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RESUMO 

 

 

Prestar cuidados a um doente que além da patologia de base apresenta 

úlceras por pressão (UPP) implica um esforço acrescido por parte da Instituição de 

saúde e equipa multidisciplinar, custos acrescidos no tratamento e reactualizações 

frequentes, para que se prestem cuidados que primem pela excelência.   

 

 

OBJETIVOS: caracterizar o impacto clinico e económico das UPP e relacioná-los com 

as temáticas da Segurança do Doente e Qualidade em Saúde. 

 

METODOLOGIA: estudo observacional retrospetivo longitudinal, com uma população 

do estudo constituída por 164 adultos que estiveram internados entre 1 de janeiro a 31 

de dezembro de 2012 no CHMT e que desenvolveram UPP durante o internamento. 

 

RESULTADOS: com uma população do estudo maioritariamente masculina (57,3%), e 

uma média de idades de 81 anos, a taxa de incidência de UPP foi de 1,4%. A maior 

parte de UPP desenvolvidas durante o internamento foram as de categoria II e a 

localização anatómica mais frequente os membros inferiores. Em termos de impacto 

económico, 842.609 euros foi o montante estimado correspondente aos custos totais 

associados às UPP. 

 

CONCLUSÃO: o contínuo investimento na Segurança do Doente e na Qualidade em 

Saúde e, em especial, na prevenção das UPP devem ser mantidos para que se 

continuem a mobilizar esforços que minimizem a frequência da ocorrência das últimas. 

Mais do que tratar pretende-se prevenir tendo em conta que as consequências, quer 

para a díade doente-família como para as Instituições de saúde, são significativas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Risco; Qualidade em Saúde; Segurança do doente; 

UPP. 
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ABSTRACT 

 

 

To provide healthcare to a patient who has pressure ulcers (PU) in addition to 

an underlying disease requires a greater effort from the Health Institution and its 

multidisciplinary team as well as increased treatment costs and frequent updates, in 

order to assure excellence-driven healthcare. 

 

 

OBJECTIVES: to characterize the clinical and economic impact of pressure ulcers and 

relate it with the topics of Patient Safety and Healthcare Quality. 

 

METHOD: a longitudinal, retrospective, observational study was performed, with a 

population comprised of 164 adults who were admitted to the CHMT between the 1st of 

January and the 31st of December 2012, having developed pressure ulcers during 

hospitalization. 

 

RESULTS: with a study population mainly comprised of male patients (57.3%) with an 

average age of 81 years old, the incidence rate of pressure ulcers was 1.4%. The 

majority of pressure ulcers developed during hospitalization was of category II and the 

most frequent anatomic location was the lower limbs. Concerning the economic impact, 

842.609 euros was the estimated amount of total costs associated with pressure 

ulcers. 

 

CONCLUSION: the ongoing investment in Patient Safety and Healthcare Quality, 

especially in the prevention of pressure ulcers, should be maintained in order to 

continue the mobilization of efforts that minimize its frequency. More that treating, we 

aim to prevent, taking into consideration that the consequences are significant, both for 

the patient-family dyad and the Health Institutions. 

 

KEYWORDS: Risk Management; Healthcare Quality; Patient Safety; Pressure Ulcers  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Selecionar uma temática para elaborar um trabalho final de curso, neste caso, 

Curso de Mestrado em Gestão da Saúde, implica uma prévia e cuidadosa reflexão 

para que seja possível conciliar a realização de uma necessidade pessoal, profissional 

e que se entrelace com os objetivos propostos no Curso.  

Tendo como formação base enfermagem tornou-se essencial que o Trabalho 

de Projeto abordasse um tema com o qual já tivesse contacto. No entanto, o objetivo 

seria o de acrescentar à visão de prestadora de cuidados uma perspetiva de gestão 

desses mesmos cuidados, mobilizando as diversas competências adquiridas desde o 

início da frequência no curso de mestrado e desenvolvendo outras, através do estudo 

de diversas publicações/estudos nacionais e internacionais, como também com o 

contacto com personalidades detentoras de saber acerca da temática. 

Numa sociedade exigente e que prima constantemente pela qualidade, pensar 

que atualmente a existência de soluções de continuidade provocadas pela pressão e 

fricção, em doentes internados, continuam a ser uma realidade atual, exige uma 

atenção especial e um esforço conjunto e multidisciplinar. 

Com o aumento da esperança média de vida, assim como com o aumento das 

doenças crónicas, a possibilidade de aparecimento de UPP altera-se e, neste caso, 

terá tendência a aumentar.  

Quando um indivíduo se encontra internado numa Instituição de Saúde e 

apresenta, previamente à admissão, uma UPP pretende-se que a mesma, se possível, 

seja cicatrizada, ou caso durante o internamento, um doente desenvolva uma UPP ou 

agrave a categoria da mesma será necessário implementar estratégias de tratamento 

da lesão e prevenção de ocorrência de outras, como também analisar e refletir as 

razões que conduziram ao aparecimento da UPP e as repercussões, para o doente e 

para a Instituição de Saúde, da presença da mesma. 

Como premissas iniciais, com a elaboração do presente trabalho, pretende-se 

verificar, entre outros, de que forma é que a ocorrência da UPP no doente X aumentou 

o tempo de internamento, em dias. Qual o incremento de custos nas Instituições de 

saúde hospitalares decorrentes deste fenómeno, assim como verificar se existem 

implementadas e mobilizadas, por todos os profissionais de saúde, estratégias de 

prevenção de desenvolvimento de UPP e, quando tal não é possível, de tratamento 

precoce e reabilitação.  

Um pouco por todo o Mundo, nos Estados Unidos da América (EUA), na 

Europa e na Ásia têm sido desenvolvidos trabalhos na área das UPP quer em termos 
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de prevenção e tratamento como também de análise das implicações clínicas e 

económicas associadas à presença das mesmas. Tendo em conta que o estudo e a 

investigação desta realidade em Portugal ainda se encontra muito incipiente e, 

conhecendo-se a importância da mesma, há que unir esforços e investir nesta 

temática atual, desafiadora, aliciante e que representa um problema de Saúde Pública. 

Assim, definiu-se como objetivo geral: caracterizar o impacto clínico e económico das 

UPP em contexto intra-hospitalar, relacionando-os com as temáticas da Qualidade em 

Saúde e Segurança do Doente. 

Existem determinadas temáticas que, pela sua complexidade e importância para a 

sociedade, necessitam de um enfoque especial; a Gestão em Saúde será um desses 

casos, que será retratada no presente trabalho. Contudo, tendo em consideração que 

o tema central do mesmo se relaciona com as UPP, esta investigação pretende 

enquadrar e suportar a problemática em estudo. 

Este trabalho embora seja um todo continuum respeita os princípios de 

elaboração de um projeto de investigação, encontrando-se dividido, neste caso, em 

quatro capítulos. Um primeiro capítulo de Revisão da Literatura de onde, partindo do 

geral para o particular se inicia um percurso teórico que aborda tópicos desde a 

Gestão em Saúde, à Qualidade em Saúde, à Segurança do Doente e Gestão do Risco 

e finalizando-se no estado da arte referente às UPP. Compreende-se que a temática 

não se extingue no exposto mas crê-se que o mesmo permite espelhar a atual 

realidade nacional e internacional. O segundo capítulo destina-se à Metodologia, no 

qual se demonstra o percurso percorrido pela estudante desde a identificação do tipo 

de estudo, à definição do problema a investigar, à formulação dos objetivos, da 

população do estudo, das variáveis e às implicações éticas para que se consiga 

alcançar o pretendido. Posteriormente, surge a Apresentação dos Resultados e 

finalmente a Discussão dos mesmos, na qual se relacionam os resultados alcançados 

com os objetivos formulados e a metodologia seguida. Os resultados obtidos neste 

estudo foram discutidos com base em outros estudos internacionais, emergindo dessa 

discussão um conjunto de recomendações que se considera relevantes.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Gestão em saúde 

 

De entre as diversas necessidades essenciais de todo e qualquer ser humano, 

a Saúde detém um importante impacto. Torna-se então um conceito complexo na sua 

realização, ou seja, mais do que não ter doença pretende-se que o cidadão tenha a 

possibilidade de usufruir das suas potencialidades físicas e psíquicas, inserido numa 

sociedade, para que alcance a plenitude em termos de bem-estar, alegria, realização 

pessoal e/ou profissional. 

Para a Organização Mundial de Saúde - OMS (WHO, 2007) uma estratégia 

nacional de saúde forte necessita de lógica e de apoio suficiente, ou seja, o orçamento 

alocado tem de equilibrar a ambição e o realismo. Assim, e de acordo com a 

organização supra citada “bons” serviços de saúde serão aqueles que prestam 

cuidados de saúde, de forma efetiva, segura e de qualidade para os indivíduos que 

necessitem, quando e onde for necessário, com o mínimo de desperdício de recursos, 

tendo em conta o carácter limitado dos mesmos. 

De uma forma generalista, a OMS (WHO, 2007) considera que, atualmente 

persistem diversas desigualdades económico sociais e, mesmo em países 

considerados ricos, como os EUA ou a Austrália, a expectativa de vida ainda varia 

entre a população por mais de 20 anos. Além deste facto, assiste-se atualmente a 

uma escassez de profissionais de saúde em 57 países do Mundo 36 deles situam-se 

em África (WHO, 2007, p.9). Para finalizar, entre outros aspetos enumerados 

considera-se que cerca de metade dos equipamentos médicos existentes nos países 

em desenvolvimento não é utilizado seja por causa da falta de peças de reposição ou 

manutenção, ou porque os profissionais de saúde não os sabem utilizar (WHO, 2007, 

p.9). 

Segundo Leppo et al. (2013) a saúde da população é afetada pelo ambiente 

não só físico, como também social, económico que a rodeia e ainda pelas 

características e comportamentos individuais. Assim, o contínuo investimento em 

políticas públicas pode fazer uma grande diferença para a saúde e para a equidade na 

saúde através da criação de ambientes saudáveis (LEPPO, et al., 2013, p.4). Os 

autores supra citados defendem a saúde como um elemento essencial na felicidade e 
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bem-estar de um indivíduo; consideram-na um veículo facilitador no alcance dos 

objetivos e aspirações de cada um.  

Tendo em conta a importância individual e grupal da saúde, torna-se essencial 

refletir acerca do impacto da gestão da saúde. Inicialmente há que analisar o conceito 

de gestão e de gestor para que, posteriormente, se compreenda a relevância da 

gestão em saúde. Na ótica de Mintzerbg (1989) um gestor, de um modo global e 

resumido, planeia, organiza, coordena e controla atividades. O autor defende que se 

trata de um trabalho complexo, que envolve uma sobrecarga de obrigações.  

Quando se trata de saúde e processos de gestão da mesma, compreende-se a 

importância confinada, por a saúde constituir um bem essencial, continuamente 

desejável, que necessita de investimento e que ao mesmo tempo é frágil, vulnerável e 

limitada. Inserido numa Organização, um gestor, depara-se com inúmeras 

preocupações diárias que tem de orientar e modelar, uma vez que nenhuma 

organização pode ser tão bem executada, de forma padronizada que considere todas 

as contingências. Os distúrbios surgem não só porque os gestores fracos ignoram 

situações até que as mesmas atinjam proporções de crise, mas também porque os 

gestores fortes não podem antecipar todas as consequências das ações que tomam 

(MINTZBERG, 1989, p.20). Mintzberg defende que não existe profissão mais vital que 

a de um gestor uma vez que este determina se as instituições sociais nos servem bem 

ou desperdiçam os nossos talentos e recursos (MINTZBERG, 1989, p. 24). Embora 

com mais de vinte anos de diferença com a atualidade, a citação referida continua 

atual. Repercutindo para a temática da saúde pretende-se, entre outros, alcançar os 

melhores resultados em saúde, com demonstração de qualidade e ganhos em saúde, 

com o menor desperdício possível em termos de recursos humanos e materiais. 

