, em que o maior fator 

precipitante era a imobilidade (27,9%) e que apresentavam como prevalência de UPP um 

valor percentual de 22,5%.  

Com o evoluir da prestação dos cuidados de saúde, também as patologias foram sendo 

analisadas de forma diferente. No caso específico das UPP, no Plano Nacional para a 

Segurança dos Doentes 2015-2020 (Despacho nº 1400-A/2015, de 10 de fevereiro), são 

definidas como “…um problema de saúde pública mundial e um indicador da qualidade dos 

cuidados prestados” (p.3882-[8]), e surgem como área emergente que promove ou diminui a 

qualidade de vida dos utentes. Considera, ainda, que as UPP, em particular, e as feridas 

crónicas, em geral, causam sofrimento, aumentam a prevalência de infeções, diminuem a 
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qualidade de vida dos doentes e dos seus cuidadores podendo, em situações extremas, levar à 

morte. Para além do impacto na qualidade de vida das pessoas, estão também na origem do 

aumento de dias de internamento e de readmissões hospitalares e, por conseguinte, do 

aumento dos encargos para os serviços de saúde. 

Assim, um dos atuais e emergentes desafios é a prevenção da ocorrência de UPP, que exige 

uma abordagem interdisciplinar e adaptada ao risco específico de cada doente, sendo, 

também, necessário existir uma cultura organizacional que promova o trabalho em equipa e a 

comunicação eficaz.  

De facto, as instituições prestadoras de cuidados de saúde devem ter sistemas e estruturas de 

governação para a prevenção e a gestão de UPP, designadamente a implementação de 

procedimentos e protocolos baseados na melhor evidência e a avaliação do risco e sistemas de 

notificação para identificar, investigar e atuar com eficácia de forma a reduzir a frequência e a 

severidade deste tipo de lesões.  

2.2. Classificação 

As UPP são consideradas patologias da pele e das suas estruturas de suporte e, como tal, são 

codificadas nas doenças de pele e do tecido celular subcutâneo, de acordo com o sistema de 

classificação International Classification of Diseases (ICD-10), publicado pela Organização 

Mundial da Saúde.  

Com a finalidade de facilitar a identificação das lesões, com origem na descrição das suas 

características, foram criados sistemas de classificação, baseados em critérios, de forma a 

fornecer aos profissionais de saúde um método de avaliação e classificação das UPP baseado 

em evidência científica.   

A severidade é também considerada nestes sistemas de classificação, tendo em conta a 

profundidade da úlcera, tanto mais profunda quanto mais significativa for a perda de tecido, 

noção de severidade essa traduzida pelo sistema de classificação de UPP da NPUAP et al. 

(2014). Assim, com base neste sistema de classificação, as UPP são classificadas de acordo 

com a profundidade de dano tecidular, resultando as seguintes categorias/graus: 

Categoria/grau I - Eritema não branqueável: pele intacta com rubor não branqueável numa 

área localizada, normalmente sobre uma proeminência óssea. Em pele de pigmentação escura 
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pode não ser visível o branqueamento; a sua cor pode ser diferente da pele da área 

circundante. 

Descrição adicional: a área pode estar dolorosa, dura, mole, mais quente ou mais fria 

comparativamente ao tecido adjacente. Esta categoria pode ser difícil de identificar em 

indivíduos com tons de pele escuros. Pode ser indicativo de pessoas “em risco” (sinal precoce 

de risco). 

 

Figura 1. Úlcera por pressão de categoria/grau I 

(NPUAP et al., 2014)  

Categoria/grau II - Perda parcial da pele: perda parcial da espessura da derme que se 

apresenta como uma ferida superficial (rasa) com leito vermelho-rosa sem tecido 

desvitalizado. Pode também apresentar-se como flíctena fechada ou aberta preenchida por 

líquido seroso. 

Descrição adicional: apresenta-se como uma úlcera brilhante ou seca, sem tecido 

desvitalizado ou equimose. Esta categoria/grau não deve ser usada para descrever fissuras da 

pele, queimaduras por abrasão, dermatite associada a incontinência, maceração ou 

escoriações. A equimose é um indicador de uma suspeita de lesão nos tecidos profundos. 

 

Figura 2. Úlcera por pressão de categoria/grau II 

(NPUAP et al., 2014) 
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Categoria/grau III - Perda total da espessura da pele: perda total da espessura dos tecidos. 

O tecido adiposo subcutâneo pode ser visível, mas os ossos, tendões ou músculos não estão 

expostos. Pode estar presente algum tecido desvitalizado, mas não oculta a profundidade dos 

tecidos lesados. Podem ser cavitadas e fistuladas.  

Descrição adicional: a profundidade de uma úlcera por pressão de categoria/grau III varia de 

acordo com a localização anatómica. A asa do nariz, as orelhas, a região occipital e os 

maléolos não têm tecido subcutâneo e as úlceras de categoria/grau III podem ser superficiais. 

Em contrapartida, em zonas com tecido adiposo abundante podem desenvolver UPP de 

categoria/grau III extremamente profundas. Tanto o osso como o tendão não são visíveis nem 

diretamente palpáveis.  

 

Figura 3. Úlcera por pressão de categoria/grau III 

(NPUAP et al., 2014) 

Categoria/grau IV - Perda total da espessura dos tecidos: perda total da espessura dos 

tecidos com exposição óssea, dos tendões ou dos músculos. Em algumas partes do leito da 

ferida, pode aparecer tecido desvitalizado (húmido) ou necrose (seca). Frequentemente são 

cavitadas e fistuladas.  

Descrição adicional: a profundidade de uma UPP de categoria/grau IV varia de acordo com a 

localização anatómica. A asa do nariz, as orelhas, a região occipital e os maléolos não têm 

tecido subcutâneo e estas úlceras podem ser superficiais. Uma úlcera de categoria/grau IV 

pode atingir o músculo e/ou as estruturas de suporte (ou seja, fáscia, tendão ou cápsula 

articular), tornando possível a osteomielite. Tanto o osso como o tendão, quando expostos, 

são visíveis ou diretamente palpáveis. 
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Figura 4. Úlcera por pressão de categoria/grau IV 

(NPUAP et al., 2014) 

Não graduáveis/inclassificáveis - Profundidade indeterminada: perda total da espessura dos 

tecidos, na qual a base da úlcera está coberta por tecido desvitalizado (amarelo, acastanhado, 

cinzentos, verde ou castanho) e/ou necrótico (amarelo escuro, castanho ou preto) no leito da 

ferida.  

Descrição adicional: até que seja removido tecido desvitalizado e/ou necrótico suficiente para 

expor a base da ferida, a verdadeira profundidade e, por conseguinte, a verdadeira categoria/ 

grau, não podem ser determinados. Um tecido necrótico (seco, aderente, intacto e sem eritema 

ou flutuação) nos calcâneos seve como “penso (biológico) natural” e não deve ser removido. 

 

Figura 5. Úlcera por pressão não graduável/inclassificável 

(NPUAP et al., 2014) 

Suspeita de lesão nos tecidos profundos - Profundidade indeterminada: área vermelha 

escura ou púrpura localizada em pele intacta e descolorada ou flíctena preenchida com 

sangue, provocadas por danos no tecido mole subjacente resultantes de pressão e/ou 

cisalhamento.  

Descrição adicional: a área pode estar rodeada por tecido doloroso, firme, mole, húmido, 

mais quente ou mais frio comparativamente ao tecido adjacente. A lesão dos tecidos 

profundos pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele escuros. A evolução 
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pode incluir uma flíctena de espessura fina sobre o leito de uma ferida escura. A ferida pode 

evoluir ficando coberta por uma fina camada de tecido necrótico. A sua evolução pode ser 

rápida expondo outras camadas de tecido adicionais, mesmo que estas recebam o tratamento 

adequado.  

 

Figura 6. Úlcera por pressão por suspeita de lesão profunda 

(NPUAP et al., 2014) 

A classificação da UPP é muito importante quando a lesão do tecido é observada pela 

primeira vez, na medida em que se constitui como a referência para a avaliação da sua 

evolução. Na comunicação de uma avaliação precisa de uma UPP, uma nomenclatura válida e 

fidedigna assume uma importância fulcral na correta monitorização do potencial de 

cicatrização da mesma. Contudo, o atual sistema de classificação é, muitas vezes, mal-

interpretado e/ou mal utilizado pelos profissionais de saúde que diariamente lidam com esta 

realidade. 

O atual sistema de classificação da NPUAP et al. (2014), do tipo numérico (categoria/grau) 

sugere que as UPP evoluem da categoria I até à categoria IV, quando, na realidade, as UPP 

não evoluem necessariamente de uma lesão mais superficial para uma mais profunda, 

havendo casos em que as úlceras se podem originar a partir dos tecidos mais profundos, 

progredindo de dentro para fora, em que a suspeita de lesão nos tecidos profundos é exemplo 

disso mesmo. Embora menos frequentemente utilizado, o termo “categoria” tem a vantagem 

de ser uma designação não-hierárquica e, como tal, não transmite a falsa ideia de progressão. 

Procura mostrar a profundidade da úlcera e o grau de envolvimento local dos tecidos, e não 

fornecer uma noção de progressão em direção à cicatrização, isto é, não se pode reverter a 

categoria da lesão de um grau superior para um inferior ou vice-versa, pois os tecidos lesados 

são substituídos por tecido de granulação e não pelo tecido comprometido. 

Uma compreensão errada deste sistema de classificação levanta problemas entre profissionais 
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de saúde, doentes/família, com implicações financeiras, pois as UPP muitas vezes são 

adotadas pelas instituições de saúde como indicador de qualidade de cuidados e quando há 

falha na sua prevenção e/ou tratamento, aumenta-se a probabilidade de conflito. 

Tendo por base o pressuposto de que todas as UPP são preveníveis e tratáveis, o que se 

verifica é que, apesar das melhores práticas clínicas, na verdade as UPP são na maioria 

preveníveis, mas nem sempre evitáveis! 

2.3. Localizações anatómicas mais frequentes  

Frequentemente, as UPP ocorrem em zonas de proeminências ósseas, expostas a pressões e/ou 

humidade prolongadas, como a região sacrococcígea, trocânteres, omoplatas, região occipital, 

maléolos e calcâneos, mas também sobre tecidos moles que sofram pressão contínua, por isso, 

a observação cuidada destes locais torna-se essencial. 

Mais de 50% de todas as UPP estão localizadas no sacro e calcâneos (Cândido, 2001; Dealey, 

2006; Jorge & Dantas, 2003). De acordo com Menoita (2015), cerca de 95% das UPP 

desenvolvem-se sobre proeminências ósseas na metade inferior do corpo, 65% na área pélvica 

e 30% nos membros inferiores. 

Num estudo sobre prevalência de UPP realizado em Espanha, observou-se como locais 

anatómicos mais frequentes a região sacrococcígea (34,8%) e a região calcânea (30,7%) 

(Soldevilla Agreda, Torra i Bou, Verdú Soriano & López Casanova, 2011). Também García-

Fernandéz et al. (2014), referem que 70% das UPP ocorrem na região sagrada e calcânea.  

Em Portugal, um estudo realizado por Ferreira et al. (2007), indicou como localização 

predominante das UPP, a região calcânea (15,9%), seguida da região trocantérica (12,4%). No 

entanto, agrupando os valores da região sagrada (8,8%) com os da região coccígea (10,7%), 

confirma-se que a região sacrococcígea (19,5%) assume o primeiro lugar nas zonas 

anatómicas de aparecimento deste tipo de lesão.  

Os pontos de maior pressão para o indivíduo em posição de decúbito dorsal incluem o sacro, 

calcâneos e occipital, já na posição sentado, o local que se encontra sobre maior pressão são 

as tuberosidades isquiáticas (Alves, Mota, Ramos & Silva, 2013).  

De acordo com Bryant (1992), citado pela Ordem dos Enfermeiros (2013), a posição 

anatómica assumida pelo utente pressupõe uma probabilidade de ocorrência de UPP, caso não 
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sejam tomadas as devidas medidas de prevenção:  

 Decúbito frontal - joelho (3-4%); pré-tibial (2%), queixo (0,5%); 

 Decúbito dorsal - sacro (36-49%), calcâneo (19-36%), cotovelo (5-9%), escápula (2-

3%), dorsal (1%), occipital (1%); 

 Sentado - isquiática (6-16%); 

 Decúbito lateral - trocanteriana (11%), maleolar (7- 8%), crista ilíaca (4%). 

 

Figura 7. Zonas de pressão, frequência de ulceração e posicionamentos 

(OE, 2013) 

De acordo com a NPUAP et al. (2014), a maioria das UPP surge na metade inferior do corpo. 

Mais de 95% desenvolve-se em cinco localizações clássicas: sacro, trocânteres, tuberosidades 

isquiáticas, calcâneos e maléolos. A região sacrococcígea concentra grande número de UPP, 

sobretudo se a pessoa é incontinente de esfíncteres, constituindo a área em que há maior risco 

para a fricção e deslizamento. A gravidade e profundidade variam de acordo com o grau de 

pressão exercido, tração, fricção, maceração e tempo de permanência do utente na mesma 

posição. 

2.4. Fatores de risco 

É provável que, estando a população mais envelhecida e com o aumento da longevidade, o 

número de indivíduos com UPP ou em risco de as desenvolver continue a aumentar, o que 

representa um enorme esforço para os recursos limitados da saúde e das próprias famílias.  
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PRINCIPAIS LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE LPP

POR QUE PREVENIR O APARECIMENTO DE LPP?

As áreas comuns para o aparecimento da LPP são:

A ocorrência de LPP em pacientes hospitalizados representa um grande 

problema de saúde. Acarreta desconforto físico, prolonga a internação 

hospitalar, aumenta o risco para o desenvolvimento de complicações 

adicionais e de cuidados intensivos com possibilidade de cirurgias corretivas 

e crescimento da taxa de mortalidade (FERNANDES; CALIRI 2008).

PREVENÇÃO E LOCAIS DE OCORRÊNCIA

sacral, calcânea,
trocantérica,

dorsal, maleolar,
escapular e occipital

Queixo
0,5%

Crista Ilíaca: 4%
Trocanteriana: 11%

Joelho: 3-4%

Pré-Tibial: 2%

Maleolar: 7-8%

Occipital: 1%

Escápula: 2-3%

Dorsal: 1%
Cotovelo: 5-9%

Sacra: 36-49%

Isquiática: 6-16%

Calcâneo: 19-36%

Decúbito
Frontal

Decúbito
Dorsal

Decúbito
LateralSentado

Frequência de ulcerações por local. (Bryant, R.A.)
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Assim, é essencial identificar os indivíduos vulneráveis ao aparecimento das UPP e observar 

os fatores de risco, de forma a adotar medidas de prevenção adequadas, contribuindo para a 

melhoria da qualidade dos cuidados e, consequentemente, da qualidade de vida do indivíduo/ 

família. 

Não existe nenhuma abordagem universalmente aceite como sendo a melhor para a realização 

de uma avaliação do risco. Aliás, muitos têm sido os estudos que tentam isolar fatores de risco 

para tentar compreender a origem das UPP. No entanto, fica entendido que o processo de 

desenvolvimento de uma úlcera não depende apenas de um fator e pode depender de vários 

fatores preditivos.  