Para Walshe (2011) abordar as questões da saúde acarreta consigo um 

importante impacto social não só por se tratar de um bem essencial e fundamental 

para a realização de cada indivíduo como também por quase toda a população, em 

algum momento da sua vida, recorrer aos serviços de saúde. Segundo o autor, em 

muitos países, um em cada dez trabalhadores desenvolve atividade profissional nos 

serviços de saúde médicos, enfermeiros, cientistas, terapeutas, empregados de 

limpeza, cozinheiros, engenheiros, administradores (…) e gestores (WALSHE, 2011, 

p.2). 

 Se a saúde representa um bem tão vital e desejado há que o saber gerir e 

permanentemente cultivar, uma vez que não é eterna nem pode ser encarada como 

um dado adquirido.  

Porter e Teisberg (2006) consideram que em saúde o objetivo certo prende-se 

com o aumento do valor dos cuidados de saúde para os doentes, isto é, a minimização 
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dos custos é simplesmente o objetivo errado e conduz a resultados 

contraproducentes, eliminar o desperdício e os serviços desnecessários é benéfico, 

mas reduzir os custos deve surgir a partir de verdadeiros ganhos de eficiência, não da 

transferência de custos, restringindo o atendimento ou reduzindo a qualidade 

(PORTER e TEISBERG, 2006, p.98). Os autores defendem que os cuidados de 

saúde, por serem complexos, necessariamente individualizados, específicos e 

continuamente modificáveis (tendo em conta a evolução científica e tecnológica) 

necessitam de se basear em resultados por ser a única maneira de criar 

responsabilidade, motivar, informar a melhoria do processo e elevar o valor do doente 

(PORTER e TEISBERG, 2006, p.102). 

 A saúde, à semelhança de outros mercados tais como a indústria ou a 

educação, apresenta um conjunto de características que a tornam única e distinta dos 

outros. Para Barros (2012) estas diferenças podem-se resumir em três importantes 

fatores: a presença de incerteza, o papel das Instituições sem fins lucrativos e os 

fortes juízos éticos. Quanto à presença de incerteza, o autor defende que esta reina 

não só em termos da incerteza da realização de um tratamento, da incerteza quanto 

aos resultados do tratamento, incerteza nos custos dos cuidados de saúde ou na 

assimetria de informação gerada (uma vez que na díade profissional de saúde – 

doente, o primeiro detém uma maior informação, por exemplo, relativamente ao 

diagnóstico ou ao prognóstico do segundo). Quanto ao estudo das Instituições sem 

fins lucrativos, Barros (2012) menciona que é imperativo compreender os objetivos 

destas instituições e de que forma ocorre a afetação dos recursos e, finalmente, em 

relação aos juízos éticos, em saúde, ninguém deve ser privado de cuidados médicos 

em caso de necessidade, independentemente, das suas condições financeiras 

(BARROS, 2012, p.32). 

Tendo em conta as especificidades do mercado da saúde, Walshe (2011) 

defende, de um modo geral que, nos países considerados desenvolvidos, no qual 

Portugal se integra, o sistema de saúde está sujeito a quatro tendências sociais 

desafiadoras:  

 a mudança demográfica – a esperança média de vida 

atualmente é superior à do século passado e pessoas idosas 

apresentam uma maior probabilidade de desenvolver doenças, 

entre as quais, crónicas, que implicam cuidados especializados 

e mais dispendiosos; 

 a inovação tecnológica – não só nas ciências farmacêuticas, 

como também na cirurgia, ou nos exames auxiliares de 
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diagnostico, pretende-se descobrir novas formas de cura e/ou 

gestão da doença; 

 as mudanças nas expetativas dos utilizadores e consumidores – 

cada vez mais se assiste à  decisão partilhada entre o 

profissional de saúde e o doente, quer em termos de diagnóstico 

ou mesmo do tratamento, adquirindo o doente uma postura 

proactiva, de envolvimento e não simplesmente sujeito alvo de 

cuidados de saúde; 

 o aumento dos custos tendo em conta o contexto de recessão 

económica global – o que implica a contínua reflexão nas 

prioridades em saúde e, por vezes, a implementação de 

mudanças em ambientes hostis. 

 

Uma vez que o presente trabalho de projeto foca-se no contexto hospitalar e, 

tendo em conta que esta área abarca, anualmente, uma importante “fatia” do 

orçamento destinado à saúde, é importante referir um conjunto de questões de análise 

que Walshe (2012) considera que a natureza hospitalar acarreta, que fazem parte do 

quotidiano de quem desempenha funções na área da gestão e pretende alcançar 

qualidade nos cuidados prestados. Deste modo, Walshe (2012) menciona que é 

necessário refletir acerca de:  

 como garantir que os serviços estejam interligados e estruturados; 

 como equilibrar a tríade: acesso, qualidade e custos; 

 como garantir que um hospital atue de acordo com as expetativas do 

público; 

 como garantir que os diferentes instrumentos políticos sejam efetivos e 

coerentes entre si, em termos das implicações advindas para o contexto 

hospitalar.  

 

Em saúde, uma gestão que prima pela qualidade implica uma atenção, um 

esforço conjunto, permanente e acrescido entre as várias organizações envolvidas. 

Porter e Teisberg (2006) consideram que nos diversos setores industriais, eliminar 

defeitos existentes reduz os custos obtidos por reduzir o desperdício e os custos 

advindos de uma reparação. Em saúde, e tendo em conta os autores supra 

mencionados, reduzir a presença do erro é especialmente importante uma vez que os 

custos advindos dos erros gerados e das complicações são, maioritariamente, muito 

elevados, e frequentemente, conduzem a uma recuperação (por parte do doente) mais 

lenta e, quiçá, com necessidade de um tratamento repetido ou extra.  
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 O mercado da saúde, como em outros campos, necessita que se identifique, 

para Porter e Teisberg (2006) o negócio a investir. Em saúde trata-se de um dos 

requisitos fundamentais para o bem-estar de cada um e para a realização dos 

objetivos de cada um, pelo que a prestação de cuidados necessita de uma gestão 

efetiva que compreenda a importância da prestação de cuidados de saúde 

individualizados, específicos, atuais e que se fundamente na qualidade. 

Tendo em conta a complexidade da temática da gestão da saúde, compreende-se 

que quem gere Organizações de Saúde beneficiará caso possua uma atitude 

proactiva, visionária, na qual questões de qualidade, custos e cuidados de saúde 

sejam refletidas permanentemente e com uma visão prática da realidade, ou seja, com 

o conhecimento do que realmente se sucede. Por exemplo, no caso hospitalar, nos 

serviços de internamentos, nos gabinetes das consultas, nas salas de espera do 

serviço de urgência daí que the future leaders of our healthcare systems need to be 

able to integrate theory and practice, and to have the adaptability and flexibility that 

come from really understanding the nature of management and leadership (WALSHE, 

2011, p.1). 

 

 

2.2 Qualidade em saúde 

 

Incrementar projetos no âmbito da Qualidade com efetiva qualidade implica 

tempo e gasto de energia por parte dos stakeholders, pelo que dever-se-ão recrutar, 

para essa missão, profissionais prestigiados nas diferentes especialidades médicas e 

cirúrgicas, das áreas de enfermagem, farmacêutica e das tecnologias e que estejam 

disponíveis para dedicar uma parte significativa do seu tempo a estas tarefas 

(DELGADO, 2009, p. 53). 

  A qualidade em saúde é um tema atual e premente, nas quais as suas 

componentes integrantes devem ser continuamente exploradas para que esta se 

mantenha parceira da evolução científica, social e tecnológica. Este aspeto é 

corroborado por diversos autores que consideram que a avaliação da qualidade dos 

cuidados de saúde tem despertado, nos últimos tempos, interesse crescente, que se 

tem manifestado, não só ao nível dos decisores políticos e das administrações, mas 

também no seio dos profissionais de saúde e dos próprios utentes (SOUSA et al,. 

2008, p.58). 

Abordar Qualidade implica recorrer, nalgum momento, às reflexões de Avedis 

Donabedian, por este representar a primeira personalidade a debater-se com as 
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questões do estudo da qualidade dos cuidados de saúde e ser considerado, por 

diversos autores, como a trave mestra desta temática. Com uma diferença de 35 anos 

com a atualidade é interessante analisar a definição do autor no que diz respeito à 

avaliação da qualidade. Assim, é um julgamento no processo de prestação de 

cuidados de saúde por profissionais considerados individualmente e como grupo. 

Quando informação directa relativa ao processo não se encontra disponível, ou se 

apresenta incompleta, podem ser realizadas inferências relativamente ao processo 

através da análise tanto da estrutura como do resultado (LOPES et al., 2000, p.60). 

Claramente verifica-se que o autor defende a sua abordagem na perspetiva da 

estrutura, do processo e também dos resultados, dando ênfase ao trabalho individual 

e, simultaneamente, ao de grupo. 

A Qualidade em Saúde, de acordo com Donabedian citado por Delgado (2009) 

deverá ser abordada, como foi anteriormente referido, mediante a tríade: estrutura, 

processo e resultado. Segundo o autor, a primeira abordagem refere-se aos recursos 

existentes e disponíveis nas Organizações (humanos, materiais, entre outros) e que 

têm relação direta com a qualidade dos cuidados prestados; o processo relaciona-se 

com a efetiva prestação de cuidados de saúde e o resultado representa o impacto que 

a estrutura e o processo detêm sobre o estado de saúde dos doentes. 

Diversas são as definições e abordagens confinadas à qualidade em saúde e, 

certamente, na última década tem existido um maior enfoque e preocupação com as 

questões de qualidade em saúde e que, concomitantemente, salvaguarde os cuidados 

prestados nos serviços das diversas instituições. No entanto, apesar do caminho até 

então percorrido, a opinião pública não é unanime, sendo inclusive interessante referir 

a seguinte reflexão não há cultura profissional para a qualidade, o conhecimento é 

incipiente e disperso, e o poder político não tem sabido lidar com esta dimensão, 

vulgarizando o conceito de qualidade e utilizando-o de forma voluntarista quando mais 

lhe convém (DELGADO, 2009, p.45). Esta perspetiva, não tão positiva ou, quiçá, mais 

realista, poderá estar relacionada com a fragilidade de algumas lideranças e, 

possivelmente, ancoradas pela situação de crise económico-social que o país 

atravessa. No entanto, chefias motivadas e empreendedoras constituirão uma mais-

valia no contínuo investimento em questões da qualidade. 

No capítulo destinado ao eixo estratégico Qualidade em saúde do vigente 

Plano Nacional de Saúde (PNS) observa-se que os profissionais devem assegurar a 

procura de uma visão da Qualidade em Saúde compreendendo a cadeia de valor em 

saúde em que a sua actividade se insere, o percurso clínico, a função de gestão de 

caso e a gestão do risco, promovendo e assumindo práticas e competências de 

melhoria contínua (PORTUGAL.MS.DGS, 2012, p.17).  
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Para que se dê resposta às premissas anteriores é de extrema importância 

apostar na formação contínua dos profissionais tal como se encontra mencionado na 

Visão para 2016 do presente PNS, em que a avaliação das políticas, instituições e 

profissionais é entendida como um passo essencial no processo de melhoria contínua, 

de credibilização e de valorização de todos os intervenientes e como um processo de 

aprendizagem das organizações, vital para a sua dinâmica (PORTUGAL.MS.DGS, 

2012, p.19).  

Assim, compreende-se que independentemente do modelo utilizado os 

princípios de melhoria de qualidade refletem uma liderança e gestão responsáveis e 

dedicadas, como chave para a responsabilização dos empregados e obtenção de 

qualidade dentro da organização. Os resultados com qualidade implicam uma visão a 

longo prazo, em oposição a soluções de curto prazo (MORISON, 2004, p.249). 

Nos Estados Unidos da América, em termos da temática da qualidade há que 

referenciar, entre outros, a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) e a 

National Quality Forum (NQF). Relativamente à AHRQ esta será analisada no 

subcapítulo destinado à Segurança do Doente e Gestão do Risco. 

O NQF é uma entidade sem fins lucrativos com utilidade pública, fundada em 

1999 e cuja missão consiste em melhorar a qualidade da saúde americana definindo 

prioridades e metas nacionais (…) é uma parceria público privada, com ampla 

participação de todas as partes do setor da saúde (USA.NQF, 2007, p.59). Em 2002, a 

entidade supra citada elaborou um documento no qual consta uma lista de eventos 

adversos que espelha a qualidade e a segurança do sistema de saúde americana. O 

resultado desse documento demonstrou que, se por um lado, o sistema de saúde 

americano era invejado por muitos (em todo o Mundo) por disponibilizar a milhões de 

cidadãos cuidados altamente especializados e com profissionais que tinham a 

oportunidade de contactar, diariamente, com as mais recentes inovações, por outro 

lado, o sistema era considerado fragmentado, muitas vezes de difícil acesso e que 

sofria de graves deficiências em termos de qualidade (USA.NQF, 2007, p.1). Em 

Novembro de 2006, o NQF reformulou a lista de eventos adversos a qual conta, 

atualmente, com 28 eventos adversos distribuídos por seis categorias: cirúrgica, 

produtos/dispositivos, proteção do doente, gestão do cuidado, evento ambiental e 

evento criminal. De notar que a inclusão de um evento como adverso implica que o 

mesmo respeitasse determinados critérios, entre outros: representa um motivo de 

preocupação para o público e os profissionais de saúde e prestadores, são claramente 

identificáveis e mensuráveis, geralmente evitáveis (…), indicativo de um problema de 

segurança de um estabelecimento de saúde e/ou importante para a credibilidade 

pública ou responsabilidade pública (USA.NQF, 2007, p.4). 



Revisão da literatura 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  10 

Para a temática das UPP as mesmas encontram-se abordadas na categoria da 

gestão do cuidado Care Management Events (USA.NQF, 2007, p.13) no qual se 

considera como evento úlceras por pressão categorias III e IV adquiridas depois da 

admissão, excluindo-se a progressão da categoria II para III se uma úlcera por 

pressão II for identificada desde a admissão do doente (USA.NQF, 2007, p.14). De 

acordo com o NQF, este evento é considerado como um dos mais frequentemente 

relatados sendo que categorizar e prevenir as úlceras por pressão torna-se um desafio 

uma vez que alguns doentes são particularmente vulneráveis ao seu desenvolvimento 

(USA.NQF, 2007, p.50). 

No Reino Unido também estes aspetos têm sido considerados como traves 

mestras para a obtenção de cuidados de qualidade. Deste modo, o Serviço Nacional 

de Saúde Inglês – National Health Services (NHS) – determina importante a definição 

de never events, ou seja evento inaceitável e eminentemente evitável 

(UK.NHS.DH.PSI, 2012, p.4). O NHS e, mais especificamente, o Departamento de 

Saúde Inglês consideram que existem determinados requisitos para que um evento 

seja considerado como never events, ou seja: o incidente pode ou não resultar em 

danos graves e/ou morte; existem evidências de que o evento ocorreu no passado, e 

que constitui uma conhecida fonte de risco; existem disponíveis orientações e/ou 

recomendações de segurança nacionais (…); o evento é evitável se a 

orientação/recomendação nacional for implementada; a ocorrência do evento pode ser 

facilmente identificada, definida e mensurável. (NHS.DH.PS, 2012, p.45). 

 Com uma lista de 25 eventos distribuídos por cinco categorias (cirúrgico, 

medicação; saúde mental; cuidados de saúde em sentido geral e maternidade) e tendo 

em conta os resultados de inúmeros estudos científicos efetuados no Reino Unido que 

comprovam o impacto clínico e económico das UPP (alguns dos quais serão 

referenciados no subcapítulo destinado exclusivamente às UPP), torna-se inquietante 

e ao mesmo tempo surpreendente o facto de estas não estarem incluídas em 

nenhuma das categorias, ou seja, à data de elaboração do presente trabalho o NHS 

ainda não considera as UPP como never events.  

 Será importante refletir em que ponto se encontra Portugal. À semelhança do 

que foi referido anteriormente para os EUA e o Reino Unido, não existe, ainda, em 

Portugal definida uma lista original e orientadora de eventos adversos. Sabe-se que as 

Instituições de Saúde têm vindo a trabalhar no sentido de fomentar a qualidade dos 

cuidados prestados e, por isso mesmo, criar, dentro das Organizações, grupos de 

trabalho, inseridos em comissões de qualidade, destinados a discutir e analisar 

temáticas relacionadas com a qualidade em saúde. 
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 O investimento nacional na qualidade em saúde tem sido notório nos últimos 

anos. A título exemplificativo, recorre-se ao Relatório Final do Grupo Técnico para a 

Reforma Hospitalar no qual se refere a importante necessidade em reformar os 

hospitais tornando-os num local mais competitivo, mais inovador, mais humanizado, 

onde seja possível a liberdade de escolha (…) os fluxos financeiros deverão, 

gradualmente, compensar e premiar a eficiência e a qualidade (PORTUGAL.MS, 2011, 

p.25). O relatório supra citado considera que em termos de qualidade há que apostar, 

entre outros, no apoio externo em áreas-chave (nas quais se incluem as UPP) com 

vista a aprender com os melhores, estejam onde estiverem e ambicionar ser tão bons 

quanto eles (PORTUGAL.MS, 2011, p.187) e ainda implementar as melhores práticas 

na luta contra as UPP originadas em ambiente hospitalar, promovendo a redução das 

mesmas a nível nacional.  

Tendo em conta a Estratégia Nacional para a Qualidade em Saúde, o 

despacho nº 3635/2013 explicita, desde fevereiro de 2013, para as instituições de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a necessidade da elaboração, anual, de 

um plano de ação no qual se identifiquem as atividades e o planeamento proposto 

pelas mesmas. Além do plano de ação anual é necessária a elaboração de um 

relatório final que contenha o resultado das atividades desenvolvidas. Dois aspetos 

extremamente importantes relacionam-se com o facto do relatório elaborado ser 

posteriormente acessível ao público através do site oficial das respetivas Instituições 

assim como dos sites oficiais da Administração Regional de Saúde territorialmente 

competente e da DGS (DESPACHO nº 3635/2013) e ainda os objectivos do plano de 

ação devem ser incluídos nos contratos programas acordados com cada instituição 

(DESPACHO nº 3635/2013).   

Nesta linha de pensamento, em Março de 2013 foi elaborada pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), uma Circular normativa que 

aborda as perspetivas futuras neste âmbito no que se refere à identificação dos 

eventos presentes na admissão, ou seja, Atribuição do indicador PNA (MS.ACSS, 

2013, p.1) pelo médico codificador após a alta do doente, no qual também se 

integrarão as UPP. Assim, com a identificação do indicador Presente na Admissão 

(PNA) permitir-se-á identificar, num Universo dos Hospitais do SNS, os diagnósticos e 

causas externas presentes no final de cada episódio de internamento (…) que se 

encontravam presentes no momento da admissão, bem como as condições que 

ocorreram no decurso do mesmo (MS.ACSS, 2013, p.1). 

Com a distinção das condições adquiridas antes e depois da admissão do 

doente será possível enriquecer a base de dados de codificação clinica na 

caracterização da morbilidade hospitalar e assim aumentar as possibilidades de 
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exploração da informação em termos de qualidade e eficiência da prestação de 

cuidados (MS.ACSS, 2013, p.1).  

Em Portugal, a contratualização dos Hospitais do SNS baseia-se na elaboração 

de Contratos Programa, sendo os mesmos encarados como a ferramenta que 

descreve o nível de produção contratada, os objetivos a alcançar pela Tutela e ainda 

os indicadores que permitem avaliar o desempenho dos hospitais com vista à 

aquisição e manutenção de qualidade, desempenho económico-financeiro e 

assistencial (LOURENÇO, 2010, p.166). Certamente, não só a elaboração e 

consequente exposição dos relatórios acima referidos como também a inclusão do 

indicador Presente na Admissão são dois exemplos de intervenções nacionais que 

denotam a relevância conferida à temática da Qualidade em Saúde. Por último, a 

introdução do indicador PNA trará, futuramente, implicações económico-financeiras 

uma vez que, entre outros aspetos, permitirá fomentar a distinção em termos de 

qualidade e produção hospitalar dos cuidados prestados nas várias instituições de 

saúde. 

Quando se aborda a qualidade, torna-se importante refletir acerca da gestão da 

qualidade, ou seja, quais os princípios/linhas orientadoras que regem a gestão da 

qualidade. De um modo geral, Walshe (2011) subdivide os princípios da gestão da 

qualidade em dez pontos nos quais, para o presente trabalho de projeto, torna-se 

importante mencionar:  

 a principal fonte de defeitos na qualidade são os problemas no 

processo, ou seja, na efetiva prestação de cuidados de saúde;  

 uma qualidade considerada pobre torna-se cara pois Waste is pervasive 

in healthcare; improvement is the best way to save money (WALSHE, 

2011, p.494);  

 a abordagem moderna da qualidade baseia-se no pensamento científico 

e estatístico; 

 uma gestão da qualidade emprega três conceitos intimamente 

relacionados: planeamento, monitorização e melhoria. 

 

Embora a temática da Qualidade da Saúde não se extinga nas reflexões e 

análises acima referenciadas, seguidamente aborda-se a Segurança do Doente e 

Gestão de Risco entendendo-a como uma temática inerente e que pode ser encarada 

como uma trave mestra da Qualidade. 
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2.3 Segurança do doente e gestão do risco 

 

A temática da Segurança do Doente constitui-se como uma problemática vasta 

e complexa que pode ser abordada intensa e exaustivamente. No entanto, e tendo em 

conta que o foco central do presente trabalho de projeto se relaciona com as UPP, o 

enfoque na Segurança do doente e Gestão do Risco representa um ponto de partida 

como alicerce que fundamente a temática em estudo. Por este ser um tema vasto e 

passível de diversas reflexões e análises críticas, pretende-se abordar sumariamente 

esta problemática não esquecendo a importância da mesma para o estudo das UPP. 

Abordar a temática da saúde implica necessariamente analisar uma área 

complexa, na qual existe uma incerteza inerente e uma necessidade constante de 

investimento e atualização de conhecimentos. Wachter (2012) refere que à 

semelhança dos pilotos, soldados e outros profissionais treinados para 

desempenharem funções em condições de alto risco, os médicos e os enfermeiros 

são, como que programados, para efetuar atividades específicas em momentos de 

pressão e que exigem um elevado nível de precisão. No entanto, o autor defende que 

ao contrário de outras profissões, em saúde, médicos e enfermeiros têm a acrescentar 

o frequente desempenho de comportamentos consciencializados (decisões complexas 

que têm de ser tomadas), a existência de múltiplas interações com outros profissionais 

de saúde e ainda muitos comportamentos que, pela sua frequência, se tornam 

automatizados. 