Coleman et al. (2013) argumentam que uma interação complexa entre fatores aumenta a 

probabilidade de desenvolvimento de uma UPP.  

Etiologicamente, o desenvolvimento das UPP está associado a dois fatores determinantes, a 

intensidade e a duração prolongada de pressão sobre os tecidos (Júnior, Mendonça, Duarte & 

Silva, 2017). No entanto, a suscetibilidade individual para o desenvolvimento de uma UPP 

depende também da ação de fatores extrínsecos que se associam com as alterações da 

perfusão tecidular resultante de fatores intrínsecos.  

No que concerne aos fatores extrínsecos, decorrentes do ambiente, destacam-se: o 

cisalhamento da roupa, a humidade, os cuidados de higiene deficientes, a ausência de 

alternância de decúbitos, o uso de instrumentos ortopédicos, sondas fixadas de forma 

inadequada, o uso incorreto de agentes físicos e químicos, tipos de colchões e assentos 

inadequados. Aos fatores intrínsecos ao utente, elencam-se a idade, a imobilidade, o estado 

nutricional, as anemias, as infeções, as incontinências e a sensibilidade cutânea (A. Rocha et 

al., 2014).  

Menoita (2015), refere como fatores extrínsecos que estão na origem das UPP a fricção e as 

forças de cisalhamento. A fricção é descrita como sendo a força gerada quando duas 

superfícies se movem, uma contra a outra, ou como uma carga ou força perpendicular a ser 

exercida numa unidade de área, isto é, ocorre quando duas superfícies entram em atrito, 

geralmente provocada quando o doente é arrastado ou quando não tem um apoio adequado e 

desliza ao longo do leito. O cisalhamento ocorre quando a superfície cutânea permanece em 

contacto com uma superfície de apoio e surge a movimentação da estrutura óssea 

tangencialmente à referida superfície de apoio. Este fenómeno observa-se, por exemplo, 



19 

quando o doente escorrega na cama, provocando alterações estruturais a nível dos vasos 

sanguíneos.  

As orientações da NPUAP et al. (2014), referem que um grande número de fatores de risco 

pode contribuir para o desenvolvimento de UPP e considera como fatores para o 

desenvolvimento de UPP a mobilidade limitada, a perda de sensibilidade, a história de UPP 

prévia ou presente, o défice nutricional, o défice cognitivo, o compromisso da perfusão e 

oxigenação, o aumento da humidade da pele ou pele seca, o aumento da temperatura corporal, 

a idade avançada devido às alterações inerentes ao envelhecimento como a redução da 

elasticidade e do colagénio da pele, a diminuição da resposta inflamatória, resultando numa 

cicatrização mais lenta, a alteração hematológica, o tabagismo associado ao compromisso 

circulatório e o estado geral de saúde. 

De acordo com Júnior et al. (2017), num estudo realizado em contexto hospitalar, para 

identificar a prevalência dos fatores de risco para criação de um novo diagnóstico de 

enfermagem “Risco de UPP” de acordo com a North American Nursing Diagnoses 

Association (NANDA-I) e tendo por base os 42 fatores de risco incluídos no diagnóstico de 

enfermagem (Figura 8), elencam-se 20 fatores de risco: score na escala de Braden <18, 

agentes farmacológicos, alteração na função cognitiva, redução na mobilidade, alteração na 

sensibilidade, atrito em superfície, forças de cisalhamento, pressão sobre proeminência óssea, 

humidade da pele, incontinência, uso de lençóis com propriedade insuficiente na redução da 

humidade, défice no autocuidado, nutrição inadequada, redução na perfusão tecidular, doença 

cardiovascular, extremos de idade, sexo feminino, extremos de peso, alterações de circulação 

e desidratação.  
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Figura 8. Fatores de risco do diagnóstico de enfermagem “Risco de UPP” 

(Adaptado de Júnior et al., 2017) 

De entre os fatores de risco associados ao desenvolvimento de UPP destacam-se ainda a 

hipertensão arterial, a diabetes mellitus e hábitos tabágicos (Moraes et al., 2016; NPUAP et 

al., 2014; Wada, Teixeira Neto & Ferreira, 2010).  

Com a necessidade presente de se proceder a avaliações constantes do risco de desenvolver 

UPP, a prevenção parece ser a medida mais sensata a tomar, já que é a que envolve menos 

custos e promove a qualidade de vida dos utentes (Jorge & Dantas, 2003).  

Mais eficaz que a observação e julgamento clínico subjetivo, é o uso de escalas de avaliação 

de risco, nomeadamente a escala de Braden, que com a sua credibilidade e validade preditiva 

constitui um dos caminhos para as boas práticas. 

2.5. Instrumentos de avaliação do risco  

Embora com limitações, as escalas de validação do grau de risco de desenvolvimento de UPP 

constituem um complemento importante da avaliação clínica e, como complemento, podem 

facilitar a identificação dos utentes em risco, pois permitem, com a sua utilização, estar alerta 

aos fatores de risco, fornecer um padrão mínimo e um motivo para a avaliação contínua do 
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risco, melhorar registos, estruturar uma base de trabalho para a prestação de cuidados e 

fornecer um indicador de risco (Duque et al., 2009).  

Segundo S. Rocha, Oselame, Mello e Neves (2016), num estudo comparativo das escalas de 

avaliação de risco de UPP, cada uma com a sua especificidade, as diferentes escalas 

funcionam como ferramentas de avaliação do risco ou de implementação de medidas que 

possibilitam a prevenção deste tipo de lesões. As mais referidas são as de Norton, de Gosnell, 

de Waterlow e a de Braden:   

 Norton (1962), avalia cinco parâmetros onde cada nível é pontuado de 1 a 4, aborda a 

condição física, o estado mental, a atividade, a mobilidade e a incontinência. A pontuação 

é negativa, no sentido de menor pontuação-maior risco. As principais críticas centram-se 

no facto de não apresentar uma definição descritiva dos diferentes parâmetros utilizados, 

não contemplar a nutrição como fator a avaliar e, por fim, não considerar a fricção como 

fator de risco; 

 Gosnell (1973) adaptou a escala de Norton acrescentando a nutrição e retirando a 

condição física. Além disso, adicionou outros fatores como a pressão sanguínea, a 

temperatura corporal, a medicação e o diagnóstico clínico, cor e aparência da pele. Varia 

de 5 a 20 pontos; 

 Waterlow (1985), com uma pontuação constituída por maior número de fatores de risco 

que as anteriores. Considera o peso/altura, o sexo/idade, a continência, o tipo de pele, a 

mobilidade, o apetite, a má nutrição tecidual, os défices neurológicos, grandes cirurgias, 

traumas e medicação. A sua classificação passa por alto risco e risco muito alto;  

 Braden (1985), é composta por seis dimensões, contribuindo todas para o 

desenvolvimento de UPP e não devendo nenhuma delas ser avaliada preferencialmente 

em relação a qualquer outra: 

1. Perceção sensorial: subdividida em quatro itens (completamente limitada, muito 

limitada, ligeiramente limitada, nenhuma limitação); 

2. Humidade: subdividida em quatro itens (constantemente húmida, pele muito 

húmida, pele ocasionalmente húmida, pele raramente húmida); 

3. Atividade: subdividida em quatro itens (acamado, sentado, anda ocasionalmente, 

anda frequentemente); 
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4. Mobilidade: subdividida em quatro itens (completamente imobilizado, muito 

limitada, ligeiramente limitada, nenhuma limitação); 

5. Nutrição: subdividida em quatro itens (muito pobre, provavelmente inadequada, 

adequada, excelente); 

6. Fricção e forças de deslizamento: subdividida em três itens (problema, problema 

potencial, nenhum problema).  

 

Figura 9. Escala de Braden 

(Adaptado de Direção-Geral da Saúde [DGS], 2011) 

O valor atribuído a cada subescala varia entre 1 e 4. As cinco primeiras dimensões são 

pontuadas de 1 (menos favorável) a 4 (mais favorável), a sexta dimensão é pontuada de 1 a 3. 

Depois de avaliadas cada uma das subescalas, somam-se as respetivas pontuações, obtendo-se 

uma pontuação total, resultando assim o valor da escala de Braden. É uma escala negativa, já 

que, quanto menor for a pontuação, maior é o risco, variando entre os 06 (Alto Risco) e os 23 

pontos (Baixo Risco) (DGS, 2011). 
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 Alto risco de desenvolvimento de UPP no adulto (valor final ≤ 16): existência de alto 

risco de desenvolvimento de UPP, por um ou mais do que um fator de risco. Deve ser 

avaliado de acordo com os prazos estipulados anteriormente. Recomenda-se que cada 

subescala seja analisada individualmente, com a finalidade de implementar 

intervenções preventivas para cada uma. 

 Baixo risco de desenvolvimento de UPP no adulto (valor final ≥ 17): baixa 

probabilidade de desenvolvimento de UPP nos scores de fatores de risco. Deverá 

manter-se uma vigilância de acordo com o indicado anteriormente. O facto de estar 

categorizado como baixo risco de desenvolver UPP, não significa que não apresente 

risco. 

De acordo com a NPUAP e EPUAP (2009), a Escala de Braden apresenta maior sensibilidade 

e especificidade, tendo sido validada em 2001, em Portugal, pelo Grupo Associativo de 

Investigação em Feridas (GAIF). Esta escala deve ser aplicada à data de admissão de um 

utente e ser reavaliada, sempre que se verifiquem alterações significativas do estado geral, 

quando em contexto de prática domiciliária, as recomendações são para aplicação semanal 

(DGS, 2011).  

Para a avaliação do grau de risco em desenvolver UPP, a utilização de instrumentos 

adequados e validados, além de auxiliar na identificação de fatores de risco, oferecem aos 

profissionais de saúde, subsídios para o planeamento de medidas preventivas adequadas a 

cada indivíduo e contexto. Estas pontuações de avaliações de risco, se utilizadas 

precocemente, podem reduzir significativamente a incidência das UPP (Krasner & Cuzzell, 

2003).   

Num estudo realizado por Wechi, Amante, Salum, Matos e Martins (2017), num hospital de 

médio porte no Estado de Minas Gerais (Brasil), com o objetivo de identificar a incidência e a 

prevalência das UPP, aplicado a 1.096 doentes, dos quais 477 foram submetidos a avaliações 

diárias com utilização da escala de Braden, verificou-se alterações no estado de saúde dos 

doentes e na propensão dos mesmos em desenvolver UPP. Observou-se que nenhum doente 

desenvolveu UPP durante o internamento, inferindo-se assim a eficácia dos cuidados de 

prevenção implementados.   

A escala de Braden é considerada um eficiente instrumento na predição do risco de UPP e de 

utilização fácil, com sensibilidade e especificidade adequada, na medida que permite aos 
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enfermeiros identificar os utentes em risco e conhecer o seu perfil clínico e demográfico. 

Permite estabelecer medidas preventivas que garantam a segurança e assistência de 

enfermagem com intervenções dirigidas, tendo em conta cada dimensão da escala e colaborar, 

desta forma, no planeamento e no estabelecer de prioridades no plano de cuidados a instituir 

(Wechi et al., 2017). 

É de salientar, no entanto, que mesmo em utentes já portadores de UPP, a avaliação do risco 

pode e deve ser continuamente realizada, uma vez que pode conseguir-se prevenir a 

ocorrência de UPP em outros locais anatómicos (Gomes, Bastos, Matozinhos, Temponi & 

Velásquez-Meléndez, 2011).  

Uma abordagem estruturada pode ser obtida através do uso de escalas de avaliação de risco 

conjuntamente com a avaliação abrangente da pele e o juízo clínico (NPUAP & EPUAP, 

2009). Não é possível fazer uma correta determinação do grau de risco para o 

desenvolvimento de UPP sem que se reúnam estas três avaliações (APTFeridas, 2012). 

Embora, nos dias de hoje, se verifique já por parte dos profissionais de saúde alguma 

preocupação relativamente à prestação de cuidados e à aplicação de escalas preditivas do risco 

de UPP, ainda é necessário reforçar a constante capacitação para a prevenção 

independentemente do contexto assistencial.  

É fundamental que os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, tenham 

experiência e conhecimento clínico para detetar os pontos vulneráveis através de uma 

monitorização regular do risco de desenvolver UPP, de forma a garantir a prevenção deste 

tipo de lesão. Assim sendo, é da sua responsabilidade a criação e liderança de projetos de 

prevenção de UPP, avaliando os fatores que influenciam o risco de desenvolvimento das 

lesões que, ainda que acompanhadas de dificuldades, serão sempre menores que os que 

surgem na fase de tratamento (S. Rocha et al., 2016). É de reforçar que todo este processo 

deverá ter por base uma equipa multiprofissional capacitada, assim como uma rede de apoio 

sustentada, envolvendo os setores administrativos e assistenciais.    

2.6. Medidas preventivas  

Considera-se a prevenção uma atividade prioritária nos cuidados ao utente com risco de UPP, 

pelo que as medidas que visam minimizar a pressão sobre os tecidos, proporcionar uma maior 
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resistência à pele e melhorar o estado geral do utente, devem ser implementadas 

atempadamente (Verdú Soriano, 2005).   

A prevenção das UPP passa pela implementação de intervenções sustentadas em 

competências técnicas, cognitivas e atitudes por parte dos prestadores de cuidados. Neste 

sentido, torna-se necessário conhecer o fenómeno da UPP na perspetiva dos doentes e dos 

seus cuidadores, para assim se compreender os diferentes contextos, identificando quais 

poderão ser as dificuldades e potencialidades, para melhor se estabelecer o processo do 

cuidar.  

A NPUAP, a nível internacional, e a DGS, a nível nacional, aconselham a implementação de 

estratégias de prevenção das UPP, pelos custos que acarretam com os seus tratamentos aos 

serviços de saúde e, particularmente, pelo sofrimento que lhes está associado, sendo 

aconselhada a adoção de algumas medidas neste contexto. A avaliação do risco, a observação 

da pele, os cuidados de higiene, a redução da humidade da pele, os posicionamentos, o uso de 

equipamento de prevenção, a nutrição, a redução da fricção e de forças de deslizamento e a 

capacitação da pessoa, familiares e/ou cuidadores, são recomendadas como linhas estratégicas 

de intervenção (DGS, 2011; NPUAP et al., 2014). 

Segundo as recomendações da NPUAP, relativamente à exposição por humidade, esta sugere 

que, além de aumentar a frequência de troca das fraldas para utentes com incontinência 

urinária e/ou fecal, devem utilizar-se dispositivos que minimizem o contacto da humidade 

causada pela incontinência, nomeadamente resguardos com alto poder de absorção, 

descartáveis ou laváveis, impedindo desta forma o contacto com a pele, o que evita a 

maceração, fator que contribui fortemente para o desenvolvimento de UPP (Júnior et al., 

2017).    

De acordo com Wechi et al. (2017), as medidas preventivas passam pelo uso de colchão 

adequado ao efeito, pela massagem de conforto, pela elevação dos calcâneos e pelas 

mudanças de decúbito. Considera que, embora o colchão aumente o conforto, não reduz a 

pressão, mas tem benefícios se associado à massagem de conforto e à mudança de posição.    