 Não só a experiência profissional diária, como também a permanente pesquisa 

e reflexão acerca das várias áreas de abrangência potenciam a qualidade em saúde e 

o bem-estar do doente, uma vez que a prestação de cuidados de saúde é incerta no 

resultado e, reconhecidamente, com potencial de causar danos colaterais nos 

doentes. É assim uma actividade de risco, estimando-se que em cada 100 

internamentos hospitalares 10 se compliquem por um qualquer erro, com dano para os 

doentes (FRAGATA, 2009, p.102). 

De acordo com o Institute for Healthcare Improvement (IHI) citado por Wachter 

(2012) um evento adverso representa numa lesão corporal não intencional resultante 

da prestação de cuidados de saúde (encontrando-se englobada a ausência de 

tratamento médico indicado à situação) e que despoleta um 

acompanhamento/hospitalização adicional ou que resulta em morte. De um modo 

geral, embora cerca de dois terços dos eventos adversos causem pouco ou nenhum 

dano nos doentes, cerca de um terço causa dano – desde um mal menor, tais como 

prolongamento do internamento, até à invalidez permanente (WACHTER, 2012, p. 13).  
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Refletir acerca de segurança, do risco e do erro implica recorrer ao relatório 

publicado no ano de 2000 e referente aos finais do século XX - To err is Human no 

qual, mediante a realização de dois estudos americanos com amostras representativas 

(em Nova Iorque, Colorado e Utah), constatou-se que a proporção de eventos 

adversos causados em ambientes hospitalares era extremamente elevada. De acordo 

com Kohn, Corrigan e Donaldson (2000) os resultados do referido relatório 

demonstraram que as mortes causadas por eventos adversos, considerados evitáveis, 

excederam as mortes atribuíveis a acidentes de viação e que, extrapolando os 

resultados obtidos nos dois estudos americanos (para a população admitida no ano de 

1997, nos EUA - 33.6 milhões admissões hospitalares), pelo menos 44 mil e no 

máximo 98 mil pessoas morreram anualmente nos hospitais não devido única e 

exclusivamente ao processo de doença presente, mas sim devido à ocorrência de 

erros. Para Vincent (2010) a elaboração do referido relatório representou um 

importante estímulo para a importância do estudo da segurança do doente e 

catapultou a temática para a consciência pública e política (inicialmente nos EUA e 

posteriormente disseminada pelo Mundo). De acordo com Vincent (2010) mediante os 

resultados apresentados no relatório To err is Human foi efetuado um esforço nacional 

para incluir a criação de um centro destinado à segurança do doente inserido na 

AHRQ no qual se reportassem os eventos adversos e os erros ocorridos, 

desenvolvessem programas de segurança por parte das organizações de saúde, 

entidades reguladoras e sociedades profissionais (VINCENT, 2010, p.25).  

Refletir sobre a temática da Segurança do doente e gestão de risco implica 

nomear a AHRQ como uma Organização americana de referência no âmbito da 

qualidade e da segurança dos cuidados de saúde. 

A AHRQ representa uma das 12 agências do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos que pretende, através da pesquisa e análise dos cuidados de 

saúde americanos, melhorar a qualidade, segurança, eficácia e efetividade dos 

cuidados de saúde para todos os americanos (USA.DHHS.AHRQ, 2013, p.1). De entre 

as diversas linhas de ação da Organização encontra-se a Segurança do doente na 

qual se pretende, de acordo com a AHRQ (2013), enumerar os riscos e os potenciais 

perigos que conduzem a erros e traçar estratégias com vista à prevenção da 

ocorrência de eventos adversos. 

Ao longo dos anos têm sido elaborados um conjunto de indicadores de 

qualidade que foram estabelecidos em todo o mundo, nos quais os hospitais 

inscrevem-se voluntariamente e partilham informações, permitindo o benchmarck, uma 

aprendizagem contínua e a partilha com as diversas instituições de saúde. De acordo 

com Vincent (2010) a AHRQ tem liderado o caminho para o estabelecimento destes 
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indicadores, apoiada por um programa de pesquisa substancial, que pode ser usado 

nos EUA e que tem sido ao longo dos anos, adotado por outros países, incluindo a 

Inglaterra. Foram definidos três conjuntos de indicadores de qualidade: indicadores de 

prevenção, indicadores hospitalares e, a partir de 2004, indicadores de segurança do 

doente nos quais se incluem as UPP (temática esta a central do presente trabalho de 

projeto). 

À semelhança do relatório To err is Human, há que destacar, na Europa, o 

relatório inglês elaborado no início do século XXI An Organization With a Memory que 

constatou a existência de lacunas nos sistemas de informação e de comunicação do 

NHS fornecendo um retrato incompleto da dimensão e da natureza dos problemas nos 

cuidados de saúde (UK.DH, 2000). De acordo com o relatório, no início do século XXI, 

nos hospitais do NHS 400 pessoas, morriam, anualmente, ou ficaram gravemente 

lesadas devido à ocorrência de eventos adversos causados por dispositivos médicos e 

os custos financeiros de eventos adversos são difíceis de estimar, mas provavelmente, 

são mais de 2 mil milhões de libras por ano (UK.DH, 2000, p.17). 

Embora se pretenda aumentar a qualidade, maximizando os recursos 

existentes para que haja uma convergência entre a prática baseada na evidência e o 

bem-estar do doente, é de conhecimento geral que o erro existe pelo que não deve ser 

ignorado, deve antes ser compreendido e descortinado para que se consigam 

implementar estratégias de prevenção e mesmo mitigação (embora praticamente 

impossível) do mesmo. Assim, vários autores defendem que a investigação em 

segurança do doente deve primordialmente, centrar-se na origem, dimensão, natureza 

e impacte dos eventos adversos decorrentes da prestação de cuidados de saúde 

(SOUSA, UVA e SERRANHEIRA, 2010, p.91).  

Walshe (2011) defende que prevenir a ocorrência de algo que está errado é tão 

importante como a análise de algo errado que ocorreu. No entanto, o autor defende 

que, frequentemente, confere-se menos atenção à prevenção do que a análise dos 

eventos, pela primeira levantar questões organizacionais e, quiçá, mais difíceis de 

tratar.  

De acordo com Fragata e Martins (2004) a questão de errar é algo inevitável e 

que faz parte integrante da vida. Assim, o importante é minimizar a probabilidade da 

sua existência e as consequências que de um erro podem advir, uma vez que a 

competência de lidar com o erro envolve os profissionais de saúde, a atitude dos 

doentes, vitimas desse erro, e, naturalmente, a resposta da sociedade em que todos 

se inserem e na qual o erro é largamente divulgado (FRAGATA e MARTINS, 2004, 

p.22). Ainda nesta linha de pensamento, de acordo com Lage (2010) e face à 

ocorrência de um incidente torna-se essencial verificar se o mesmo atingiu o doente e 



Revisão da literatura 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  16 

de que forma, se existiu a necessidade de implementar novas intervenções 

terapêuticas suscitadas pela ocorrência do mesmo, se existiram danos consequentes 

e se ocorreu a necessidade de aumentar o tempo de internamento do doente. Assim, 

a análise das causas não deve estar centrada no profissional que erra mas sim nos 

mecanismos dos erros, nos factores contributivos e nas falhas do sistema susceptíveis 

de melhoria (LAGE, 2010, p.14).  

Quando ocorre um incidente que direta ou indiretamente afeta negativamente o 

alvo de cuidados (tais como administração de um medicamento ao doente errado, 

progressão de uma UPP categoria II para categoria III, queda de um doente, 

administração de hemoderivados ao doente errado ou outros) o grande foco de 

atenção deverá incidir não na identificação e punição do profissional envolvido mas 

sim na identificação dos fatores internos e externos que motivaram a ocorrência; 

Wachter (2012) considera que, perante a ocorrência de um evento adverso, não só os 

doentes têm de ser foco de atenção como também os profissionais por serem 

considerados “a segunda vítima” do sistema (WACHTER, 2012, p. 15). 

 Torna-se extremamente importante o contínuo investimento em sistema de 

relatos de incidentes/eventos adversos e que seja criada uma cultura que possibilite a 

existência de profissionais esclarecidos e motivados para o registo dos mesmos, 

assim como haja a possibilidade do próprio sistema conferir respostas adequadas e 

atempadas.   

No entanto, as principais barreiras sentidas pelos profissionais são o medo de 

uma punição, falta de tempo, percepção de inutilidade (…) e a dificuldade no 

entendimento daquilo que constitui um incidente. A capacidade de actuar localmente 

para a correcção rápida dos incidentes detectados e a informação directa para quem 

relata são os principais incentivos à implementação do sistema (BENN et al. citados 

por LAGE, M., 2010, p.13).     

Para Vincent (2010) não existe um caminho perfeito a percorrer para que seja 

possível estimar-se a incidência dos eventos adversos; razão pela qual ao longo do 

tempo têm sido estudados e utilizadas diversas estratégias. Um artigo elaborado por 

Thomas e Peterson (2003) identificou e analisou diversos métodos de estudo dos 

erros (ativos – que ocorrem ao nível do prestador de cuidados e são limitados no 

tempo e no espaço, razão pela qual são facilmente mensuráveis e latentes – 

relacionados com “defeitos” no sistema, tais como falhas na manutenção, instalações 

incorretas, staff inadequado, razão pela qual são mais dificilmente identificáveis) e dos 

eventos adversos e as consequentes vantagens e desvantagens dos mesmos. Para 

Thomas e Peterson (2003) os erros e eventos adversos podem ser estudados através 

de: 
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 Conferências de morbilidade e mortalidade e autópsias – importante na 

prática/treino cirúrgico; alguns estudos descobriram que, mediante 

realização de autópsias, erros de diagnóstico potencialmente fatais 

ocorreram entre 20 a 40% dos casos (THOMAS e PETERSON, 2003, 

p.63); 

 Sistemas de relatórios de risco – existem diversos sistemas de registo 

do erro que podem fornecer informações importantes acerca de erros 

latentes que conduziram à existência de erros ativos e/ou eventos 

adversos. No entanto, os prestadores podem optar por não reportar, 

segundo Thomas e Peterson (2003) por terem medo das 

consequências, por considerarem que se encontram muito 

ocupados/sobrecarregados com outras atividades ou ainda pela 

preocupação com a futura reputação/reconhecimento profissional; 

 Análises de bases de dados – considerado um método atrativo que 

utiliza os dados disponíveis. Contudo, os dados encontram-se 

separados do contexto clinico, pode conter dados incompletos e 

inespecíficos e encontra-se diretamente relacionado com a codificação 

clinica e a identificação dos Grupos de Diagnóstico Homogéneos 

(GDH); 

 Análises das reclamações de má prática – é um método subjetivo mas 

importante segundo os autores na identificação de erros latentes não 

devendo ser utilizados para estimar a frequência dos eventos adversos 

e erros ativos; 

 Revisão da carta de alta médica – este método está dependente do que 

está referido na carta de alta; Thomas e Peterson (2003) consideram 

que representa-se como pouco confiável; 

 Revisão de dados eletrónicos – embora dependa da tecnologia e se 

trate de um método dispendioso na sua implementação, é 

concomitantemente preciso, importante e pode melhorar a deteção de 

erros e eventos adversos através da monitorização em tempo real e 

através da integração de múltiplas fontes de dados (THOMAS e 

PETERSON, 2003, p.64); 

 Observação direta dos cuidados prestados ao doente – fornece dados, 

de outra forma, indisponíveis; já utilizado em bloco operatório, 

enfermarias de cirurgia, unidades de cuidados intensivos e para 

identificar erros na administração medicamentosa. Contudo, traz 
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consigo diversas limitações, nomeadamente relacionadas com a 

confidencialidade e a importância do investimento no treino nos 

observadores; 

 Vigilância clínica – considerado o método mais preciso para identificar 

eventos adversos; ideal para avaliar a eficácia de intervenções 

específicas para diminuir os efeitos adversos (THOMAS e PETERSON, 

2003, p.64), embora seja considerado um método dispendioso. 