Para Timby (2011), a massagem de conforto é uma das principais medidas preventivas das 

UPP, na medida em que este procedimento envolve o movimento da pele com o objetivo de 

relaxar a musculatura tensa e melhorar a circulação e, quando acompanhada de substâncias 

emolientes, melhora a elasticidade e evita a desidratação da mesma.  
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Segundo Defloor, Debacquer e Grydonck (2005), a mudança de decúbito no utente 

dependente é um cuidado que deve ser realizado com a finalidade de promover conforto, 

prevenir problemas e, principalmente, evitar o aparecimento de lesões, sendo que este cuidado 

deve ser repetido várias vezes ao dia. Estas mudanças devem acontecer normalmente a cada 

duas horas para o corpo inteiro, e com maior frequência para pequenas mudanças de posição, 

como posicionar uma perna ou realizar uma lateralização parcial. No entanto, embora as 

mudanças constituam uma medida de fácil operacionalização, referem ainda que um único 

prestador que posicione o utente sozinho, durante o cuidado, a força empregada para o 

mobilizar no leito implica um aumento do risco para apresentar lesões de pele e áreas sob 

pressão, o que pode acontecer nas mudanças de fralda, durante o banho, nas transferências, 

entre outros. 

Para Medeiros, Lopes e Jorge (2009), as principais medidas relacionadas com a prevenção 

passam pelos cuidados com a integridade da pele, o uso de emolientes para hidratação, a 

utilização de dispositivos para a incontinência urinária e reeducação vesical, os 

posicionamentos no leito, a observação da pele do pénis se usar dispositivo para a 

incontinência urinária, os cuidados de higiene, uma alimentação rica em proteína e vitaminas 

nos primeiros sinais de UPP, tendo sempre em atenção a idade e a situação clínica. 

Ainda de acordo com Bates-Jesen, Nystul e Scachetti (2011), as UPP ocorrem, persistem e 

são de maior impacto em utentes com nutrição insuficiente ou deficiente, assumindo a 

deficiência de proteínas um papel importante no aparecimento de lesões, ou seja, as feridas 

requerem uma adequada ingestão de nutrientes.  

Para Coqueiro e Brito (2013), a prevenção representa, sem dúvida, o método mais eficiente de 

atuação na minimização de um problema tão frequente como as UPP. Recomenda o uso de 

escalas para avaliação do grau de risco, a mudança de decúbito, o uso de superfícies de apoio 

para a redistribuição da pressão, a realização de massagem de conforto com uso de hidratantes 

e óleos e manter e uma nutrição adequada. As superfícies de apoio para redistribuição da 

pressão auxiliam também na redução do risco de UPP, ou seja, a incidência na formação de 

UPP é significativamente menor em utentes que usam este tipo de ajuda técnica, por distribuir 

a pressão e proteger as proeminências ósseas.    

No atual contexto, com as políticas sociais e de saúde, com orientações para a manutenção das 

pessoas dependentes no domicílio, o cuidador assume um papel extremamente importante. 
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Este facto, aliado a toda a problemática que envolve a UPP, torna premente a intervenção do 

enfermeiro no sentido de capacitar o cuidador para o desempenho adequado do seu papel, no 

que diz respeito à prevenção de UPP. A educação dos cuidadores deve ser realizada o mais 

precocemente possível para que, se confrontados com algumas situações, estejam preparados 

para proceder de forma correta e adequada (A Rocha et al., 2014). 

2.7. Papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária 

A crise dos sistemas de saúde e da proteção social, no decurso das últimas décadas, resultante 

em grande parte do envelhecimento das populações, deposita novamente nas famílias a 

responsabilidade de cuidar dos familiares doentes e dependentes (Areosa & Areosa, 2008; 

Lage, 2005). 

É neste contexto que emerge a figura de cuidador, na maioria das vezes assente num membro 

da família, geralmente associada à figura feminina sobre a qual recai grande parte das 

responsabilidades e o maior número de tarefas, realizadas de uma forma regular e gratuita, 

necessárias para que a pessoa viva com dignidade (Figueiredo, 2007; Wall, 2005).     

O ato de cuidar implica novas funções com as quais o cuidador se confronta e tem 

necessidade de realizar, onde se inclui a promoção da autonomia, da independência e do 

ambiente seguro, a supervisão, a ajuda ou mesmo a substituição nas atividades básicas e 

instrumentais da vida diária (Sequeira, 2007).   

Cuidar de pessoas dependentes no domicílio, constitui um desafio para o cuidador, no qual 

apresenta por vezes dificuldades no desempenho do seu papel, manifestando necessidades que 

incluem a capacitação para tarefas relacionadas com a prestação de cuidados.   

A literatura referente ao papel do cuidador, enquanto pessoa que previne o aparecimento de 

UPP é escassa, no entanto, a prevenção exige a implementação de um conjunto de 

intervenções sustentadas e continuadas que, quando aliadas com competências técnicas, 

cognitivas e atitudes por parte dos prestadores de cuidados, permite minimizar o risco de 

desenvolver UPP. 

Os cuidados prestados no domicílio são, assim, a resposta às necessidades sentidas pelos 

utentes com algum nível de dependência de funcionalidade, sobretudo a nível físico. Os 

recursos disponíveis na comunidade, que permitem dar resposta a esta necessidade e reduzir 
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algumas dificuldades sentidas, são os cuidados de saúde domiciliários, incluídos na 

enfermagem comunitária, que não se restringem à simples prestação de cuidados no 

domicílio, mas a um conjunto de atividades que vão ao encontro da prevenção da doença, 

promoção da saúde, readaptação e suporte em contexto domiciliário (Imaginário, 2004). 

A RNCCI constitui outro recurso também disponível, que dá resposta à prestação de cuidados 

de saúde e de apoio social às pessoas em situação de dependência a nível dos cuidados de 

longa duração, média duração e paliativos, decorrentes do aumento da prevalência de doenças 

incapacitantes, de idosos com incapacidade funcional, de doentes com patologias crónicas e 

com doença incurável em estado avançado em fase terminal. Este modelo de intervenção, 

resultante da articulação do ministério da saúde e do ministério da segurança social, tem por 

base uma natureza preventiva, reabilitadora e paliativa.  

As equipas de cuidados continuados integrados (ECCI) constituem-se como equipas 

multidisciplinares, que integram as unidades de cuidados na comunidade (UCC), sediadas nos 

diferentes centros de saúde (CS) que, com a prestação de cuidados de saúde no domicílio, 

garantem os cuidados de saúde adequados, bem como apoio social e emocional. São equipas 

que se situam num nível intermédio de cuidados, entre as visitações domiciliárias efetuadas 

pelas equipas de saúde familiar e o internamento hospitalar.  

A qualidade dos cuidados domiciliários é marcada pelo seu carácter curativo, no entanto, o 

processo do cuidar diz também respeito às relações interpessoais e humanas que se 

estabelecem com o utente, com o prestador de cuidados e com a família.   

Desde sempre, cuidar de utentes no domicílio integrou as funções da enfermagem nos CSP. 

Hoje em dia, com o aumento das necessidades de cuidados de saúde em contexto comunitário, 

é fulcral que se repense esse papel. O enfermeiro é responsável pela globalidade de cuidados 

prestados, por um apoio alargado ao contexto social e familiar, pelo que lhe compete avaliar 

sistematicamente as necessidades, estabelecer prioridades e delinear um plano de cuidados 

dirigido.  

Os cuidados de enfermagem centram-se, na sua maioria, em processos de recuperação e 

tratamento das UPP, deixando por vezes uma grande lacuna na área da prevenção, o que deve 

ser melhorado, aumentando os conhecimentos e a capacidade dos cuidadores e, quando 

possível, dos utentes. Podemos afirmar que é da responsabilidade dos enfermeiros o cuidado 
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com a integridade da pele e isto torna evidente a necessidade de se desenvolverem cuidados 

destinados à prevenção! 

A presença de UPP é considerada um indicador de qualidade nos serviços de saúde, pelo que 

a prevenção surge como prioridade nos cuidados ao utente em risco, produzindo ganhos em 

saúde, que resultam das intervenções autónomas dos enfermeiros. O enfermeiro assume, 

assim, um papel crucial, atendendo a que é quem planeia e executa os cuidados de acordo 

com os problemas identificados, procedendo continuamente à sua avaliação.  

Integramos uma época em que a sociedade toma consciência das suas responsabilidades em 

saúde e pretende assumir um papel de parceiro ativo, o que nos coloca em frente com novos 

desafios à capacidade de intervenção dos profissionais de saúde. 

Hoje em dia, são exigidos enfermeiros cada vez mais capacitados, também do ponto de vista 

tecnológico, requerendo atributos que respondam aos avanços tecnológicos e informáticos. As 

tecnologias de informação têm vindo ao longo dos tempos a afirmar-se como indispensáveis 

nas organizações, e na saúde não são exceção! Os sistemas de informação e comunicação 

surgem, assim, como indispensáveis para a gestão da multiplicidade de informação que 

caracteriza os cuidados de saúde, e apesar do seu reconhecimento, a introdução dos diferentes 

sistemas de informação informatizados ainda é realizada com alguma relutância. A sociedade 

das tecnologias de informação é uma realidade cada vez mais marcante, com impacto nos 

prestadores de cuidados, nas pessoas que recebem os cuidados e, sobretudo, no sistema de 

saúde. 

Os benefícios apontados para a utilização de sistemas informatizados passam pela obtenção 

de informação mais organizada, mais acessível, de forma a facilitar o processo de 

comunicação, facilitar o desempenho, diminuir o tempo gasto em atividades burocráticas e, 

por isso, maior disponibilidade para o cuidado direto às pessoas (Cunha, Ferreira & 

Rodrigues, 2010).  

A começar pelo diagnóstico, estes sistemas apoiam nas decisões, permitem uma constante 

monitorização do utente e ajudam no acompanhamento de todo o processo. Por fim, guardam 

toda a informação para um fácil acesso a um registo de saúde simples, mas completo. 

Os líderes na enfermagem há muito que reconhecem que a exposição clara da prática da 

enfermagem é essencial para o reconhecimento integral da amplitude e profundidade da 

profissão (OE, 2009). Os enfermeiros são o maior grupo profissional da área da saúde que 
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mais decisões toma e atos pratica. Pela natureza e especificidade das suas funções 

(proximidade, intimidade, tempo de contacto com os utentes, entre outros), os enfermeiros são 

os que mais informação clínica produzem, processam, utilizam e disponibilizam nos sistemas 

de informação documentação da saúde dos cidadãos (OE, 2006). 

Todos os cuidados de enfermagem devem constar do processo clínico do utente, e são da 

responsabilidade do enfermeiro que os prestou. Os registos de enfermagem justificam e 

comprovam os cuidados proporcionados aos doentes numa determinada situação clínica. São 

uma fonte de informação e um meio de comunicação, constituindo um instrumento de 

trabalho essencial para a prática clínica de enfermagem e sua continuidade.  

Cada vez mais, se pretende demonstrar que a enfermagem, pela sua natureza e especificidade, 

tem impacto nos ganhos em saúde das populações. A existência de um padrão de qualidade 

nos registos de enfermagem é um pré-requisito essencial para a evidência dos resultados em 

enfermagem nos dias de hoje. O contributo que a enfermagem tem na melhoria da qualidade 

dos cuidados de saúde deve ser visível aos olhos da investigação!  

A atribuição do título de enfermeiro especialista pressupõe, para além da verificação das 

competências enunciadas em cada um dos regulamentos da respetiva especialidade em 

enfermagem, que estes profissionais partilhem um conjunto de competências comuns, 

aplicáveis em todos os contextos de prestação de cuidados de saúde. Estas competências 

comuns envolvem as dimensões da educação dos clientes e dos pares, de orientação, 

aconselhamento, liderança, incluindo a responsabilidade de descodificar, disseminar e levar a 

cabo investigação relevante e pertinente, que permita avançar e melhorar de forma contínua a 

prática da enfermagem.  

A competência é, segundo Phaneuf (2005), “o conjunto integrado de habilidades cognitivas, 

de habilidades psicomotoras e de comportamentos sócio afetivos que permitem exercer, ao 

nível de desempenho exigido à entrada no mercado de trabalho, um papel, uma função, uma 

tarefa ou uma atividade” (p.2).  

O enfermeiro especialista em enfermagem comunitária (EEEC) possui competências 

adquiridas ao longo do seu percurso de formação profissional básica, especializada e 

contínua, marcada pela qualidade, e deve refletir na sua prática os resultados de estudos e 

investigações, no sentido do desenvolvimento de competências, aperfeiçoamento de práticas 

clínicas e intervenções sustentadas pelas políticas de saúde. 
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Tendo por base o Regulamento nº 428/2018, de 16 de julho, compete ao EEEC: 

a) Estabelecer, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade: 

 Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma comunidade; 

 Estabelece as prioridades em saúde de uma comunidade;  

 Formula objetivos e estratégias face à priorização das necessidades em saúde 

estabelecidas; 

 Estabelece programas e projetos de intervenção com vista à resolução dos 

problemas identificados; 

 Avalia programas e projetos de intervenção com vista à resolução dos problemas 

identificados; 

b) Contribuir para o processo de capacitação de grupos e comunidades:  

 Lidera processos comunitários com vista à capacitação de grupos e comunidades 

na consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania;  

 Integra, nos processos de mobilização e participação comunitária, conhecimentos 

de diferentes disciplinas;  

 Procede à gestão da informação em saúde aos grupos e comunidade; 

c) Integrar a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na  

consecução dos objetivos do plano nacional de saúde: 

 Participa na coordenação, promoção implementação e monitorização das 

atividades constantes dos programas de saúde conducentes aos objetivos do plano 

nacional de saúde; 

d) Realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico:  

 Procede à vigilância epidemiológica dos fenómenos de saúde-doença que ocorrem 

numa determinada área geodemográfica.  

Posto isto, é de esperar que conheça os determinantes dos problemas de saúde dos seus grupos 

ou das suas comunidades na conceção de diagnósticos de saúde, assim como na identificação 

das necessidades em saúde dos grupos ou de comunidades. Assume um papel crucial na 
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identificação de situações de risco, bem como na análise, proposta e aplicação de soluções 

para os problemas encontrados, agindo de acordo com as orientações e os referenciais de 

práticas recomendadas, participando ativamente na identificação, análise e controlo de 

potenciais riscos num contexto de prática circunscrita, tendo particular atenção à proteção dos 

grupos de maior vulnerabilidade (OE, 2006). 

A realização de um diagnóstico de saúde, nomeadamente no âmbito das UPP em contexto 

comunitário, vai permitir conhecer o estado de saúde da população relativamente a esta 

temática e, mediante os resultados, estabelecer prioridades em saúde, definindo objetivos e 

estratégias face às necessidades de saúde identificadas. Só desta forma se poderá criar um 

programa e/ou projeto de intervenção com vista à resolução dos problemas identificados, 

assegurando, assim, o acesso a cuidados de saúde de qualidade, eficazes, integrados e 

continuados. 