 

Thomas e Peterson (2003) consideram que cada método tem as suas forças e 

fraquezas tendo por isso, cada um, especificidades que o tornam mais indicado para 

identificar erros ativos, erros latentes ou eventos adversos. Um aspeto fundamental 

prende-se com a importância da identificação do (s) método (s) selecionados para a 

elaboração de um estudo, para que face às suas forças e fraquezas se consiga 

encontrar disponíveis os dados necessários a estudar e alcançar as conclusões 

pretendidas.    

Repercutindo para o presente trabalho de projeto, no capítulo destinado à 

Metodologia recorrer-se-á a análise dos dados inseridos numa base de dados 

administrativos. 

Embora ao longo dos anos tenham sido desenvolvidos diversos estudos 

relacionados com a segurança do doente e gestão do risco, é interessante constatar 

que existe uma congruência em alguns dos resultados obtidos. Para Campos, Borges 

e Portugal (2009) em saúde, os eventos adversos, originam danos irreversíveis 

(incluindo a morte) em 5% dos casos e, 50% demonstraram que poderiam ser 

efetivamente evitados. Já num estudo, com uma análise retrospetiva, desenvolvido por 

Sousa et al. (2011) com uma amostra de 1669 indivíduos (de um total de 47 783 

admissões referentes ao período temporal de 1 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro 

do mesmo ano) em três hospitais públicos da região de Lisboa, e no qual se pretendeu 

caracterizar a frequência, a natureza, o impacto e o grau de evitabilidade dos eventos 

adversos em contexto hospitalar, os autores concluíram que 11,1% constituiu a taxa 

de incidência dos eventos adversos, sendo que 53,2% dos eventos adversos eram 

evitáveis e 10,8% causaram a morte (este último valor representa cerca do dobro 

obtido no estudo anterior). Assim, e embora o risco seja, muitas vezes, inevitável, por 

um conjunto de fatores (inexperiência profissional, cansaço físico, falta de atenção, 

sobrecarga horária, desadequada distribuição de rácio profissional de saúde/doente, 

entre outros) o importante é incrementar diversas estratégias de prevenção. Esta 

perspetiva multifatorial da ocorrência de eventos adversos foi corroborada por diversos 

autores, uma vez que o sistema apresenta buracos de segurança (falhas passivas) 
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que por si só não provocam acidentes mas criam oportunidades para que estes 

ocorram, no alinhamento com outros buracos de segurança (falhas activas), levados a 

cabo por humanos e equipas (FRAGATA, 2009, p.80). A segurança começa à 

cabeceira do doente (LAGE, 2010. p.16) e por isso mesmo, é necessária a contínua 

monitorização do erro para que se continue a investir numa política de prevenção e de 

melhoria contínua dos cuidados prestados.  

Na esfera dos eventos adversos e numa perspetiva de Segurança do Doente e 

Gestão do Risco, abordar a questão das UPP é primordial não só pelas implicações 

clinicas e económicas que estas implicam como também devido ao impacto que estas, 

ainda apresentam, na atualidade e neste caso mais específico, em meio intra-

hospitalar. 

Para Wachter (2012) um estudo realizado pelo Institute of Medicine da década 

de 90 do século XX, corroborado por um outro do ano de 2011 (ambos nos EUA) 

demonstraram que valores entre 17 mil milhões e 29 mil milhões de dólares 

representam a quantia dos custos, em ambiente hospitalar, para eventos adversos 

evitáveis; caso se some os custos dos eventos adversos considerados não evitáveis 

este valor mencionado dobraria. 

O custo financeiro de eventos adversos, em termos da necessidade de um 

tratamento adicional e do aumento de dias de internamento são, também para Vincent 

(2010), consideráveis. Vincent (2010) considera que um doente sujeito a um evento 

adverso permanece, em média, seis a oito dias a mais internado num hospital do que 

seria previsto caso o evento adverso não tivesse ocorrido. O autor defende que 

embora, em termos clínicos, o evento adverso possa, em certos casos, não ser 

traumático ou desagradável para o doente, extrapolando todos os resultados a nível 

nacional, as despesas são avultadas. Um estudo alemão constatou que em meio 

hospitalar cerca de 3% do total de dias de internamento e 1% da despesa hospitalar 

destina-se a eventos adversos evitáveis (VINCENT, 2010, p.57). 

Tendo em conta as potenciais consequências que os eventos adversos podem 

causar nos doentes, Faria (2010) defende a existência de três fatores que determinam 

uma tendência crescente para a existência de ações em tribunal relacionados com 

eventos adversos causados em Instituições de Saúde e originados aquando a 

prestação dos cuidados. Assim: 

 O aumento da esperança média de vida com consequente aumento da 

existência de idosos e maior recorrência a cuidados de saúde;  

 A limitação de recursos humanos e materiais disponíveis devida à 

conjuntura económico-financeiro que o país atravessa e, 
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 O crescente empowerment das “vítimas” quer pelo maior conhecimento 

dos cidadãos e maior participação ativa dos mesmos, quer também pela 

visibilidade conferida através da comunicação social aos 

acontecimentos que provocam danos físicos e psicológicos nos 

doentes. 

 

Faria (2010) defende que na esfera da Segurança do Doente e Gestão do 

Risco, inicialmente, e especificamente nos EUA uma das preocupações major 

relacionava-se com a monitorização das queixas em tribunal contra a Instituição de 

Saúde em causa; atualmente o enfoque concentra-se mais no sub-conceito de gestão 

do risco clínico, ou seja, identificando-se essencialmente com a gestão do risco 

clinico/medicamentoso que levará à segurança do doente na fase de prestação de 

cuidados (FARIA, 2010, p.84). 

 De um modo geral, Faria (2010) considera a existência de três focos de ação 

fundamentais no que concerne ao investimento em Instituições de Saúde que prezem 

pela prevenção de eventos adversos, ou seja: velar pela segurança do doente, 

controlar a qualidade dos cuidados e assistência prestados, analisar e avaliar de forma 

idónea as credenciais e qualidade profissional do seu staff (FARIA, 2010, p.87). Para 

Wachter (2012) a frequência da ocorrência de um evento adverso pode diminuir, caso 

se invista, entre outros, na educação contínua dos profissionais, numa permanente 

mudança de cultura, na prática de auditorias, no trabalho em equipa e ainda na 

utilização periódica de checklists, bundles e pathways como ferramentas adjuvantes.   

Embora seja uma temática complexa a Gestão do Risco pode ser definida, 

segundo Fragata e Martins (2005) como um conjunto de medidas que permitam 

identificar erros e acidentes, assim como reconhecer as medidas que possibilitam 

evitar a ocorrência dos erros, e caso o mesmo não seja de todo possível, minorar o 

impacto negativo da ocorrência dos acidentes. Reason citado por Fragata e Martins 

(2005) defende a existência de três abordagens na gestão do risco: 

 Modelo de atribuição pessoal – o realce é conferido às ações dos 

indivíduos, considerando os mesmos como agentes livres, capazes de 

escolher entre comportamentos seguros e inseguros (FRAGATA e 

MARTINS, 2005, p.78); 

 Modelo de engenharia – o foco de atenção prende-se com a fiabilidade 

do sistema, estando relacionada com a ergonomia; 

 Modelo organizacional – este modelo confere importância à 

necessidade do investimento em medidas pro activas de segurança e a 

necessidade de reformas contínuas dos processos organizacionais 
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(FRAGATA e MARTINS, 2005, p.78) uma vez que o modelo foca-se na 

perceção de que a ocorrência de erros é indicativa de falhas deficientes 

do sistema que têm de ser trabalhadas. 

 

Na atualidade gerir o risco é fulcral uma vez que permite adotar um conjunto de 

medidas preventivas e possibilita conhecer antecipadamente a probabilidade (risco) de 

um mau resultado – seja a morte ou a ocorrência de complicações. Se esse 

conhecimento existir, poderemos (…) optimizar doentes (…) optimizando assim os 

resultados (FRAGATA, 2006, p. 75). Por outro lado, o autor defende que o 

conhecimento das características do doente a tratar/cuidar permite comparar os 

resultados do cumprimento do plano de cuidados traçados com o risco (baixo/elevado) 

que o doente apresenta, neste caso específico, com o risco de desenvolvimento de 

UPP.  

Fragata (2006) defende que, em saúde, estratificar o risco, permite ordenar os 

doentes de acordo com a gravidade da doença principal ou das doenças associadas. 

No caso específico deste trabalho de projeto, permite estratificar os doentes em 

elevado e baixo risco de desenvolvimento de UPP, sendo fundamental para podermos 

medir e logo comparar, indicadores de performance e de qualidade (FRAGATA, 2006, 

p.42) uma vez que possibilita ao longo do internamento a comparação dos diversos 

resultados da escala de avaliação do risco e a consequente análise das medidas 

adotadas quer em termos de prevenção quer em termos de tratamento e reabilitação. 

Uma vez que no subcapítulo destinado às UPP irão ser abordadas as escalas 

de avaliação de risco para as UPP e, mais especificamente a Escala de Braden, no 

presente subcapítulo torna-se relevante abordá-las de um modo sumário por estas 

representarem ferramentas que pretendem preservar a segurança dos doentes, ao 

fornecerem dados que despoletam determinadas ações futuras. Pancorbo-Hidalgo et 

al. (2006) defendem que as escalas de avaliação de risco permitem identificar um 

conjunto de medidas que necessitam de ser prevenidas e os fatores de risco 

associados às mesmas. De um modo geral, uma escala, neste caso, de avaliação de 

risco, comporta determinados parâmetros a avaliar (por exemplo: fatores de risco para 

o desenvolvimento da determinada situação que se encontra a avaliar) que são 

subdivididos em diversas categorias a que corresponde uma determinada pontuação. 

A soma dos diversos parâmetros origina uma pontuação total – habitualmente 

numérica e que se traduz num conjunto ordinal, tal como, baixo risco/médio risco/alto 

risco. De acordo com o resultado obtido, frequentemente, se associa um conjunto de 

ações direcionadas para o mesmo com vista não só a uma uniformização dos 
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cuidados (cientificamente comprovados) como também ao alcance de cuidados 

específicos e de qualidade. 

A utilização da escalas de avaliação de risco implica que se associe um 

determinado programa/plano de ação complementar, ou seja, a recorrência a este tipo 

de escalas permite direcionar a atenção do sujeito para o foco em estudo mas 

necessita que haja presente, segundo Halfens, Achterberg e Bal (2000), um conjunto 

de conhecimentos, competências e recursos associados às mesmas para que se 

consiga dar resposta às atividades inerentes ao score obtido na avaliação da escala. 

Um aspeto relevante face ao uso das escalas de avaliação de risco prende-se 

com o facto de comprovar se a utilização das mesmas permite diminuir a ocorrência 

do determinado evento em análise. A título exemplificativo, Anthony (2010) defende 

que apesar das constatações de que a utilização de escalas permite prever o risco, 

não há evidência de que as mesmas permitam reduzir a incidência, neste caso, das 

UPP. De um modo geral, na abordagem da gestão do risco não só se torna 

extremamente importante a abordagem retrospetiva como também a prospetiva, na 

qual se incluem as escalas de avaliação do risco uma vez que permitem reduzir as 

incertezas quanto às ações futuras e com base numa determinada probabilidade de 

risco, introduzir previamente medidas correctivas ou preventivas que mitiguem ou 

anulem esse risco (SOUSA, UVA e SERRANHEIRA, 2011, p.14). 