2.8. Fatores relacionados às úlceras por pressão: estado da arte 

O progresso das ciências da saúde tem permitido o aumento da longevidade e os últimos anos 

de vida podem ser acompanhados de situações de fragilidade e de incapacidade que, 

frequentemente, estão relacionadas com situações suscetíveis de prevenção.  

Com a tendência de envelhecimento populacional, associado a múltiplas comorbilidades, é 

expectável o aumento de UPP na população idosa. A idade avançada constitui um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de UPP e cerca de 60% a 70% ocorrem em 

pessoas com idade superior a 65 anos (Campbel & Parish, 2010).  

Num estudo realizado em lares nos Estados Unidos da América, a média de idades de utentes 

com UPP era de 81 anos (Ahn, Stechmiller, Fillingim, Lyon & Garvan, 2015). Os autores 

conseguiram estabelecer uma relação direta entre a intensidade da dor sentida pelos idosos 

com a gravidade da UPP e afirmam que, quanto mais grave for a UPP (categoria III ou IV), 

maior a intensidade da dor sentida. Sendo a dor um dos fatores que afeta o processo cicatricial 

e contribui para uma diminuição da qualidade de vida, torna-se fundamental que os 

profissionais de saúde tenham em atenção a avaliação da dor como parte da prevenção e 

tratamento das UPP na população idosa (Campbel & Parish, 2010).  

Em 2011, foi realizada uma investigação em 24 unidades de internamento de longa duração e 

manutenção da RNCCI, localizadas nas cinco administrações regionais de saúde (ARS), que 
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incluem 545 utentes, dos quais 124 apresentavam UPP. A percentagem de indivíduos com 

UPP foi ligeiramente superior para o grupo etário dos 76-90 anos, no entanto, sem diferenças 

estatisticamente significativas (Pini, 2012).  

De acordo com Moore e Cowman (2012), numa amostra de 1.100 doentes internados em lares 

da República da Irlanda, 75% apresentava idade igual ou superior a 80 anos. No grupo etário 

dos 80-89 anos sinalizaram 56% da totalidade das UPP, onde concluíram existir relação 

estatisticamente significativa entre a idade avançada e uma maior prevalência de UPP. 

Num estudo de Freitas e Alberti (2013), em que se pretendeu estimar a capacidade da escala 

de Braden em predizer o aparecimento de uma UPP em contexto domiciliário e conhecer a 

incidência da UPP e fatores associados, num grupo que incluiu 183 utentes, a média de idade 

não foi estatisticamente significativa, no entanto, considera que o envelhecimento está 

relacionado com a diminuição da elasticidade, da textura, da circulação, bem como da 

sensibilidade periférica.   

Para Wechi et al. (2017), o envelhecer é um processo gradual no qual o indivíduo 

experimenta alterações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, com perda 

progressiva da capacidade de se adaptar e se manter em equilíbrio com o meio, aumentando a 

sua vulnerabilidade e predisposição em desenvolver processos patológicos.   

Coleman et al. (2013), numa revisão de literatura sobre fatores de risco no desenvolvimento 

de UPP, constataram que, dos 33 estudos que analisaram o fator idade, em apenas 6 este 

emergiu com significância. No seguimento desta revisão foi realizado um estudo de consenso, 

para elaborar uma nova ferramenta de avaliação de risco incorporando o resumo dos 

principais fatores de risco em que a idade não foi incluída (Coleman et al., 2014).  

Além dos enormes custos económicos e sociais associados às UPP, este problema também 

afeta de forma significativa a qualidade de vida da população idosa. Um recente estudo 

brasileiro em que foi avaliada a qualidade de vida de utentes com mais de 60 anos, em 

hospitais de agudos, lares e em contexto comunitário, concluiu que os utentes com UPP 

revelavam pior qualidade de vida (Souza et al., 2015). 

A qualidade e a segurança dos cuidados é um tema cada vez mais relevante na área da saúde, 

em que a investigação sugere 10 indicadores de qualidade quando se aborda as UPP na 

população idosa: avaliação de risco, pressão nos tecidos, nutrição adequada, avaliação do 



34 

estado da UPP, dor, desbridamento da ferida, limpeza da ferida, material de penso usado, 

infeção da ferida e avaliação do plano de tratamento (Bates-Jensen & MacLean, 2007).  

Tendo em conta a previsão de que, em Portugal, em 2050, cerca de 32% da população terá 

mais de 65 anos e 10% terá 80 anos e que existe uma relação entre a idade avançada e o 

desenvolvimento de UPP, este problema de saúde pública irá tornar-se devastador para os 

profissionais de saúde, devido aos recursos humanos e materiais envolvidos e ao encargo 

financeiro (Edvarsson & Nay, 2010; Robinson & Mercer, 2007).   

No que respeita ao sexo, em diversos estudos, é também considerado fator preditor de risco de 

UPP. Tendo em conta que as mulheres apresentam maior longevidade que os homens, o que é 

muitas vezes sinónimo de períodos mais longos de doença crónica, é compreensível que o 

sexo feminino se sobreponha ao masculino no aparecimento de UPP (Freitas & Alberti, 

2013). No entanto, na maioria dos estudos esta variável não assume significância estatística, 

sendo por isso um fator que causa controvérsia na literatura.  

Quando se estuda a relação entre o grau de risco segundo a escala de Braden e a presença de 

UPP, verifica-se que a prevalência aumenta em função do risco (Duarte Gonçalves et al., 

2011). De acordo com Freitas e Alberti (2013), na presença de UPP e quando aplicada a 

escala de Braden, em classificações baixas, ou seja, com risco elevado em desenvolver UPP, 

estes utentes mostram um decréscimo de score em todas as dimensões. Em estudos como o de 

Borghardt et al. (2016), apenas na presença de risco de UPP quando aplicada a escala de 

Braden, houve associação com UPP.  

As escalas de avaliação de risco constituem instrumentos fundamentais nos cuidados de 

enfermagem, na medida que apontam as vulnerabilidades, reforçam a importância de uma 

avaliação continuada e favorecem os mecanismos de prevenção. 

Quanto à localização anatómica das UPP, a maioria encontra-se em locais de apoio, 

sobretudo quando o utente está em posição dorsal ou lateral, sendo a região sacro, trocantérica 

e calcânea os zonas anatómicas mais afetadas (Borghardt et al., 2016). De acordo com Duarte 

Gonçalves et al. (2011), pela duração e intensidade da pressão exercida são também as áreas 

corporais onde se localizam as UPP que apresentam maior severidade.  

Várias comorbilidades podem influenciar o desenvolvimento de UPP, principalmente se 

interferem na tolerância dos tecidos à pressão, como é o caso da diabetes mellitus. A DM 

favorece o aparecimento de UPP, na medida em que, sendo uma doença crónica causa 



35 

alterações nos vasos sanguíneos comprometendo a perfusão tecidual. Com a diminuição do 

aporte de oxigénio nas células, a pele fica mais fina, desidratada, mais suscetível a lesões e ao 

desenvolvimento de UPP (Hans et al., 2011). Existe, no entanto, literatura que considera a 

DM sem associação estatística ao desenvolvimento de UPP.      

O conhecimento dos fatores de risco e das medidas preventivas, por si só, pode não ser 

indicador de que os enfermeiros, na sua prática, estão atentos à problemática ou prestam os 

cuidados que explicitam (Rodrigues & Soriano, 2011). Normalmente, tendem a desvalorizar o 

risco e a colocar pouco em prática as estratégias preventivas (Barker et al., 2013). Neste tipo 

de cuidados, os protocolos, guias ou orientações predefinidas demonstram melhoria nos 

cuidados prestados (Rodrigues & Soriano, 2011).  

O planeamento, execução e avaliação de cuidados na prevenção exige competências 

específicas de enfermagem. A prevenção de desenvolvimento de UPP apresenta-se como um 

foco importante para os cuidados de enfermagem, pelo que o enfermeiro assume um papel 

fundamental na prevenção de UPP, porque são os profissionais que observam, estabelecem 

diagnósticos, prescrevem de forma autónoma, realizam intervenções e avaliam os resultados 

(Lucena et al., 2011). A avaliação do risco, assim como a iniciação e implementação de 

estratégias de prevenção, deve ser uma tarefa mandatória de enfermeiros especialistas.  
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3. METODOLOGIA 

Na perspetiva de Fortin, Côté e Fillion (2009), “a escolha do método depende da orientação 

que o investigador quer dar ao seu trabalho, das suas crenças e, sobretudo, da natureza da 

questão colocada” (p.37). 

Considerando que os métodos de investigação podem ser qualitativos ou quantitativos, neste 

estudo optou-se por utilizar o método quantitativo que, segundo a mesma fonte, “…visa, 

sobretudo, explicar e predizer um fenómeno pela medida das variáveis e pela análise de dados 

numéricos” (p.27). 

3.1. Tipo de estudo 

Para Fortin et al. (2009), o tipo de estudo varia em função do que se pretende, seja descrever 

variáveis em grupos de indivíduos, estudar relações de associação entre variáveis ou predizer 

relações de causalidade entre variáveis de investigação.  

Tendo por base os objetivos propostos, optou-se por um estudo descritivo, transversal e de 

abordagem quantitativa.  

É descritivo, pois “…tem como principal finalidade definir as características de uma 

população ou fenómeno” (Fortin et al., 2009, p.35). Os estudos descritivos representam o 

primeiro passo na investigação formal de algo novo, com o objetivo último de conseguir uma 

descrição do problema com o maior nível de detalhe possível (Oliveira, 2009). 

É um estudo de carácter transversal, tendo em conta que se pretendeu caracterizar a população 

quanto a determinado fenómeno, num único momento de recolha de dados, ou seja, “tem por 

objetivo medir a frequência de um acontecimento ou de uma doença e dos seus fatores de 

risco numa dada população” (Fortin et al., 2009, p.252). Os estudos transversais são menos 

dispendiosos, mais fáceis de planear e de conduzir, menos vulneráveis a erros de amostragem 

e mais fáceis de analisar e interpretar dados (Oliveira, 2009). 
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3.2. População e amostra 

Para Fortin et al. (2009), população define-se como” um conjunto de indivíduos ou de objetos 

que possuem características semelhantes” (p.55). 

Como critérios de inclusão, estabelecemos: i) ser utente do ACeS Douro I - Marão e Douro 

Norte; ii) estar associado ao programa de saúde “dependentes”; iii) ter ≥ 18 anos de idade, 

uma vez que se pretendia utilizar a escala de Braden (versão adulto) no instrumento de 

recolha de dados e não a Braden Q (versão pediátrica). Tendo em conta estes critérios de 

inclusão, a dimensão da população foi de 2.679 utentes. 

Como critérios de exclusão no estudo, definimos: i) não ter ativo o foco de atenção e 

diagnóstico de enfermagem “risco de UPP” no SClínico; ii) ter uma inscrição do tipo 

esporádica no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte; iii) ter data de óbito no mês de 

dezembro de 2017. Foram retirados 1.908 utentes, e tendo em conta os que respeitaram os 

critérios de inclusão e exclusão, a amostra ficou constituída por 771 utentes, cerca de 28,8% 

da população. 

3.3. Questões e hipóteses de investigação  

As questões de investigação decorrem diretamente dos objetivos e indicam o que o 

investigador pretende obter como informação. Dizem respeito à descrição de conceitos, ou ao 

estabelecimento de relações entre variáveis (Fortin et al., 2009). Este trabalho de investigação 

procurou analisar a relação entre a prevalência de UPP em contexto comunitário e o grau de 

risco, bem como entre a prevalência de UPP e as características sociodemográficas dos 

utentes dependentes do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, no mês de dezembro de 2017”. 

Como questões de investigação, formulamos: 

 Quais as características sociodemográficas dos utentes dependentes, inscritos no ACeS 

Douro I - Marão e Douro Norte? 

  Qual o grau de risco e a prevalência de UPP em contexto comunitário dos utentes 

dependentes, inscritos no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte? 

 Quais as características das UPP quanto ao número, categoria e localização anatómica  

dos utentes dependentes, inscritos no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte? 
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A construção de hipóteses é fundamental, pois sugere explicações e sugestões para a solução 

do problema, tendo em conta as variáveis e a população. A este respeito, Fortin et al. (2009) 

definiram hipóteses como sendo “um enunciado pelo qual se antecipam as relações que se 

estabelecerão entre duas ou mais variáveis … deve ser clara, plausível, verificável e assentar 

numa base teórica” (p.175). 

As hipóteses definidas para o presente estudo foram:  

H1 - Existe relação entre a pontuação média obtida na escala de Braden e o sexo, a idade e o 

CS a que pertence o utente.  

H2 - Existe relação entre as categorias do grau de risco obtidas na escala de Braden e a 

localização anatómica das UPP.  

H3 - Existe relação entre a prevalência das UPP e o sexo, a idade e o CS a que pertence o 

utente.  

H4 - Existe relação entre a prevalência das UPP e as categorias de grau de risco obtidas na 

escala de Braden. 

H5 - Existe relação entre a prevalência das UPP e as dimensões da escala de Braden. 

H6 - Existe relação entre a prevalência das UPP e a localização anatómica das UPP.  

H7 - Existe relação entre a prevalência das UPP e a presença de diabetes mellitus. 

3.4. Variáveis em estudo 

Na perspetiva de Fortin et al. (2009), as variáveis de investigação “são qualidades, 

propriedades ou características que são observadas ou medidas” (p.171). 

Variáveis de atributo, segundo os autores supracitados, “são características pré-existentes dos 

participantes num estudo” (p.172), que no presente trabalho foram: sexo, idade e o CS a que 

pertence o utente. 

De acordo com os mesmos autores, consideramos como variáveis de investigação as que 

dizem respeito às qualidades, propriedades ou características observadas e monitorizadas. 

Considerou-se no estudo: risco de UPP e prevalência de UPP. 
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Como referem Fortin et al. (2009), a definição operacional “enuncia os procedimentos a 

aplicar para medir a variável. Ela dá indicações sobre a forma como as observações devem ser 

efetuadas” (p.173).  

Na Tabela 1, apresentamos a operacionalização e categorização das variáveis de atributo 

referentes aos utentes em estudo, passíveis de aceder através do sistema de informação. 

Tabela 1.  
Operacionalização e categorização das variáveis de atributo 

Variável Operacionalização Categorização 

Sexo 

“Conjunto de características físicas e funcionais 

que distinguem o macho da fêmea” (Dicionário 
infopédia da língua portuguesa, 2013). 

       Masculino 

       Feminino 

Idade 

 

“Número de anos que uma pessoa conta desde o 

seu nascimento até à época de que se fala” 

(Dicionário infopédia da língua portuguesa, 2013). 

       Adultos (18-64 anos) 

Idosos jovens (65-74 anos) 

Idosos meia  idade (75-84 anos) 

Idosos-idosos (≥85 anos) 

Centro de Saúde 

“São instituições através da qual se presta uma 

atenção primária de saúde a indivíduos e famílias, 
considerando estas como elementos de uma 

comunidade com os seus problemas, necessidades 

e comportamentos” (Ministério da Saúde e da 

Segurança Social, 2013). 

       Alijó 

Mesão Frio 

Murça 
Peso da Régua 

Sabrosa 

Santa Marta de Penaguião  

Vila Real I 
Vila Real II 

Na Tabela 2, apresentamos a operacionalização e categorização das variáveis de investigação, 

“Risco de UPP” e “Prevalência de UPP”. 
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Tabela 2.  