Assim, compreende-se que na área da Segurança, do doente, o grande desafio 

da investigação é criar conhecimento e, através da sua transferência, permitir o 

desenvolvimento de soluções inovadoras que contribuem para diminuir o risco inerente 

à prestação de cuidados de saúde e, dessa forma, melhorar a segurança do doente 

(SOUSA, UVA e SERRANHEIRA, 2010, p.94). De um modo geral, Wachter (2012) 

considera que, entre outros, o rácio enfermeiro – doente, a contínua 

certificação/atualização dos conhecimentos por parte dos profissionais e a eliminação 

da prática de longas horas contínuas de trabalho terão um impacto nos resultados dos 

doentes, pelo que se pretende que os profissionais se mantenham well-trained, well-

staffed and well-rested (WACHTER, 2012, p.28). 

Segundo Wachter (2012) as UPP representam uma “fatia” importante da 

realidade intra-hospitalar uma vez que se estima que nos EUA, um em cada sete 

doentes hospitalizados, apresentam ou desenvolvem uma UPP, cerca de 2.5 milhões 

de doentes com UPP são tratados anualmente e mais do que 50.000 doentes acabam 

por falecer, todos os anos, devido a complicações advindas da presença destas lesões 

cutâneas. Estes entre outros factos, tornam esta temática concomitantemente 

aliciante, desafiadora e atual. 
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2.4 Úlceras por pressão 

 

2.4.1Perspetiva histórica e definições 

Embora só no século XX se tenham iniciado as reflexões e preocupações mais 

formalizadas acerca da problemática das UPP, desde há muito tempo que são 

encontrados indícios de que existem relatos passados acerca desta temática. Ferreira 

et al. (2007) mencionam que na época do Antigo Egipto, mais especificamente, numa 

múmia de uma sacerdotisa da XXI Dinastia (2050-1800 AC) terão sido encontradas 

UPP cobertas por peças de couro embalsamado, provavelmente tentando recuperar a 

integridade física (FERREIRA et al., 2007, p.3). De acordo com os autores supra 

citados já no Século XVI (ano de 1583) Fabricius Hilanus associou a existência das 

úlceras a causas externais (naturais) e a internas (sobrenaturais). Ainda no Século XVI 

o cirurgião francês Ambroise Paré propôs algumas intervenções importantes que ainda 

hoje são tidas em consideração, como a nutrição saudável, o tratamento de doenças 

subjacentes, o alívio da pressão, o apoio psicológico, o tratamento cirúrgico e os 

pensos (FERREIRA et al., 2007, p.4) e no século XIX o médico e cientista francês 

Jean-Martin Charcot representa a primeira pessoa a tentar explicar cientificamente a 

causa das úlceras de pressão, sugerindo que as úlceras de pressão eram inevitáveis e 

que ocorriam como resultado de factores tróficos neurogénicos (FERREIRA et al., 

2007, p.4). 

O ano de 1962 representa um marco importante na temática das UPP pois 

traduz o ano em que a enfermeira inglesa Doreen Norton produz a primeira Escala de 

Avaliação do risco de Desenvolvimento de UPP, facto este que permitiu, pela primeira 

vez, avaliar o risco de um doente desenvolver uma úlcera de pressão e, assim, 

implementar medidas preventivas adequadas à situação (FERREIRA et al., 2007, p.4). 

Em 1996 e, mais especificamente, no mês de dezembro foi criado em Londres 

o European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) com o objetivo de liderar e apoiar 

todos os países europeus nas temáticas relacionadas com a prevenção e o tratamento 

de UPP. Como missão desta Organização pode-se ler na sua página de Internet: 

proporcionar o alívio de pessoas que sofrem ou correm o risco de desenvolver úlceras 

por pressão, em particular através da investigação e da educação do público e 

influenciar a política de úlcera por pressão em todos os países europeus no sentido 

adequado do cuidado centrado no doente (EPUAP [2012]). 
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Desde 2009 e de acordo com o National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP) e o EPUAP uma UPP é definida como uma lesão causada na pele ou no 

tecido subjacente, geralmente sob uma proeminência óssea, como resultado da 

pressão ou da combinação entre a pressão e a fricção (EPUAP/NPUAP, 2009, p.7). 

Atualmente, e de acordo com as referências supracitadas uma UPP pode apresentar 

quatro categorias, mediante o tipo de tecidos atingidos. Assim: 

 

 Categoria I – eritema não branqueável – a pele encontra-se intacta e 

ruborizada; ao toque não branqueia. A área pode encontrar-se dolorosa, 

firme, suave, mais quente ou mais fria comparativamente com o tecido 

adjacente. Segundo os autores, esta categoria pode ser difícil de 

detetar em indivíduos que apresentem tons de pele mais escuros. 

 

Figura 1. UPP categoria I 

 

 

 Categoria II – perda parcial da espessura da pele – observa-se uma 

lesão aberta pouco profunda. Também se pode apresentar como uma 

flictena; é uma úlcera superficial brilhante ou seca sem esfacelo ou 

hematomas. 

 

Figura 2. UPP categoria II 
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 Categoria III – perda total da espessura da pele – o tecido subcutâneo 

encontra-se visível; os ossos, tendões ou músculos não se encontram 

expostos. Nesta categoria incluem-se as úlceras tunelizadas. A 

profundidade de uma UPP III varia consoante a localização anatómica. 

Uma vez que a asa do nariz, os pavilhões auriculares, a região occipital 

e maleolar não apresentam tecido adiposo subcutâneo, as úlceras 

categoria III nestas localizações podem ser pouco profundas. No 

entanto, as regiões anatómicas com adiposidade significativa podem 

desenvolver UPP extremamente profundas. 

 

Figura 3. UPP categoria III 

 

 

  Categoria IV – perda total da espessura tecidular – verifica-se 

exposição do osso, tendão ou músculo; podem estar presentes 

tunelizações. À semelhança da categoria III, também na IV a 

profundidade varia de acordo com a localização anatómica. A asa do 

nariz, os pavilhões auriculares e as regiões occipital e maleolar não têm 

tecido adiposo subcutâneo e as úlceras nestas localizações podem ser 

pouco profundas. As úlceras desta categoria podem ser causa de 

osteomielite ou osteíte; o músculo e/ou osso encontram-se visíveis ou 

diretamente palpáveis. 
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Figura 4. UPP categoria IV 

 

Nos EUA são ainda definidas duas outras categorias adicionais 

(EPUAP/NPUAP, 2009): 

 Perda total da espessura da pele e tecidos com profundidade 

desconhecida; 

 Suspeita de lesão dos tecidos profundos com profundidade 

desconhecida. 

 

Refletindo acerca da definição e estratificação das diversas categorias das 

UPP compreende-se a razão pela qual muitos autores defendem o fator pressão como 

o mais importante para o desenvolvimento das mesmas. Assim, o alívio da pressão 

deve ser a principal estratégia de intervenção. Esta pode ser conseguida através de 

um correcto e regular reposicionamento do indivíduo, independentemente de estar 

acamado ou sentado (…) A inspecção cuidadosa e periódica da pele, bem como a 

realização de uma higiene correcta sem promover a desidratação da pele, são outras 

das medidas preconizadas para a prevenção de úlceras de pressão (FERREIRA et al., 

2007, p.103). O termo prevenir torna-se fulcral nesta temática não só mediante a 

adoção de cuidados que minimizem a duração de tempo na qual as proeminências 

ósseas dos doentes contactam com uma superfície física, como também e de acordo 

com Morison (2004), através da redução da magnitude das forças aplicadas a nível da 

carga tecidular, na qual é fundamental a utilização de superfícies de apoio quer 

estáticas quer dinâmicas. No entanto, a complexidade e a necessidade de apostar na 

prevenção é complementada com a utilização de pensos e loções para proteger contra 

a abrasão, através da implementação de directrizes locais e nacionais que promovem 

a melhor prática e através da formação dos profissionais e seus pacientes (MORISON, 

2004, p.83). 
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2.4.2 Avaliação do risco e dados epidemiológicos 

Um aspeto extremamente importante na temática das UPP prende-se com a 

avaliação do Risco. Existem diversas escalas de avaliação do risco, tais como, 

Braden, Norton, Waterlow que diferem entre elas, nos parâmetros a avaliar. Em 

Portugal, e mediante a realização de um estudo desenvolvido por diversos 

profissionais portugueses da área da Saúde assume-se, desde 2001, que a escala 

adotada e validada para Portugal é a de Braden. 

Existem diversos estudos internacionais que analisam a qualidade preditiva das 

diversas escalas de avaliação do risco para que se consiga compreender a razão pela 

qual se adota uma escala de avaliação do risco em detrimento de outra. Pancorbo-

Hidalgo et al. (2006) produziram uma revisão sistemática na qual foram analisados 33 

estudos e no qual a Escala de Braden demonstrou apresentar os melhores resultados 

(sensibilidade de 57,1% e especificidade de 67,5%) seguida das Escalas de Norton 

(sensibilidade de 46,8% e especificidade de 61,8%) e de Waterlow (sensibilidade de 

82,4% e especificidade de 27,4%). Pancorbo-Hidalgo et al. (2006) concluem que não 

existem evidências científicas que permitem aferir que a utilização de uma escala de 

avaliação de risco potencia a redução da incidência de UPP e que os resultados 

obtidos pelos autores demonstram que a Escala de Braden pode ser recomendada 

como sendo a que oferece melhor sensibilidade e especificidade e melhor capacidade 

preditiva (PANCORBO-HIDALGO, et al., 2006, p.108). 

Os autores que implementaram o estudo em Portugal que permitiu a adoção e 

validação da Escala de Braden concluíram que esta era a que apresentava resultados 

globais mais fidedignos, com percentagens de sensibilidade e especificidade mais 

elevadas e consistentes (FERREIRA et al., 2007, p.45).  

A Escala de Braden preconiza a avaliação de seis parâmetros: perceção 

sensorial, humidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/forças de deslizamento. 

Em cada parâmetro o profissional que realiza a avaliação (enfermeiro) seleciona uma 

situação entre as três ou quatro enunciadas consoante o parâmetro a caracterizar, 

atribuindo a cada uma delas uma determinada ponderação numérica. Posteriormente, 

soma o conjunto dos valores obtidos em cada parâmetro avaliado, sendo que quanto 

mais baixa for a pontuação obtida, maior será o risco do doente vir a desenvolver 

UPP. Quando a soma dos seis parâmetros avaliados fornece um valor igual ou inferior 

a 16, o resultado sugere que o doente apresenta um risco elevado para o 

desenvolvimento de UPP. Caso o resultado obtido seja superior ou igual a 17, 

constata-se que existe baixo risco de aparecimento das mesmas. Mediante os 
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resultados obtidos com a utilização da Escala de Braden, existe a possibilidade de 

elaborar planos de cuidados adequados às necessidades dos doentes.  

Ferreira et al. (2007) defendem que à utilização da Escala de Braden se deve 

aliar a utilização de um instrumento de avaliação da pele para que seja possível 

identificar, precocemente, a existência de alterações cutâneas. Os autores consideram 

que esta aliança permite obter dados muitos significativos acerca da efectividade das 

medidas terapêuticas efectuadas ou a planear (FERREIRA et al., 2007, p.45). 

Cerca de 95% das UPP podem ser evitadas se existir a identificação precoce 

do grau do risco (PORTUGAL.MS.DGS, 2011).  