Operacionalização e categorização das variáveis de investigação 

Variável Operacionalização Categorização 

Risco de UPP   

Escala de Braden 
“Instrumento validado em Portugal para a avaliação do 

risco de UPP no adulto” (DGS, 2011). 

Alto risco (≤16 valores) 

Baixo risco (≥17 valores) 

Dimensões  

da escala de Braden 

“Medida, tamanho, volume” (Dicionário infopédia da 

língua portuguesa, 2013). 
 

Fricção e forças de deslizamento 

Atividade 

Humidade 
Perceção sensorial 

Mobilidade 

Nutrição 

Presença de  

diabetes mellitus 

“Doença caracterizada pelo aumento dos níveis de 

glicose no sangue e outras alterações do metabolismo 

provocadas por deficiência de insulina, que se 
manifesta por secreção excessiva de urina, sede 

intensa, emagrecimento...” (Dicionário infopédia da 

língua portuguesa, 2013). 

Não 

Sim 
 

UPP   

Número 

“Expressão de quantidade que permite enumerar e 

expressar grandezas; unidade” (Dicionário infopédia 

da língua portuguesa, 2013). 

Ausente 

De 1 a 2 

Três ou mais 

Categoria  

 

“Classe ou sistema de conceitos que lhe dá forma” 

(Dicionário infopédia da língua portuguesa, 2013). 

    Ausência de classificação 

    Com classificação 

  Grau I 
  Grau II 

  Grau III 

  Grau IV 

  Não classificável 
  Suspeita de lesão profunda 

Localização anatómica 

“Ato de localizar ou de estar localizado 

anatomicamente” (Dicionário infopédia da língua 

portuguesa, 2013). 

 

Sacro 
Trocânter 

Tuberosidade isquiática 

Calcâneo 

Maléolo 
Outra 

3.5. Instrumento de recolha de dados 

Existe uma grande variedade de instrumentos de colheita de dados. De acordo com Barañano 

(2004), a escolha do método de investigação vai depender fundamentalmente do tipo de 

questões formuladas, do grau de controlo do investigador sobre os eventos a observar, e do 

foco de investigação. Fortin et al. (2009) advogam que “a escolha do método de recolha dos 

dados depende do nível da investigação, do tipo de fenómeno ou de variável e dos 

instrumentos disponíveis” (p.368). 

Para a realização do presente estudo, selecionou-se o formulário tipo, construído com base 

nos objetivos do trabalho e das variáveis que se pretendeu analisar. Considerou-se ser o 

instrumento de recolha de dados mais adequado ao problema em questão, uma vez que 

permitiu ao investigador efetuar a recolha de dados mantendo uma uniformização dos dados, 

organização e controlo mais eficaz e rigoroso.  
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O formulário (Apêndice A) foi constituído por duas partes: i) a primeira parte, incluiu a 

caracterização sociodemográfica dos utentes (o sexo, a idade e o CS a que pertencia o utente); 

ii) a segunda parte referia-se à documentação no SClínico do grau de risco de UPP e da 

prevalência de UPP.  

3.6. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

Pelas características que lhe são inerentes, toda a investigação científica constitui uma 

atividade humana de grande responsabilidade ética, sempre associada à procura da verdade, 

rigor, isenção, persistência e humildade.  

Seja qual for a natureza do projeto de investigação, os princípios éticos da autonomia, da 

beneficência, da não maleficência e da justiça, devem ser respeitados e orientadores de todo o 

percurso da investigação (Grande, 2000).   

De acordo com o código deontológico do enfermeiro, este encontra-se obrigado a guardar 

segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão e assume o 

dever de, entre outros: 

a) Considerar confidencial toda a informação sobre o utente e família, independentemente 

da fonte; 

b) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu processo for usado em situações de 

ensino, investigação ou controlo da qualidade de cuidados. 

Ainda relativamente ao estudo, teve-se em consideração outros princípios, nomeadamente a 

privacidade, confidencialidade, proteção de serviços humanos e animais na pesquisa e conflito 

de interesses (Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, 2007).  

Os mesmos pressupostos são aplicáveis na investigação em enfermagem, orientada pelo 

código de ética e valores morais. Em enfermagem, o protocolo de investigação pressupõe: 

aprovação pela instituição envolvida; aprovação pela comissão de ética dessa mesma 

instituição e explicitar que não existirá qualquer tipo de risco para os seus intervenientes.  

Assim sendo, todo o processo de recolha de dados teve início após pedido de autorização ao 

diretor executivo e conselho clínico e de saúde do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, do 

qual mereceu parecer favorável a 10.01.2018 (Apêndice B), e após pedido de autorização à 
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comissão de ética para a saúde da ARS Norte, que também decidiu favoravelmente (Parecer 

nº 38/2018 de 11.04.2018 - Apêndice C). 

A aplicação do formulário foi efetuada pelo próprio investigador, através da consulta da 

documentação no SClínico nos processos dos utentes que integraram a amostra, tendo sido 

apenas pesquisados os dados respeitantes às variáveis em estudo. Os dados consultados foram 

registados no formulário, construído para o efeito e toda a recolha foi efetuada nos meses de 

abril e maio de 2018. Não existiu qualquer contacto com o utente ou família durante todo o 

processo de recolha. 

3.7. Tratamento de dados   

Para o tratamento dos dados recolhidos, foi elaborada uma base de dados no programa 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0, onde os mesmos 

foram inseridos. 

O tratamento de dados foi efetuado com recurso à estatística descritiva e inferencial. No caso 

da estatística descritiva, quando estavam em causa as variáveis nominais e ordinais procedeu-

se ao cálculo das frequências absolutas e relativas e da moda. As variáveis de rácio foram 

caracterizadas recorrendo a medidas de tendência central e de dispersão, tal como a média, 

moda, desvio-padrão, mínimo e máximo.  

Na estatística inferencial, para análise das hipóteses de investigação, recorreu-se aos testes de 

Qui-quadrado (2), t-Student e ANOVA e, em alternativa, aos testes não paramétricos 

correspondentes. Consideramos que existiam diferenças estatísticas significativas quando a 

probabilidade p<0,05 (Marôco, 2018; Pestana & Gageiro, 2005). 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados provenientes da aplicação dos formulários 

preenchidos através dos dados que constavam no sistema de informação SClínico, relativos 

aos utentes associados ao programa de saúde “dependentes” e que respeitaram os critérios de 

inclusão e exclusão no estudo. Para uma melhor compreensão e análise, recorremos à 

utilização de tabelas e gráficos. Ao longo desta secção é omissa a fonte dos mesmos, uma vez 

que estes resultaram da recolha de dados no âmbito do presente estudo. 

O capítulo encontra-se estruturado em quatro subcapítulos, em que o primeiro é referente à 

caracterização sociodemográfica dos utentes que integraram o estudo, o segundo diz respeito 

ao foco de atenção e diagnóstico “Risco de UPP”, o terceiro à “Prevalência de UPP” e, por 

fim, o quarto, reporta-se aos fatores relacionados com o grau de risco e a prevalência das 

UPP. Em cada um dos subcapítulos será apresentada em primeiro lugar a estatística 

descritiva, seguida pela estatística inferencial, que nos permitiu confirmar ou infirmar as 

hipóteses delineadas. 

4.1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

A caracterização sociodemográfica da amostra em estudo, utentes do ACeS Douro I - 

Marão e Douro Norte, associados ao programa de saúde “dependentes”, com risco de 

UPP no SClínico, foi efetuada quanto ao sexo, à idade e ao CS a que pertencia o utente 

(Tabela 3). 

Do total da amostra (n=771 utentes), a maioria era do sexo feminino (68,2%) e 

enquadrava-se no grupo etário dos ≥ 85 anos, os idosos-idosos (45,1%), existindo 

apenas 10,9% de utentes com idades entre os 18-64 anos. Quanto ao CS a que 

pertenciam os utentes, a maioria era utente do CS Vila Real II (24,4%), sendo Mesão 

Frio o que menos utentes possuía (4,7%) (Tabela 3). 

A média de idades era de 80,5712,820 anos, a moda correspondia aos 90 anos, sendo 

a idade mínima 21 e a máxima 105 anos de idade (dados que não constam da Tabela 

3). 
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Tabela 3.  

Caracterização sociodemográfica da amostra (n=771) 

Variáveis Frequência 

 Nº % 

Sexo:   

        Masculino 

        Feminino 

245 

526 

31,8 

68,2 

Idade:   

        Adultos (18-64 anos) 

        Idosos jovens (65-74 anos) 

        Idosos meia idade (75-84 anos) 

        Idosos-idosos (≥85 anos) 

84 

84 

255 

348 

10,9 

10,9 

33,1 

45,1 

Centro de Saúde   

        Alijó 

       Mesão Frio 

       Murça 

       Peso da Régua 

       Sabrosa 

       Santa Marta de Penaguião  

       Vila Real I 

        Vila Real II 

56 

36 

175 

77 

47 

94 

98 

188 

 7,3 

4,7 

                      22,7 

                      10,0 

 6,1 

12,2 

12,7 

24,4 

4.2. Risco de úlcera por pressão  

Relativamente à variável “Risco de UPP”, obtida pela aplicação da escala de Braden, 

observamos que a maioria da amostra apresentava Alto Risco de desenvolver UPP 

(52,1). Quando analisadas as diferentes dimensões da escala verificamos que, na 

dimensão “Fricção e forças de deslizamento”, o maior grupo apresentava problema 

potencial (49,3), na dimensão “Atividade”, o maior grupo andava frequentemente 

(28,3%), existindo um grande equilíbrio nos percentuais das outras categorias da 

variável; na dimensão “Humidade”, o maior grupo apresentava a pele raramente 

húmida (48,2%), na “Perceção sensorial” apresentava uma perceção ligeiramente 

limitada (36,3%), quanto à “Mobilidade” apresentava-se muito limitada (41,8%) e na 

dimensão “Nutrição”, na maioria da amostra era adequada (73,9%). A maioria da 

amostra não apresentava como fator de risco a patologia diabetes mellitus (71,9%) 

(Tabela 4).  
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Tabela 4.  

Risco de UPP e presença de diabetes mellitus (n=771) 

Variável - Risco de UPP 
Frequência 

Nº % 

Grau de risco:   

Alto Risco (≤16 valores)    

Baixo Risco (≥17 valores) 

402 

369 

52,1 

47,9 

Dimensões da escala de Braden:   

Fricção e Forças de Deslizamento: 

Problema  

Problema potencial 

Nenhum problema 

173 

380 

218 

22,4 

49,3 

28,3 

Atividade: 

Acamado 

Sentado 

Anda ocasionalmente 

Anda frequentemente 

 

177 

188 

188 

218 

 

23,0 

24,4 

24,4 

28,3 

Humidade: 

Pele constantemente húmida 

Pele muito húmida 

Pele ocasionalmente húmida 

Pele raramente húmida 

 

19 

53 

327 

372 

 

2,5 

6,9 

42,4 

48,2 

Perceção sensorial: 

Completamente limitada 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

 

59 

201 

280 

231 

 

7,7 

26,1 

36,3 

30,0 

Mobilidade: 

Completamente imobilizado 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

 

70 

322 

302 

77 

 

9,1 

41,8 

39,2 

10,0 

Nutrição:   

Muito pobre 

Provavelmente inadequada 

Adequada 

Excelente 

 

9 

154 

570 

38 

 

1,2 

20,0 

73,9 

4,9 

Diabetes mellitus:   

Não 

Sim 

554 

217 

71,9 

28,1 

4.3. Prevalência e características das úlceras por pressão 

A prevalência de UPP nesta amostra foi de 11,2, em que a maioria apresentava entre 1 a 2 

UPP (84,9%), não tinha associado na documentação qualquer classificação (65,1%) e a 

localização anatómica mais frequente era na região sagrada (37,2%). Dos que tinham 

documentação com classificação (n=30), o maior grupo (40%) apresentava UPP de grau III e 

o menor grupo de grau II e suspeita de lesão profunda, ambos com o mesmo percentual 

(6,7%) (Tabela 5).  
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O maior grupo de UPP encontra-se no grupo etário dos idosos-idosos (48,8%), já o menor 

grupo de UPP pertence ao grupo etário dos adultos e dos idosos jovens com o mesmo valor 

percentual (8,1%) (dados que não constam da Tabela 5). 

Tabela 5.  
Caracterização das UPP quanto ao número, categoria e localização anatómica (n=86) 

Variável - Prevalência de UPP 
Frequência 

Nº % 

Número:   

1 a 2 

3 ou mais 

73 

13 

84,9 

15,1 

Classificação:   

Ausência de classificação  

Classificados 

56 

30 

65,1 

34,9 

Categoria (n=30):   

Grau I 

Grau II 

Grau III 

Grau IV 

Não classificável 

Suspeita de lesão profunda 

6 

2 

12 

5 

3 

2 

20,0 

6,7 

40,0 

16,0 

10,0 

6,7 

Localização anatómica:   

Sacro 

Trocânter 

Calcâneo 

Maléolo 

Outra 

32 

14 

17 

2 

21 

37,2 

16,3 

19,8 

2,3 

24,4 

4.4. Fatores relacionados com o risco e a prevalência das úlceras por pressão 

Neste subcapítulo apresentamos os resultados referentes à estatística inferencial que se 

destinou a dar resposta às hipóteses formuladas. Antes de descrever e analisar a estatística 

inferencial foi colocada a hipótese subjacente. 

H1 - Existe relação entre a pontuação média obtida na escala de Braden e o sexo, a idade e o 

CS a que pertence o utente. 

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre a pontuação média obtida na 

escala de Braden dos dois sexos (t: p0,129) e entre a mesma média dos grupos etários 

(ANOVA: p0,075). 

A pontuação média obtida na escala de Braden dos utentes da amostra difere 

significativamente de acordo com o CS a que pertencem (ANOVA: p<0,00). Estas diferenças 

significativas localizam-se na comparação entre a pontuação média da escala de Braden dos 
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utentes do CS de Murça com Alijó (ANOVA: p<0,000), com Mesão Frio (ANOVA: 

p<0,000), com Peso da Régua (ANOVA: p<0,000) e com Vila Real II (ANOVA: p<0,000). 

Existe também diferenças significativas na comparação entre a pontuação média da escala de 

Braden dos utentes do CS de Mesão Frio com Santa Marta de Penaguião (ANOVA: p<0,002) 

e com Vila Real I (ANOVA: p<0,037) e na comparação entre a pontuação média da escala de 

Braden dos utentes do CS de Santa Marta de Penaguião com Vila Real II (ANOVA: 

p<0,009). A pontuação média da escala de Braden dos utentes de Murça (17,61) é superior à 

dos utentes dos outros CS, significando que apresentam menor risco. Os utentes do CS de 

Mesão Frio são aqueles que possuem a pontuação média menos elevada (14,22), o que 

possuíam maior risco de UPP (dados relativos à comparação múltipla do teste de Tukey HSD 

que não constam na Tabela 6).  

Tabela 6.  
Resultados dos testes estatísticos entre a pontuação média obtida na escala de Braden e as variáveis de atributo 

(n=771) 

Variáveis  N Média 
   Valor 

do teste 

Graus 

de liberdade 

p 

value 

Pontuação EB x Sexo:   t=1,519 769 0,129 

Masculino 245 16,50    

Feminino 526 16,08    

Pontuação EB x Grupo etário:   ANOVA=2,315 770 0,075 

18-64 anos 84 16,02    

65-74 anos 84 16,79    

75-84 anos    255 16,51    

 85 anos 348 15,90    

Pontuação EB x Centro de Saúde:   ANOVA=8,926 770 0,000 

Alijó 56 15,27    

Mesão Frio 36 14,22    

Murça 175 17,61    

Peso da Régua 77 15,53    

Sabrosa 47 16,28    

Santa Marta de Penaguião 94 16,96    

Vila Real I 98 16,34    

Vila Real II 188 15,40    

Legenda: EB: Escala de Braden; t: Teste t de Student; p: probabilidade de significância. 

H2 - Existe relação entre as categorias do grau de risco obtidas na escala de Braden e a 

localização anatómica das UPP. 

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre as categorias de grau de risco e a 

localização anatómica das UPP (2
: p0,133) (Tabela 7). 
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Tabela 7.  

Resultados dos testes estatísticos entre as categorias de grau de risco obtidas na escala de Braden e a localização 

anatómica das UPP (n=771) 

Variáveis 
N Valor do Graus de p 

Alto Baixo Teste liberdade value 

Categorias grau de risco x Localização anatómica:      

Sacro 

Trocânter 

Calcâneo 

Maléolo 

Outra 

27 

13 

12 

1 

20 

5 

1 

5 

1 

1 

2 =7,059 4 0,133 

Legenda: p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson. 

H3 - Existe relação entre a prevalência das UPP e o sexo, a idade e o CS a que pertence o 

utente.     

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre a prevalência de UPP dos dois 

sexos (2: p0,713), dos grupos etários (2: p0,628) e do CS a que pertence o utente (2: 

p0,143) (Tabela 8). 

Tabela 8.  

Resultados dos testes estatísticos entre a prevalência das UPP e as variáveis de atributo (n=771) 

Variáveis 
N Valor do Graus de p 

Não Sim teste liberdade Value 

Prevalência de UPP x Sexo:   2= 0,169 1 0,713 

                   Masculino 

                   Feminino 

216 

469 

29 

57 

   

Prevalência de UPP x Grupo etário:     2= 1,739 3 0,628 

                   18-64 anos 

65-74 anos 

75-84 anos 

 85 anos 

77 

77 

225 

306 

7 

7 

30 

       42 

   

Prevalência de UPP x Centro de Saúde:     2= 10,897 7 0,143 

Alijó 

Mesão Frio 

Murça 

Peso da Régua 

Sabrosa 

Santa Marta de Penaguião 

Vila Real I 

Vila Real II 

47 

30 

166 

69 

39 

83 

86 

165 

9 

6 

9 

8 

8 

11 

12 

23 

   

Legenda: p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson; UPP: Úlcera por Pressão. 

H4 - Existe relação entre a prevalência das UPP e as categorias de grau de risco obtidas na 

escala de Braden.  

A prevalência de UPP da amostra difere significativamente entre as categorias grau de risco 

(2: p<0,00). A categoria de Alto Risco obteve um resíduo ajustado (RA) de +6,4 casos do 
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que o esperado, relativamente à categoria de Baixo Risco, sendo a prevalência nesta categoria 

de 84,9% (73 UPP) versus 15,1% (13 UPP) na categoria de Baixo Risco (dados que não 

constam na Tabela 9).  

Tabela 9.  
Resultados dos testes estatísticos entre a prevalência das UPP e as categorias de grau de risco obtidas na escala 

de Braden (n=771) 

Variáveis 
                      N Valor do Graus de p 

Não     RA Sim     RA Teste        Liberdade value 

Prevalência de UPP x Categorias grau de risco:   2=41,588 1 0,000 

Alto risco 

Baixo risco 

329     -6,4 

356     +6,4 

73     +6,4 

   13     -6,4 

   

Legenda: RA: Resíduo ajustado; p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson; UPP: Úlcera por Pressão. 

H5 - Existe relação entre a prevalência das UPP e as dimensões da escala de Braden.  

Verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre a prevalência de UPP e a dimensão 

“Fricção e Forças de Deslizamento” (2: p<0,00), sendo que os utentes que apresentavam 

problemas nesta dimensão obtiveram um RA de +6,0 casos de UPP do que o esperado e os 

que não apresentavam nenhum problema -5,2 casos do que o esperado de UPP, tendo obtido, 

respetivamente, uma prevalência de UPP de 23,7% versus 1,8%. Na dimensão “Atividade”, 

também verificamos diferenças estatísticas significativas (2: p<0,00), os utentes acamados 

obtiveram um RA de +8,0 casos de UPP do que o esperado, os que andavam ocasionalmente, 

-2,9 casos de UPP do que o esperado e os que andavam frequentemente, -4,9 casos do que o 

esperado de UPP, apresentando uma prevalência de UPP de 27,7%, 5,3% e 2,3%, 

respetivamente. Relativamente à dimensão “Humidade” (2: p<0,00), também se verificaram 

diferença estatística significativa, ou seja, os utentes que apresentavam pele constantemente 

húmida obtiveram um RA de +2,1 casos de UPP do que o esperado, utentes com pele muito 

húmida +3,2 casos de UPP do que o esperado e os utentes com pele raramente húmida -4,0 

casos de UPP do que o esperado; apresentando, respetivamente, prevalências de UPP de 

26,3%, 24,5% e 6,5%. Verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre a prevalência 

de UPP e a dimensão “Perceção Sensorial” (2: p<0,00), sendo que os utentes com perceção 

sensorial completamente limitada obtiveram um RA de +5,3 casos de UPP do que o esperado, 

com perceção sensorial muito limitada +2,2 casos de UPP do que o esperado, quando 

ligeiramente limitada -2,2 casos de UPP do que o esperado e sem nenhuma limitação na 

perceção sensorial -2,9 casos de UPP do que o esperado, tendo obtido respetivamente uma 

prevalência de UPP de 32,2%, 15,4%, 7,9% e 6,1%. Na dimensão “Mobilidade” também se 
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verificaram diferenças estatísticas significativas (2: p<0,00), os utentes completamente 

imobilizados obtiveram um RA de +6,8 casos de UPP do que o esperado, os que 

apresentavam mobilidade muito limitada +2,1 casos de UPP do que o esperado, utentes 

ligeiramente limitados na mobilidade -4,6 casos de UPP do que o esperado e os sem nenhuma 

limitação na dimensão -2,5 casos de UPP do que o esperado, apresentando uma prevalência 

de UPP de 35,7%, 14,0%, 4,6% e 2,6%, respetivamente. Apenas não se verificaram 

diferenças estatísticas significativas entre a prevalência de UPP e a dimensão “Nutrição” (2: 

p0,825) (Tabela 10). 

Tabela 10.  

Resultados dos testes estatísticos entre a prevalência das UPP e as dimensões da escala de Braden (n=771) 

Variáveis 
N Valor do Graus de p 

Não     RA Sim     RA Teste Liberdade value 

Prevalência de UPP x       

Dimensões da escala de Braden:      

Fricção e forças de deslizamento:   2= 46,630            2     0,000 

Problema  

Problema Potencial   

Nenhum problema 

132     - 6,0  

339   +0,3 

214   +5,2           

41     +6,0 

41      -0,3  

4      -5,2               

   

Atividade:   2= 72,585 3 0,000 

Acamado  

Sentado 

Anda ocasionalmente 

Anda frequentemente 

128    -8,0 

166    -0,3 

178   +2,9  

213   +4,9                                  

49     +8,0 

22     +0,3 

10      -2,9 

5      -4,9 

   

Humidade:   2= 24,022  3 0,000 

Pele constantemente húmida  

Pele muito húmida 

Pele ocasionalmente húmida 

Pele raramente húmida 

14     -2,1  

 40     -3,2 

283    -1,7 

348   +4,0                                        

5     +2,1 

13    +3,2 

44    +1,7 

24     -4,0 

   

Perceção sensorial:   2= 39,193 3 0,000 

Completamente limitada 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

 40    -5,3 

170   -2,2 

258   +2,2  

217   +2,9                                         

19   +5,3 

31   +2,2 

22    -2,2 

14     -2,9 

   

Mobilidade:    2= 63,830 3 0,000 

Completamente imobilizado 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

 45    -6,8  

277   -2,1  

288   +4,6 

75    +2,5                                           

25    +6,8 

45    +2,1 

14    -4,6 

2    -2,5 

   

Nutrição:     2= 0,903    3 0,825 

Muito pobre 

Provavelmente inadequada 

Adequada 

Excelente  

   8       0,0  

134    -0,8 

510   +0,9 

33     -0,4                                       

1       0,0 

20     +0,8 

60      -0,9 

5     +0,4 

   

Legenda: RA: Resíduo ajustado; p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson; UPP: Úlcera por Pressão. 
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H6 - Existe relação entre a prevalência de UPP e a localização anatómica das UPP. 

Verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre a prevalência de UPP e a localização 

anatómica das mesmas (2: p<0,00). Quando considerada a localização anatómica da região 

sagrada, obteve-se um RA de +16,3 casos de UPP do que o esperado com uma prevalência de 

UPP de 37,2%. A localização anatómica “Outra” assume um RA de +13,1%, com prevalência 

de 24,4%. No calcâneo verificou-se um RA de +11,8 casos de UPP do que o esperado e uma 

prevalência de UPP de 19,8%. No trocânter um RA de +10,7 casos de UPP do que o esperado 

e uma prevalência de UPP de 16,3% e, por fim, na região anatómica maleolar obteve-se um 

RA de +4,0 casos de UPP do que o esperado, com prevalência de UPP de 2,3%. Foi realizada 

simulação de Monte Carlo porque 50% das células tinha uma contagem menor que 5 (Tabela 

11). 

Tabela 11.  

Resultados dos testes estatísticos entre a prevalência de UPP e a localização anatómica das UPP (n=771) 

Variáveis 
N Valor do Graus de p 

Não     RA Sim     RA Teste liberdade Value 

Prevalência de UPP x Localização anatómica:   2= 771 5 0,000 

Sacro  

Trocânter 

Calcâneo 

Maléolo 

Outra 

0     -16,3 

0     -10,7 

0     -11,8 

0       -4,0 

 0      -13,1                                           

32      +16,3 

14     +10,7 

17      +11,8 

2         +4,0 

21      +13,1     

   

Legenda: RA: Resíduo ajustado; p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson; UPP: Úlcera por Pressão. 

H7 - Existe relação entre a prevalência das UPP e a presença de diabetes mellitus.  

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre a prevalência de UPP e a 

presença de DM (2: p0,759) (Tabela 12). 

Tabela 12.  

Resultados dos testes estatísticos entre a prevalência das UPP e a presença de diabetes mellitus (n=771) 

Variáveis 
N Valor do Graus de p 

       Não Sim Teste liberdade value 

Prevalência de UPP x Diabetes mellitus:   2= 0,801 1 0,759 

Não 

Sim 

491 

194 

63 

23 

   

Legenda: p: probabilidade de significância; 2: teste qui-quadrado de Pearson; UPP: Úlcera por Pressão. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo encontra-se estruturado em quatro subcapítulos, onde consta toda a discussão 

relativa às variáveis em análise, recorrendo, sempre que possível, a estudos nacionais e 

internacionais e a autores que abordam a problemática em estudo. O primeiro subcapítulo 

abordará a discussão quanto à caracterização sociodemográfica da amostra de utentes que 

integraram o estudo, no segundo será abordada a discussão quanto ao risco de UPP, no 

terceiro a prevalência das UPP e, por fim, o quarto subcapítulo reporta-se aos fatores 

relacionados com o risco e a prevalência das UPP. 

5.1. Quanto à caracterização sociodemográfica da amostra 

Quando analisadas as características sociodemográficas da amostra de utentes dependentes 

com foco de atenção e diagnóstico de risco de UPP, inscritos no ACeS, contexto deste estudo 

(n=771 utentes), verificamos que, maioritariamente, eram do sexo feminino (68,2%), o que 

vai ao encontro do identificado no Perfil Regional de Saúde do Norte 2017 (ARS Norte, 

2017), em que a população residente na área geográfica abrangida pelo ACeS pertencia, na 

sua maioria, ao sexo feminino (52,6%), embora o percentual obtido no presente estudo seja 

superior a este percentual. 

De acordo com o Plano Local de Saúde do ACeS Douro Norte 2011-2016 (Marques, 

Sarmento, Pereira & Servo, 2013), comparativamente à região Norte, o ACeS contexto deste 

estudo apresentava um acentuado índice de envelhecimento da população (158,8%), superior 

ao índice de envelhecimento da região Norte (113,3%). Por outro lado, o índice de 

dependência total do ACeS era de 53,6% e o índice de dependência dos idosos era de 32,9%. 

Estes dados justificam a maior proporção obtida pelo grupo etário dos idosos no presente 

estudo (89,1%). Trata-se, assim, de uma população marcada pelo envelhecimento, associado a 

dependência a vários níveis, o que os leva a estar associados ao Programa de Saúde 

“Dependentes” nos CS das suas áreas geográficas. 

Quanto ao CS a que pertenciam os utentes da amostra, verificamos que a maioria era utente 

do CS Vila Real II (24,4%), sendo Mesão Frio, o CS com menor percentual de utentes 

participantes no estudo (4,7%). Estes resultados podem ser justificados, uma vez que é o 
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concelho com menos população residente do ACeS, apresentando apenas 5.105 utentes 

inscritos, enquanto o concelho de Vila Real apresenta o maior número de utentes inscritos 

(59.296). Por seu lado, o CS Vila Real II era o CS do ACeS e do concelho que apresentava 

maior número de utentes inscritos. 

5.2. Quanto ao risco de úlcera por pressão  

Relativamente ao foco de atenção e diagnóstico de enfermagem “Risco de UPP”, associada no 

SClínico à intervenção “Avaliar Risco de UPP”, presente na totalidade da amostra em estudo 

(n=771), observou-se que a maioria apresentava alto risco de desenvolver UPP (52,1%).  

Contrariamente, no estudo de prevalência de UPP e fatores associados, desenvolvido por 

Duarte Gonçalves et al. (2011), nos arquipélagos dos Açores, Madeira e Canárias, com uma 

amostra de 1.186 pessoas, em todos os níveis assistenciais, incluindo doentes hospitalizados, 

utentes em domicílio e pertencentes à rede de cuidados primários e os residentes em lares/ 

centros sócio-sanitários foi evidenciado, na amostra em estudo, baixo risco de desenvolver 

UPP com um percentual de 67,6%. É de salientar que a maioria dos sujeitos do estudo 

(59,3%) está em contexto comunitário integrados em visitação domiciliária dos CS, tal como 

os utentes que integraram o nosso estudo. O mesmo se verificou no estudo de Pessoa, Rocha e 

Bezerra (2011), sobre a prevalência de UPP em 30 doentes acamados em domicílio, 

pertencentes à estratégia de saúde da família do sul de Teresina (Estado de Piaui - Brasil), que 

obteve um percentual de 33,3% de doentes que possuíam baixo risco de desenvolver UPP. 