O grupo de estudo que validou a Escala de Braden para Portugal foi também 

responsável pela elaboração dos primeiros estudos nacionais de prevalência e 

incidência das UPP. Com uma amostra de 10.202 doentes distribuídos por oito 

hospitais nacionais Ferreira et al. (2007) avaliaram doentes de 73 serviços num 

período temporal de janeiro de 2004 e setembro de 2005 (avaliações que ocorriam 

trimestralmente) e concluíram que a região sagrada constitui a localização mais 

frequente de desenvolvimento destas lesões, sendo de notar que 51,3% dos doentes 

avaliados que desenvolveram uma UPP sagrada encontravam-se internados nos 

serviços de cirurgia e 59,2% nos serviços de urgência, o que pressupõe períodos 

prolongados de decúbitos dorsais (FERREIRA et al., 2007, p.76). O mesmo estudo 

supra citado concluiu que 41,3% das UPP tinham origem em meio domiciliário e que 

35,4% tiveram a sua origem na instituição hospitalar estudada. Além do estudo de 

prevalência, os autores trabalharam no primeiro estudo nacional de incidência de UPP 

e, com uma amostra de 78.306 doentes concluíram que 10,9% representava a taxa de 

incidência global (soma das taxas de incidência dos diversos serviços avaliados). 

Quanto à localização anatómica, os autores verificaram que os locais com maior 

incidência de UPP eram: cóccix (1,18%), sagrada (0,97%), calcâneo esquerdo (0,94%) 

e calcâneo direito (0,82%) e que o risco de desenvolvimento de úlceras de pressão 

varia (…) em função do tipo de especialidade médica e tipo de população alvo (…); 

verifica-se que o risco de desenvolvimento de úlceras de pressão é elevadíssimo nos 

serviços de urgência (FERREIRA et al., 2007, p.99). 

Embora seja necessário compreender que as diferenças de realidades entre 

países no que diz respeito à temática em estudo (por exemplo em termos de 

profissionais de saúde existentes e respetiva formação, de sistema de saúde presente 

no país, ou mesmo os próprios traços culturais dos habitantes que o ocupam) podem 

justificar as discrepâncias nos resultados obtidos nos estudos, estes conferem a 

possibilidade de motivar a reflexão, a análise crítica e de servir de alavanca para a 

elaboração de estudos subsequentes. 
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 Sete anos distanciam a publicação de um artigo que aborda o estudo da 

prevalência das UPP, da atualidade. No entanto, os resultados obtidos motivam a 

reflexão acerca da temática não só pela amostra selecionada (5947 pessoas) como 

pela inclusão de participantes de diversas nacionalidades: belgas, italianos, 

portugueses, ingleses e suecos. Os autores recorreram à escala de Braden com vista 

à avaliação do risco de desenvolvimento de UPP. De acordo com VANDERWEE et al. 

(2007) a prevalência mais baixa de UPP verificou-se em Itália (8,3%) e em Portugal 

(12,5%); a Bélgica, Suécia e Reino Unido apresentaram valores de prevalência 

semelhantes com 21,1%, 23% e 21,9% respetivamente. Os autores concluíram que 

cerca de 50% das úlceras por pressão eram de categoria I (…) e que a região sagrada 

representou a localização anatómica mais comum (VANDERWEE et al., 2007, p. 232).  

Um outro aspeto no qual este estudo se demonstrou bastante relevante 

prendeu-se com a diferenciação (por cada país selecionado) entre doentes com 

elevado risco e doentes com baixo risco de desenvolvimento de UPP – mediante os 

resultados obtidos na avaliação da Escala de Braden – e um conjunto de cuidados 

preventivos adotados (em termos do tipo de superfície de apoio que o doente 

apresenta no cadeirão e na cama que utiliza, o intervalo de tempo entre os 

posicionamentos quer no leito, quer no cadeirão, entre outros). Os resultados obtidos 

constituem-se alarmantes não só porque cerca de 30% dos doentes com elevado risco 

não dispunham de um colchão específico na cama, 70% dos doentes em risco não 

apresentam equipamentos redistribuidores de pressão quando se encontravam 

sentados em cadeirões e mais de 60% dos doentes em risco não eram regularmente 

posicionados pelos enfermeiros (VANDERWEE et al., 2007, p. 234). 

É certo que sete anos distanciam estes resultados da atualidade. No entanto, 

não deixa de ser necessário refletir acerca das razões que motivaram estes 

resultados. A existência de equipamentos tecnológicos de topo ou a presença de 

profissionais de saúde competentes, especializados e motivados por si só, em 

separado, não trazem benefícios em termos de ganhos em saúde. Qual a vantagem 

de dispor de um hospital com a tecnologia mais avançada se efetivamente não 

existem profissionais de saúde quer em número quer em termos de competências 

disponíveis ou vice-versa? Crê-se que com a junção destes dois importantes binómios 

(equipamentos disponíveis e profissionais competentes, motivados) conseguir-se-ão 

obter-se resultados mais satisfatórios do que os alcançados neste estudo piloto de 

2007. 

Atualmente, os dados mais recentes relativos à prevalência de UPP em 

Portugal que se encontram disponíveis referem-se a cuidados hospitalares, variando 
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entre 11,5% para a prevalência média, e 17,5% quando estratificado para serviços 

específicos, tais como os serviços de Medicina (PORTUGAL.MS.DGS, 2011). 

Compreender o impacto das UPP pressupõe, entre outros aspetos, refletir 

acerca da frequência das mesmas em diversos países com diversas realidades 

culturais.  

Num estudo Holandês publicado em 2010 a percentagem de úlceras por 

pressão na Holanda é de 18,3% em lares de idosos. (…) A Incidência nos cuidados 

intensivos varia entre 2,9 e 4,5% (MAKAI et al., 2010, p.1). Os autores consideram que 

a presença de UPP causa dor, interfere na recuperação, aumenta as taxas de 

mortalidade e defendem que a probabilidade de cura varia de acordo com a 

severidade da mesma: 67% (categoria I), 44% (categoria II) e 32% (categoria IV). 

Um estudo desenvolvido por Sanada et al. (2008) concluiu que no Japão a 

prevalência de UPP encontra-se nos 3,64% em cuidados agudos (valor inferior aos 

dos encontrados em vários países ocidentais). No entanto, os autores defendem que 

embora este valor seja reduzido a severidade das mesmas é elevada o que pode estar 

relacionado, segundo os autores, com as características físicas dos japoneses baixo 

peso corporal e estruturas ósseas proeminentes (SANADA et al., 2008, p.180) 

Para que seja possível a existência de comparações entre realidades 

semelhantes e a adoção de medidas que comportem os resultados das avaliações 

efetuadas, é essencial que haja uma normalização em termos da prática de avaliação 

do risco de UPP. A Direcção Geral da Saúde (DGS) elaborou uma orientação 

(PORTUGAL.MS.DGS, 2011) na qual se defende a periodicidade de reavaliação do 

risco de desenvolvimento de UPP. Deste modo, em internamentos hospitalares os 

profissionais de enfermagem devem proceder a avaliações de 48/48 horas a todos os 

doentes internados, em serviços de urgência e unidades de cuidados intensivos de 

24/24 horas, em unidades de cuidados continuados e paliativos de 48/48 horas, em 

cuidados domiciliários semanalmente, e no caso de doentes que não permaneçam 

mais de 48 horas num serviço de internamento, a avaliação deve ser efetuada 

somente se existir alguma intercorrência. 

 Independentemente da periodicidade da avaliação do risco, um aspeto 

relevante prende-se com a realização da avaliação inicial, efetuada no dia da 

admissão, uma vez que esta permitirá a comparabilidade e a contínua reflexão por 

parte dos profissionais acerca da evolução observada e da necessidade de manter o 

plano de cuidados enunciado para o doente ou de o alterar consoante a evolução do 

mesmo. O suporte fotográfico pode funcionar como adjuvante na prática da avaliação 

do risco de UPP. É prática frequente dos enfermeiros e médicos procederem ao 
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registo fotográfico das UPP e posterior inclusão no processo clínico do doente, para 

que se consiga comparar a evolução obtida. 

A abordagem ao doente com UPP trará benefícios (para o doente e para os 

serviços de saúde) caso seja multiprofissional. A titulo exemplificativo, no hospital 

Trinitas Regional Medical Center em Elizabeth, New Jersey, de acordo com o Institute 

for Healthcare Improvement caso um doente apresente um score na Escala de Braden 

inferior ou igual a 16 preconiza-se que haja uma estratégia de cuidados que envolva 

não só médicos e enfermeiros como também nutricionistas, fisioterapeutas, 

profissionais da área dos cuidados paliativos, do serviço social ou ainda da consulta 

de cirurgia dependendo das condições físicas e complicações que o doente apresente 

(USA.IHI, 2011). Esta multidisciplinaridade associada a um determinado score da 

Escala de Braden permite que haja uma melhoria dos cuidados prestados ao doente 

uma vez que tem em conta uma abordagem holística do doente e não só da UPP. 

Apesar da importância conferida às escalas de avaliação de risco é 

extremamente importante a monitorização contínua da frequência das mesmas pois é 

preciso testar se as ferramentas reduzem a ocorrência de eventos adversos e não 

assumir que uma ferramenta validada será benéfica para os doentes. Apesar das 

evidências de que preveem o risco não há evidência de que as ferramentas de 

avaliação do risco reduzam a incidência de úlceras por pressão (ANTHONY et al., 

2010, p.135). No entanto, a prática da avaliação do risco, permite, segundo Wachter 

(2012) investir não só na prevenção de UPP, como também evitar que uma UPP 

existente se torne mais grave, em termos do tipo, profundidade e gravidade dos 

tecidos/estruturas orgânicas lesadas. 

 

2.4.3 A dor no doente com UPP 

Quando se reflete acerca de UPP outro tema que surge, imediatamente, lado a 

lado com este é o da Dor; dor pela existência da úlcera, dor pelos apósitos utilizados, 

dor pela manipulação da ferida, entre outros. Para Pieper, Langemo e Cuddigan 

(2009) a dor é encarada como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano tecidual real ou potencial. Independentemente da idade do 

doente ou estado de saúde do mesmo a existência de dor não pode ser subvalorizada 

pois a sua presença contém implicações psicossociais quer para o doente, quer para a 

família ou ainda para os profissionais de saúde. De acordo com os autores supra 

citados a World Union Of Wound Healing Societies elaborou um documento que define 
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os princípios de boas práticas associadas à manipulação das feridas/UPP, nas quais 

se considera importante: 

 Estar ciente da dor provocada pela presença de ferida; 

 Evitar manipulações desnecessárias; 

 Explorar técnicas para minimizar a dor; 

 Avaliar a pele e o tecido circundante em termos de presença de infeção 

ou necrose; 

 Atender à temperatura dos apósitos utilizados; 

 Evitar causar uma pressão excessiva sob a ferida; 

 Fornecer uma avaliação e monitorização contínua. 

 

Será que a ocorrência de UPP é em todas as situações evitável? Esta foi uma 

das questões em análise numa conferência efetuada em 2010 pelo NPUAP na qual, 

entre outros aspetos, os peritos de organizações de saúde prestigiadas concluíram 

que nem todas as úlceras por pressão são evitáveis porque existem situações em que 

a pressão do doente não pode ser aliviada e a perfusão não pode ser melhorada 

(BLACK et al., 2011, p.30). Entre outras conclusões, os autores consideraram que a 

mobilidade e as limitações de atividade são fortes e independentes fatores que 

contribuem para a incidência das UPP e, embora não se tenha concluído até à data 

acerca do correto intervalo que determine a alternância de posicionamentos, o 

intervalo de duas em duas horas continua a ser utilizado como guia orientador. Para 

Black et al. (2011) um outro pilar essencial prende-se com os profissionais; os autores 

consideraram que não importa o quão adequado e correto for o plano de cuidados 

desenhado para um doente e o quão sofisticado for a cama e colchão que este utiliza, 

se não existirem profissionais disponíveis, atualizados e competentes para o colocar 

em prática. 