Os nossos resultados vão ao encontro do estudo de Laranjeira e Loureiro (2017), realizado 

com uma amostra de 34 doentes internados, num hospital central português, situado na região 

de Lisboa e Vale do Tejo, que obteve um percentual de 97,1% de doentes que possuíam alto 

risco de desenvolver UPP. Este percentual é bastante mais elevado do que o obtido no 

presente estudo, mas é compreensível, uma vez que se trata de uma amostra de doentes 

internados. Este cenário repete-se em contexto internacional, como pode ser visualizado no 

estudo desenvolvido por Borghardt, Prado, Bicudo, Castro e Bringuente (2016), com uma 

amostra de 77 doentes, internados no Hospital Universitário de Vitória (Estado do Espírito 

Santo - Brasil), no qual os autores obtiveram um percentual de 87% de doentes que 

apresentavam alto risco de desenvolver UPP, salientando-se de novo o facto de se tratar de 

doentes internados.  
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Relativamente às diferentes dimensões da escala de Braden, comparando com o estudo de 

Laranjeira e Loureiro (2017), observamos que, na dimensão “Fricção e forças de 

deslizamento”, na nossa amostra o maior grupo de utentes (49,3%) apresentava problema 

potencial, enquanto no referido estudo, 76,5% apresentava problema real, o que era de 

esperar, tendo em conta que, no nosso estudo, na dimensão “Atividade”, o maior grupo 

andava frequentemente (28,3%) e no estudo de Laranjeira e Loureiro (2017), a maioria estava 

acamada (94,1%) e em contexto de internamento. No que diz respeito à dimensão 

“Humidade”, no nosso estudo, o maior grupo apresentava pele raramente húmida (48,2%), 

seguido pelo grupo com pele ocasionalmente húmida (42,4%), coincidindo com o estudo de 

Laranjeira e Loureiro (2017), mas com o valor de percentual mais elevado, invertido entre as 

categorias, respetivamente 35,3% e 50,0%. No que se refere à dimensão perceção sensorial, o 

nosso maior grupo enquadrava-se na categoria ligeiramente limitada (36,3%), enquanto no 

estudo em comparação, o maior grupo era o que apresentava uma perceção sensorial 

completamente limitada (38,2%), diferença que pode ser explicada pelo facto de aquele 

estudo incluir uma amostra de doentes internados. Relativamente à dimensão “Mobilidade”, o 

maior grupo apresentava uma mobilidade muito limitada (41,8%), categoria que coincide com 

o estudo atrás referido, que obteve um percentual de 44,1%. Por último, na dimensão 

“Nutrição”, a maioria da nossa amostra enquadrou-se na categoria adequada (73,9%), também 

coincidente com o mesmo estudo, em que a mesma categoria obteve um percentual de 55,9%, 

embora ligeiramente inferior ao do presente estudo. 

Quanto ao fator de risco adicional ser portador de diabetes mellitus, a maioria da nossa 

amostra não possuía este fator de risco (71,9%), percentual superior ao obtido no estudo 

realizado por Laranjeira e Loureiro (2017), que foi de 67,6%, e do obtido por Hans, 

Bitencourt e Pinheiro (2011), com uma amostra de 134 doentes internados num hospital de 

Porto Alegre (Estado do Rio Grande do Sul - Brasil), cuja prevalência de doentes que não 

possuíam este diagnóstico foi de 51% e bastante mais elevado do que no estudo de Pessoa et 

al. (2011), cujo percentual foi de 41,67%. Esta divergência poderá ser explicada pelo facto do 

nosso estudo ter incluído um número bastante superior de participantes comparativamente aos 

outros estudos apresentados. 
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5.3. Quanto à prevalência e características das úlceras por pressão 

A prevalência de UPP nos utentes da nossa amostra foi de 11,2%, valor aproximado ao 

percentual de prevalência dos utentes que integraram o estudo de Duarte Gonçalves et al. 

(2011), que foi de 14,8%, e ao percentual de prevalência do estudo de Pessoa et al. (2011), 

que foi de 13,3%. No entanto, bastante inferior à prevalência encontrada no estudo realizado 

por Bezerra et al. (2014), em 102 doentes com imobilidade prolongada assistidos no domicílio 

pela Estratégia Saúde na Família em Teresina (Estado do Piauí - Brasil), onde observamos 

uma prevalência de UPP de 23,5%, e ao valor de prevalência registada nos doentes da amostra 

no estudo de Laranjeira e Loureiro (2017), no momento da admissão, que foi 64,7%, mas 

superior à prevalência de UPP (4,6%) nos doentes internados em unidades intensivas, que 

foram excluídos da amostra por apresentarem este diagnóstico na admissão no estudo de 

Borghardt et al. (2016), ou seja, que foram desenvolvidas em contexto comunitário. Num 

estudo realizado no ACeS do Pinhal Litoral (Leiria-Portugal), por Passadouro, Sousa, Santos, 

Costa e Craveiro (2016), sobre características e prevalência em CSP das feridas crónicas, com 

uma amostra de 224 doentes portadores de ferida crónica, foram identificados 51 doentes, que 

apresentavam um número de 96 UPP em contexto comunitário, a que corresponde uma 

prevalência de 22,6% de UPP. 

Relativamente ao intervalo de número de UPP, no presente estudo, a maioria apresentava de 1 

a 2 UPP (84,9%), tendo-se repetido o mesmo intervalo, no estudo de Borghardt et al. (2016), 

com um percentual de 76,5%, valor bastante aproximado do nosso. 

Quanto à classificação das UPP na nossa amostra, o maior grupo de utentes (40%) 

apresentava uma classificação de grau III e o menor grupo classificações no grau II e suspeita 

de lesão profunda com percentual de 6,7%. No estudo de Passadouro et al. (2016), nas 96 

UPP, das quais foram classificadas 52, a classificação mais identificada foi também a de grau 

III (60%) e a menos identificada a de grau I (5%), aspeto não coincidente com o nosso estudo. 

A nossa classificação difere da do estudo de Duarte Gonçalves et al. (2011), em que o maior 

grupo de UPP foi classificado no grau IV (38,9%), seguido do grau III, com 28%, assim como 

da classificação no estudo de Laranjeira e Loureiro (2017), no qual o maior grupo de UPP, 

dos doentes internados, foi classificado no grau IV (44,1%), seguido pelo grau II (32,4%), 

assumindo a classificação de grau III menor frequência (2,9%). No estudo de Borghardt et al. 

(2016), a maioria das UPP (72%) foi classificada no grau I e apenas 9% com suspeita de lesão 
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tecidular profunda, tal como no estudo de Pessoa et al. (2011), realizado em contexto 

comunitário (Teresina - Brasil), em que o maior grupo foi classificado no grau I (40%). Se 

considerarmos tratar-se de amostras bastante diferentes em termos de dimensão e de contexto, 

é natural que existam diferenças de classificação quando em comparação com o nosso estudo. 

Quando comparamos, no entanto, a classificação presente nos estudos nacionais em contexto 

comunitário, nomeadamente, o nosso estudo e o de Duarte Gonçalves et al. (2011), podemos 

verificar que, no nosso estudo, as UPP presentes apresentam menor severidade que as do 

estudo da Macaronésia. Em 2007, com a reorganização dos CSP em Portugal, nomeadamente 

com a criação das ECCI, ficou assegurada uma melhor prestação de cuidados domiciliários de 

enfermagem de natureza preventiva, curativa e de reabilitação, o que se pode refletir na 

diminuição da severidade das categorias de UPP encontradas em contexto comunitário, assim 

como pela menor prevalência de UPP no nosso estudo. 

No que se refere à localização anatómica das UPP, o maior grupo de UPP encontrava-se 

localizada na região do sacro (37,2%) e o menor no maléolo (2,3%), resultados muito 

semelhantes aos obtidos por Laranjeira e Loureiro (2017), que obtiveram para a mesma 

localização um percentual de 32,4%. No estudo de Borghardt et al. (2016), a localização das 

UPP no maior grupo de doentes também é coincidente com os estudos anteriores, embora o 

percentual seja um pouco mais elevado (47,0%). No estudo de Duarte Gonçalves et al. (2011), 

existe um predomínio de UPP localizadas na região dos calcâneos (41,32%), seguido das 

localizadas na região sagrada (20,52%) e do trocânter com um percentual de 19,08%. No 

estudo de Pessoa et al. (2011), a localização anatómica de maior frequência foi na região 

sacro (75%), seguida da região maleolar e do trocânter com o mesmo valor percentual (25%), 

localizações com proporções bastante semelhantes às do presente estudo. 

5.4. Quanto aos fatores relacionados com o risco e a prevalência de úlceras por 

pressão 

Quando analisamos a relação entre a pontuação média obtida na escala de Braden com o sexo 

ou a idade dos utentes da amostra, no nosso estudo não foram observados resultados 

estatisticamente significativos. Quanto ao género, não se verifica na literatura informação que 

suporte de alguma forma esta relação, o que justifica a não obtenção de diferenças 

significativas no presente estudo. O mesmo se verificou no estudo de Freitas e Alberti (2013), 

realizado num Programa de Acompanhamento Domiciliar, na cidade de Belo Horizonte 
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(Estado de Minas Gerais - Brasil), aplicado a 183 doentes a quem foi aplicada a escala de 

Braden, com o objetivo estimar a capacidade da escala de Braden, no desenvolvimento de 

UPP, em que o sexo não se mostrou estatisticamente significativo.  

A idade, de acordo com alguns investigadores, assume um papel crucial no desenvolvimento 

de UPP, pela suscetibilidade que a pele apresenta devido ao processo de envelhecimento, 

fator que não se mostrou discriminativo no nosso estudo, assim como no estudo de Freitas e 

Alberti (2013), em que a idade não foi estatisticamente significativa. De acordo com o estudo 

de Wechi et al. (2017), os idosos e os doentes dependentes apresentaram, respetivamente, alto 

e altíssimo risco para o desenvolvimento de UPP, o que nos leva a considerar que a 

dependência é um fator de risco que se sobrepõe à idade, sobretudo se associada a 

comprometimento de atividades da vida diária, em que a redução da capacidade funcional se 

associa à diminuição da mobilidade, à presença de doenças infeciosas, redução da perceção 

sensorial causada pelo uso de medicamentos sedativos, analgésicos e relaxantes musculares, 

impedindo de perceber a dor e o desconforto. 

No que diz respeito à relação entre a pontuação média obtida na escala de Braden e o CS que 

prestava cuidados aos utentes do nosso estudo, verificou-se que os utentes dependentes 

pertencentes ao CS de Murça apresentavam maior média de pontuação na escala de Braden, o 

que significa menor risco de desenvolver UPP quando comparado com os utentes dos outros 

CS do ACeS em contexto. De acordo com o Plano Local de Saúde: ACeS Douro I - Marão e 

Norte 2011-2016 (Marques et al., 2013), Murça, com cerca de 5.952 habitantes é o segundo 

concelho com menos população residente do ACeS, mas dos que assume maior índice de 

dependência (64,6%), apresentando uma percentagem de idosos de 46,2%, o que o torna o 

concelho com maior índice de envelhecimento do ACeS (251,3%). Com base no 

conhecimento da realidade deste CS e dos seus profissionais de enfermagem, em que um 

grande grupo detém formação no âmbito da enfermagem comunitária, e especificamente na 

área da prevenção das UPP, podemos explicar o facto de ser o CS em que os utentes 

apresentam menor risco de desenvolver UPP.  

Pelo contrário, é no CS de Mesão Frio onde se verificam pontuações médias mais baixas na 

escala de Braden, o que significa que os utentes apresentavam maior risco de desenvolver 

UPP. Mesão Frio é o concelho do nosso ACeS com menos população residente (4.433 

habitantes) e com o índice de dependência mais baixo, com valores percentuais de 51,6%, 

sendo que apenas 31,8% corresponde à população idosa. Este concelho apresentava um índice 



61 

de envelhecimento de 160,4% (Marques et al., 2013), valor percentual muito aproximado ao 

índice de envelhecimento do ACeS, em que se realizou este estudo (158,8%). É também de 

referir que, segundo a mesma fonte, é o CS do ACeS com menor número de profissionais de 

saúde e que não integra ECCI.    

Quando analisada a relação entre as categorias de grau de risco obtidas na escala de Braden 

com a localização anatómica das UPP, no nosso estudo, não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas. Não foi encontrada literatura, e estudos que tivessem analisado esta 

relação.  

No que diz respeito à relação entre a prevalência de UPP e o sexo dos utentes, assim como 

com o CS que presta cuidados aos utentes, não se verificaram no nosso estudo diferenças 

estatísticas significativas. Também não existe na literatura suporte para esta relação. 

Relativamente à prevalência de UPP e a idade, no nosso estudo não foi observada diferença 

estatística significativa entre os grupos etários. No entanto, é de referir que o maior grupo de 

UPP se encontra no grupo etário dos idosos-idosos (48,8%), o que vai ao encontro do estudo 

de Bezerra et al. (2014), realizado em contexto comunitário no Estado de Piaui (Brasil), em 

que o maior valor percentual de prevalência de UPP foi observado nos doentes idosos 

(17,0%). Vários estudos referem o processo de envelhecimento como propenso ao 

desenvolvimento de lesões na pele, o que explica estes resultados.  

Quando analisada a relação entre a prevalência das UPP e as categorias de grau de risco 

obtidas pela aplicação da escala de Braden, no nosso estudo observou-se que, na presença de 

scores mais baixos na pontuação média obtida na escala de Braden, estavam diagnosticadas 

73 UPP em utentes com alto risco de desenvolver UPP, assumindo um valor percentual de 

84,9%. Tal como se verificou no estudo de Duarte Gonçalves et al. (2011), realizado na 

Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias), em que o valor percentual da prevalência aumenta 

em função do risco. Os indivíduos com baixo risco de desenvolver UPP apresentam uma 

prevalência de UPP de 5,4%, enquanto os indivíduos que apresentam alto risco obtiveram um 

percentual de prevalência de UPP de 66,4%. Também no estudo de Pessoa et al. (2011), 

realizado no Estado de Piaui (Brasil), verificou-se que, na presença de scores elevados na 

escala de Braden, ou seja, na categoria de baixo risco, se observou ausência de UPP. Já na 

categoria de alto risco, o percentual de prevalência era de 13,3%. O mesmo é observado no 

estudo de Borghardt et al. (2016), realizado no Estado de Espírito Santo (Brasil), em que os 
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doentes que apresentam alto risco obtiveram uma prevalência de UPP de 94%, enquanto os de 

baixo risco obtiveram um valor percentual de 6%, ainda que se trate de doentes em contexto 

hospitalar. 

Quando analisada a relação entre a prevalência de UPP e as diferentes dimensões da escala de 

Braden, no nosso estudo verificou-se que, quando relacionada a prevalência de UPP com a 

dimensão “Fricção e forças de deslizamento”, o valor percentual é superior nos utentes cuja 

dimensão se apresenta com problema efetivo (23,7%). O mesmo foi verificado por Gomes et 

al. (2011), num estudo que incluiu 140 doentes internados num Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) de Belo Horizonte (Brasil), que pretendeu analisar os fatores de risco para o 

desenvolvimento de UPP, em que a prevalência de UPP assumia um valor percentual de 

95,7% nos doentes que apresentavam este problema. É de salientar que a fricção e as forças 

de deslizamento são apresentadas na literatura como fator de risco facilitador no aparecimento 

de UPP, independentemente do contexto. 

Se analisarmos a prevalência de UPP com a dimensão “Atividade”, o valor percentual é 

superior nos utentes acamados (27,7%), facto que também se verifica no estudo de Gomes et 

al. (2011), assumindo valores de prevalência de 82,6%. O mesmo pode ser observado no 

estudo de Zambonato, Assis e Beghetto (2013), realizado no Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre (Brasil), em 1.503 doentes adultos, em que se verificou que o valor percentual de 

prevalência de UPP era superior nos doentes acamados (33,3%). Na literatura, estar acamado 

é fator de risco com grande influência no desenvolvimento de UPP, pela presença de atrito, 

pressão, cisalhamento e fricção e, quando associado à falta de mudança de decúbito, é o 

motivo pelo qual as UPP surgem com mais frequência em zonas de proeminência óssea, como 

o sacro, calcâneos e trocânteres.  

Quando analisada a relação entre a prevalência de UPP e a dimensão “Humidade”, no nosso 

estudo verifica-se que são os utentes com a pele constantemente húmida que apresentam o 

maior valor percentual de prevalência de UPP (26,3%). Quando comparado a outros estudos, 

nomeadamente ao de Gomes et al. (2011), a dimensão “Humidade” associa-se a utentes com 

pele ocasionalmente húmida (39,1%), e no estudo de Zambonato et al. (2013) a doentes com 

pele raramente húmida. De acordo com a literatura, a humidade da pele é um fator de risco ao 

aparecimento de UPP, no entanto, de acordo com a NPUAP (2016), consegue minimizar-se o 

risco com o aumento da frequência de trocas de fraldas, com a utilização de cateteres 

urinários e dispositivos de contenção fecal.  
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Quanto à relação da prevalência de UPP e a dimensão “Perceção sensorial da escala de 

Braden”, no nosso estudo verificou-se que a prevalência de UPP assume maior valor 

percentual (32,2%) nos utentes que apresentam perceção sensorial completamente limitada, o 

mesmo aconteceu no estudo de Gomes et al. (2011), no CTI de Belo Horizonte (Brasil), com 

valor percentual de 56,5%, sublinhado o facto de se tratar de doentes em contexto hospitalar, 

muitas vezes sob sedação. Já no estudo de Zambonato et al. (2013), foi nos doentes sem 

nenhuma limitação sensorial onde foi identificada maior prevalência de UPP, que ainda que 

se trate de um contexto hospitalar, revela ineficácia das medidas preventivas. 

Se analisarmos a relação da prevalência de UPP e a dimensão “Mobilidade”, no nosso estudo 

o valor percentual é superior nos utentes completamente imobilizados (37,5%), facto que 

também se verifica no estudo de Gomes et al. (2011), assumindo valores de prevalência de 

69,6%. Na literatura, a imobilidade apresenta-se como fator de risco com grande influência no 

desenvolvimento de UPP. De realçar que, no estudo de Gomes et al. (2011), os utentes estão 

em contexto hospitalar e as mobilizações são efetuadas por profissionais de saúde, já no nosso 

estudo, contamos com prestadores informais de cuidados, que muitas vezes não estão 

devidamente capacitados em medidas preventivas. 

Relativamente à relação da prevalência de UPP com a dimensão “Nutrição”, no nosso estudo 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. No entanto, sabemos que, na 

presença de problemas nutricionais, a médio ou a longo prazo funcionam como facilitadores 

ao desenvolvimento de UPP. Um mau estado nutricional contribui para uma diminuição da 

tolerância dos tecidos à pressão e influencia o processo de cicatrização. De acordo com a 

literatura, a escala de Braden apresenta limitações, nomeadamente na avaliação da dimensão 

nutrição, uma vez que esta avalia simplesmente a ingestão de alimentos, em termos de 

quantidade e não propriamente o estado nutricional, não tendo em conta fatores como a saúde 

oral, o apetite, sintomas gastrointestinais, recentes perdas ou ganhos ponderais, entre outros, o 

que pode justificar a ausência de diferenças significativas entre a dimensão nutrição e a 

prevalência de UPP, no presente estudo.    

Quando analisada a relação entre a prevalência de UPP e a localização anatómica das UPP, no 

nosso estudo foram observadas diferenças estatísticas significativas. De acordo com vários 

autores e como é referido no estudo de Borghardt et al. (2016), existe predomínio de UPP nas 

regiões sagrada, trocantérica e calcânea, as principais proeminências ósseas consideradas 
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locais de apoio, quando o utente se apresenta em posição dorsal ou mesmo lateral, sendo por 

essa razão os locais com localização mais frequente das UPP. 

Quando analisada a relação entre a prevalência das UPP e a presença de diabetes mellitus, no 

nosso estudo também não se observam diferenças estatísticas significativas, o mesmo se 

verifica no estudo de Freitas e Alberti (2013), realizado no Estado de Belo Horizonte (Brasil), 

também realizado em contexto domiciliário. Estes resultados divergem dos obtidos no estudo 

de Hans et al. (2011), com uma amostra de 134 doentes internados, realizado na cidade de 

Porto Alegre (Estado de Rio Grande do Sul - Brasil), no qual os autores identificaram 

correlação significativa entre a prevalência de UPP e a presença de diabetes mellitus. Esta 

divergência poderá ser explicada pelo facto dos estudos terem sido realizados em diferentes 

contextos. 
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6. CONCLUSÃO 

Depois de uma análise aprofundada aos objetivos delineados para este estudo, tendo em conta 

os resultados encontrados e a sua discussão, estamos agora em condições de enumerar um 

conjunto de conclusões que passamos a descrever.   

O padrão do perfil sociodemográfico dos utentes desta amostra pode caracterizar-se por ser 

um indivíduo do sexo feminino, do grupo etário dos idosos-idosos (≥ 85 anos), proveniente do 

CS Vila Real II e do CS de Murça.  

Uma ligeira maioria dos utentes da nossa amostra apresentava alto risco de desenvolver UPP, 

valor percentual superior ao obtido no estudo realizado em contexto comunitário nos 

arquipélagos portugueses e Canárias. Por seu lado, a prevalência de UPP encontrada neste 

estudo foi 11,2%, percentual inferior ao encontrado no mesmo estudo em comparação. Isto 

significa que, apesar do grau de risco ter sido superior na nossa amostra, a prevalência foi 

inferior, o que pode estar associado a boas medidas preventivas e cuidados de saúde mais 

eficazes. 

O número de UPP e a sua localização anatómica do nosso estudo são muito semelhantes às de 

outros estudos, com os quais fizemos a discussão dos resultados, sendo na sua maioria 1-2 

UPP e a localização predominante na região do sacro. Já no que se refere à classificação das 

UPP, a classificação predominante é a da categoria III no nosso estudo, enquanto no outro 

estudo realizado num contexto aproximado ao nosso, a classificação predominante é a da 

categoria IV, significando maior severidade destas feridas e da condição destes utentes, o que 

confirma os resultados da prevalência. 

A maioria das UPP não apresentavam classificação no SClínico, o que significa que ainda 

existe muito para melhorar em termos de documentação deste fenómeno, na instituição 

contexto deste estudo, nos CS que nela estão agrupados e suas unidades funcionais. 

Não se constatou relação entre o grau de risco e o sexo, idade e a localização anatómica das 

UPP. O fator relacionado com o grau de risco identificado no presente estudo foi o CS de 

proveniência do utente.  

Não constatamos a existência de relação entre a prevalência de UPP e as características 

sociodemográficas da amostra. A prevalência de UPP relacionou-se com as categorias de grau 
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de risco e as suas dimensões, exceto a dimensão “Nutrição”, confirmando que os utentes com 

alto risco de desenvolver UPP acabam por as desenvolver, sendo necessário uma maior 

supervisão por parte dos profissionais e implementação de medidas preventivas dirigidas a 

este grupo.  

Estas medidas devem ser preferencialmente dirigidas à região sagrada, uma vez que foi 

também um dos fatores relacionados com a prevalência das UPP. Tratando-se de utentes 

acamados, pode significar que a posição de eleição será o decúbito dorsal, devendo ser 

providenciada educação para a saúde ao prestador informal de cuidados e ajudas técnicas, no 

sentido de diversificar os posicionamentos e a sua frequência (de 2-2 horas ou inferior).  

Quanto ao diagnóstico de diabetes mellitus, não constatamos estar relacionado com a 

prevalência das UPP, o que não acontece em outros estudos, mas que foram realizados em 

contextos diferentes.   

As principais limitações do estudo estão relacionadas com o facto de se tratar de um estudo 

transversal, que não pode estabelecer as relações causa-efeito e da amostra ser não aleatória, o 

que poderá ter fragilizado a representatividade na população, com repercussões na estatística 

inferencial.  

Espera-se, com a realização deste trabalho, contribuir com um diagnóstico de situação 

relativamente às UPP em contexto comunitário no ACeS Douro I - Marão e Douro Norte e de 

alguma forma melhorar a cultura organizacional que promova o trabalho em equipa e a 

comunicação eficaz nesta mesma área.  

As instituições que prestam cuidados de saúde devem contemplar programas estruturados 

para a prevenção e a gestão de UPP, baseadas em protocolos, quer da avaliação do risco de 

UPP, quer da identificação e atuação para a redução do número de UPP e severidade das 

mesmas.  

Cada vez mais é exigido aos profissionais de saúde que demonstrem a qualidade dos cuidados 

prestados aos indivíduos, com base em indicadores diversos. Pelo impacto das UPP no 

indivíduo, família e instituição, bem como pelos fatores associados ao seu desenvolvimento, 

torna-se evidente a razão pela qual a prevenção eficaz das UPP é considerada um indicador de 

qualidade de cuidados prestados, devendo ser regularmente avaliado nos serviços de saúde. 

Os bons resultados resultam da melhoria da qualidade dos cuidados, que se baseia na 



67 

formação dos profissionais, na melhoria dos procedimentos, na disponibilização de meios, 

não esquecendo a monitorização frequente da sua efetividade. 

A identificação dos fatores de risco deve ter por base a aplicação da escala de Braden, o 

instrumento de avaliação de risco recomendado por entidades internacionais e nacionais, cuja 

regularidade deve ser a definida pela norma da DGS, emitida em 2011, ficando assim o grau 

de risco definido pela avaliação na admissão nas respetivas unidades. O risco de desenvolver 

UPP deve ser devidamente registado no processo clínico do utente, atualmente no SClínico, o 

sistema de informação em uso pelos profissionais de saúde, procedendo à avaliação do risco 

com a identificação do foco de atenção e diagnóstico “UPP” e como intervenção sugerida 

“Avaliar o Risco de UPP”.  

Em caso de presença de UPP, esta deve ser devidamente registada em termos de localização 

anatómica e de tratamento utilizado, pois só desta forma se pode dar continuidade ao 

processo. Também a categoria da UPP deveria ser implementada como registo obrigatório, 

pois a severidade das UPP presente numa instituição funciona também como indicador de 

qualidade dos cuidados prestados.  

Tendo em conta que prevenir implica menos custos do que tratar, é fundamental a definição 

de estratégias internas, nomeadamente em resposta às categorias de grau de risco obtidas na 

escala de Braden. Um indivíduo identificado com alto grau de risco implica uma atuação 

imediata, tendo por base avaliações mais frequentes, educação para a saúde e capacitação dos 

prestadores de cuidadores, aquisição de ajudas técnicas, com o objetivo de minimizar os 

fatores de risco presentes em cada contexto.  

As ações preventivas são fundamentais, sendo essencial que os profissionais de saúde estejam 

despertos para esta problemática, saibam atuar em conformidade com as boas práticas, 

sustentando as decisões terapêuticas na melhor evidência científica. É por isso essencial que 

se identifiquem os indivíduos vulneráveis ao aparecimento de UPP e que se identifiquem os 

fatores de risco para se poder adotar medidas de prevenção, contribuindo desta forma para a 

melhoria da qualidade dos cuidados e, consequentemente, da qualidade de vida do indivíduo/ 

família.  

Tendo em consideração os objetivos deste trabalho, é pertinente que os resultados do mesmo 

sejam devolvidos ao ACeS, no sentido de suscitar mudanças na atuação dos profissionais 

relativamente às medidas preventivas, documentação nos sistemas de informação e, por 
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conseguinte, a melhoria de qualidade dos cuidados prestados aos utentes nesta área de 

atuação, para que tenha as devidas implicações nas práticas destes profissionais, 

particularmente nos profissionais de enfermagem. 
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Apêndice A 

Formulário 

 

 

 

Grupo I - Caracterização Sociodemográfica dos Utentes  

 

1. Sexo     

 1. Masculino    

 2. Feminino     

 

2. Idade:    1.  18-64 Anos 

                                2.  65-74 Anos (Idosos Jovens) 

3.  75-84 Anos (Idosos Meia Idade) 

4.   85 Anos (Idosos-Idosos) 

 

3. Centro de Saúde  1. Alijó        

                                2. Mesão Frio     

3. Murça     

4. Peso da Régua      

5. Sabrosa      

        6. Santa Marta de Penaguião    

7. Vila Real I      

8. Vila Real II     

 

Grupo II - Focos de Atenção e Diagnóstico  

 

4. Risco de UPP 

1.Risco de UPP - Escala de Braden: ________ pontos  

 

A. Fricção e Forças de Deslizamento   _____ 

B. Atividade           _____ 

C. Humidade           _____ 

D. Perceção Sensorial          _____ 

E. Mobilidade           _____ 

F. Nutrição           _____ 
 

 
 

2.  Diabetes mellitus: 

 0.Não      

 1.Sim    

 

  

Nº___________ 
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5. Prevalência de UPP       

1. Presença  

 

 0. Sem UPP     

 1. Com UPP   

 
 

2. Número Total de UPP _________  

 

  0. Ausência de UPP  

 1. 1-2 UPP               

 2. 3 ou + UPP          

 

3. Classificação e Localização Anatómica   

3.1 Categoria (se múltiplas considerar a mais grave) 

 

   0.Ausência de Classificação                     

   1.Categoria / Grau I - Eritema não branqueável em pele intacta                 

   2.Categoria / Grau II - Perda parcial da espessura da pele ou flíctena   

   3.Categoria / Grau III - Perda total da espessura da pele                  

   4.Categoria / Grau IV - Perda total da espessura dos tecidos     

   5.Não Classificável - Profundidade Indeterminada      

   6.Suspeita de Lesão Profunda - Profundidade Indeterminada    

 

3.2 Localização Anatómica (se múltiplas considerar a mais grave) 

 

 1.Sacro            4. Calcâneo  

      2.Trocânter                5. Maléolo  

   3.Tuberosidade Isquiática         6. Outra      
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Apêndice B 
Parecer do Diretor Executivo e do Conselho Clínico e de Saúde do ACeS 
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Apêndice C 

Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte 
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