Segundo Brem et al. (2010) cerca de 50% de UPP categoria II e 95% de UPP 

categorias III e IV não cicatrizam em oito semanas. Os autores mencionam que a 

presença ou o desenvolvimento de uma UPP podem aumentar o tempo de 

internamento, em média, em 10,8 dias e que embora a prevenção possa não ser 

possível em todas as situações, a limitação da progressão da UPP constitui-se como 

uma meta viável pelo que um amplo programa de reconhecimento e tratamento 

precoces deve ser implementado para evitar os elevados custos bem como para 

diminuir a morbilidade e mortalidade (BREM et al., 2010, p.476). 
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2.4.4 Consequências clinicas e económicas das UPP 

Quando se reflete acerca do local de surgimento deste tipo de lesão tecidular 

Gunningberg, Dahm e Ehrenberg (2008) referem que a mesma pode desenvolver-se 

quer em casa, ou numa ambulância, ou num serviço de urgência/emergência, num 

serviço de radiologia, numa enfermaria ou mesmo durante a reabilitação do doente, 

razão pela qual a estratégia de abordagem nas UPP deverá ser multifatorial tendo, 

assim, em consideração os gastos e as complicações avultadas que a existência das 

mesmas acarreta.  

Segundo Sullivan e Schoelles (2013) nos EUA as complicações advindas de 

UPP adquiridas em meio intra-hospitalar causam, anualmente, cerca de 60.000 mortes 

e morbilidades significativas. Embora se tenha anteriormente mencionado que nem 

todas as UPP são evitáveis, a aposta na prevenção das mesmas é essencial não só 

para proteger os doentes como também para reduzir as despesas em saúde. Morison 

(2004) considera que, na esfera das causas de morte, as UPP raramente são 

identificadas como principal causa, razão pela qual a autora defende que dever-se-á 

dar prioridade e maior ênfase aos resultados advindos do tratamento ao invés da 

sobrevida. No entanto, e tendo em conta a conjetura económico-financeira que o país 

atravessa, torna-se preocupante e primordial refletir acerca das implicações que as 

diversas restrições orçamentais originam uma vez que a redução de custos dos 

serviços de saúde pode resultar em perdas consideráveis para o paciente e seus 

cuidadores (…). Enquanto no passado os cuidados continuavam no hospital até à 

cicatrização total, actualmente os pacientes regressam à comunidade com úlceras de 

pressão (MORISON, 2004, p.53).                                                                                            

 A título exemplificativo Courtney et al. citados por Sullivan e Schoelles (2013) 

verificaram que a redução de 50% para 5% de UPP adquiridas em meio intra-

hospitalar representou uma diminuição das despesas em $2.438.000 e que em 2008 

num hospital da Florida com 548 camas a redução estatisticamente significativa de 

prevalência de UPP acarretou uma poupança de 11.5 milhões de dólares americanos. 

 Um estudo desenvolvido no Reino Unido por Bennett, Dealey e Posnett (2004) 

concluiu que: 

 O custo esperado de cura de uma UPP varia de acordo com a categoria da 

mesma – 1.064 Libras (UPP categoria I) a 10.551 libras (UPP categoria IV); 

 O custo amenta com a categoria da úlcera porque o tempo necessário para a 

cura é mais longo para uma úlcera mais grave, assim como a possibilidade de 

incidência de complicações (BENNETT; DEALEY ; POSNETT, 2004, p.233); 
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 O custo total dos cuidados relacionados com esta problemática, no Reino 

Unido, variou, nos anos de 1999 e 2000, entre 1.4 a 2.1 mil milhões de libras – 

valor este semelhante ao destinado à despesa do NHS referente à saúde 

mental e aos cuidados de saúde primários.  

 

Os custos elevados que a existência de UPP origina, servem também de alavanca 

para otimizar os cuidados e modernizar as práticas. Um estudo desenvolvido por 

McGuinness et al. (2012) num serviço de neurociência (neurologia e neurocirurgia) de 

um Hospital dos EUA implementou desde 2008 uma estratégia de cuidados que 

envolvia, entre outros:  

 A aquisição de camas específicas; 

 Uma cultura de alternância de decúbitos dos doentes de uma em uma 

hora ou de duas em duas horas; 

 A criação de uma equipa especializada denominada skin and wound 

assessemnt team (SWAT), constituída por enfermeiros especializados 

na área que monitorizavam a existência de UPP. 

 

Os autores referem que mediante as estratégias adotadas assistiram a uma 

importante redução da incidência de UPP adquiridas em meio hospitalar, no referido 

serviço - 48% (ano de 2009), 57% (ano de 2010) e 61% (ano de 2011) e consequente 

controlo da despesa hospitalar (um doente com UPP categoria IV custa em média, 

segundo os autores, 129.248 dólares americanos, por um único 

internamento/admissão). 

Dealey, Posnett e Walker (2012) concluíram, mediante um estudo realizado no 

Reino Unido, que os custos relativos ao tratamento diário de doentes com UPP 

categorias I e II variam entre 43 e 347 libras e para doentes com UPP categorias III e 

IV podem variar entre 57 e 374 libras. Os autores relatam que uma UPP categoria I 

pode custar mais de 1000 libras por episódio de internamento e a pedra basilar 

prende-se com a consciência da possibilidade de ocorrência de complicações (tais 

como celulite ou osteomielite) com consequente aumento do tempo de internamento, 

atraso da cura e aumento das despesas – daí a contínua importância do investimento 

na prevenção e no tratamento precoce. 

 Quando se reflete acerca dos custos das UPP torna-se necessário 

compreender o conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos que contribuem para a 

ocorrência dos mesmos, pelo que os gastos em saúde relacionados com as UPP são 

afetados, entre outros, pelo estádio/gravidade da úlcera de pressão, dor, sofrimento, 

diminuição funcional, problemas relacionados com a qualidade de vida, tempos 
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prolongados de internamento e consequentes aumentos na morbilidade e mortalidade 

(MORISON, 2004, p.253). 

Concluindo, tendo em conta que em 2050 se perspectiva que em Portugal 

cerca de 32% da população tenha mais de 65 anos e, dentro destes, que 10% tenha 

mais de 80 anos e sabendo-se, por outro lado, da relação entre a idade avançada e o 

desenvolvimento de úlceras de pressão, existem grandes probabilidades deste 

problema de saúde pública se tornar um verdadeiro pesadelo para os profissionais de 

saúde, pelos recursos humanos e materiais envolvidos, assim como representar uma 

percentagem muito significativa do orçamento das instituições de saúde (FERREIRA 

et al., 2007, p.17/18). 

 

2.4.5 Estratégias internacionais e nacionais adotadas para as UPP 

 Um estudo desenvolvido num hospital universitário sueco por Gunningberg, 

Dahm e Ehrenberg (2008) analisou as diferenças obtidas na precisão dos registos da 

prevalência, em ambiente hospitalar, das UPP antes e após a introdução do registo 

eletrónico das mesmas, denominado electronic health record (GUNNINGBERG, 

DAHM e EHRENBERG, 2008, p. 281). Os autores referem que o registo eletrónico de 

saúde potencia a utilização da pesquisa baseada em diretrizes clínicas integrando 

modelos de apoio à decisão.  

O estudo foi desenvolvido nos departamentos médico, cirúrgico e de geriatria, 

em dois períodos temporais (anos de 2002 e 2006), ou seja, antes e após a 

implementação do registo informático e concluiu que em 2002, a prevalência de 

úlceras de pressão obtida pela auditoria de registos de doentes baseados em papel foi 

de 14,3%, em comparação com 33,3% resultante da observação efetuada por exame 

físico. (…).  Quatro anos mais tarde (…) existiam 20,7% de úlceras por pressão 

registadas (GUNNINGBERG, DAHM e EHRENBERG, 2008, p. 283) e a observação 

física dos profissionais revelou uma prevalência de 30% o que demonstra uma maior 

precisão e aproximação da realidade nos dados obtidos após a implementação do 

registo eletrónico.   

Os autores mencionam que a utilização do registo eletrónico permite 

economizar tempo, aumentar a segurança do doente e fornecer dados úteis para 

indicadores de qualidade pelo que a subnotificação das UPP pode acarretar impacto 

na segurança do doente uma vez que se um problema não é destacado no processo 

do doente, existe um grande risco de omissão e erros no atendimento 

(GUNNINGBERG, DAHM e EHRENBERG, 2008, p. 284). Estes aspetos são 

essenciais uma vez que a identificação correta, neste caso da existência da UPP, 
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permitirá a reflexão multidisciplinar e a posterior obtenção de estratégias direcionadas 

e adequadas à realidade vigente. 

As consequências clínicas, económicas e sociais que a existência de UPP 

originam tem, ao longo dos anos, funcionado como alavanca para a criação de 

medidas que, de certa forma, façam o profissional/cidadão refletir acerca do impacto 

destas e consequentemente, penalizar e/ou beneficiar as Organizações de Saúde 

mediante a criação de diversos incentivos.  

Desde 2002 assistiu-se no Japão à introdução de um sistema de 

incentivos/regulamentação com vista à sensibilização dos profissionais para a gestão 

das UPP. De acordo com Sanada et al. (2008) o Governo Japonês introduziu, em 

todos os hospitais cobertos pelo seguro de saúde nacional National Medical Insurance 

system, uma redução do reembolso em cerca de 50 iénes (37cêntimos), por doente, 

por cada dia de internamento, a menos que fossem atendidos três requisitos: 

 estabelecimento de uma equipa especialista em úlceras por pressão – 

incluindo médicos e enfermeiros; 

 Introdução de um protocolo clinico normalizado para a gestão de 

úlceras por pressão para cada doente a partir do momento da admissão 

(…); 

 Fornecimento de uma superfície de apoio adequada de acordo com as 

exigências médicas e de enfermagem (SANADA et al., 2008, p.176). 

 

De acordo com os autores supra citados a introdução da referida 

regulamentação permitiu que após um ano a prevalência das UPP, no Japão, 

adquiridas em meio intra-hospitalar sofresse uma redução de 5,1% (de 23,9% para 

18,8%) para a categoria III e a uma redução de 2,8% (de 10,9% para 8,1%) para as 

UPP categoria IV. Sanada et al. (2008) referem que o governo japonês introduziu este 

sistema uma vez que a maioria dos hospitais eram cobertos pelo sistema de 

pagamento fee for service onde se poderia assistir a um efeito controverso na oferta 

dos cuidados. Os autores mencionam ainda que apenas alguns hospitais nacionais e 

universitários utilizavam a modalidade de pagamento prospetivo, baseado num 

sistema semelhante ao que se assiste na Europa e na América com os Grupos de 

Diagnóstico Homogéneos (GDH), pelo que a regulamentação permitiu reduzir a 

prevalência das UPP no país – um mês antes da regulamentação a prevalência das 

UPP no Japão era de 4,26% e um ano após a regulamentação o valor reduziu para os 

3,64%.  

Além da regulamentação criada, surgiu ainda no Japão um sistema de 

incentivo que reembolsa em 5000 iénes (cerca de 35,82 euros) cada admissão de 
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cada doente considerado como tendo alto risco para desenvolvimento de UPP em 

hospitais que apresentem enfermeiros que concluíram um programa governamental de 

seis meses para se formarem como membros participantes de uma equipa 

multidisciplinar em tempo integral para a gestão de UPP. 

Em 2005, nos EUA, assistiu-se a uma reformulação, inserida no Deficit 

Reduction Act of 2005, na qual os serviços de Medicare e Medicaid deixaram de 

financiar determinadas condições adquiridas em meio hospitalar, os never events 

(anteriormente abordados), das quais se destacam, as UPP categorias III e IV. 

 De acordo com o Centers for Medicare & Medicaid Services para as altas 

ocorridas após 1 de outubro de 2008 em hospitais com modalidade de pagamento 

prospetivo, as Instituições de Saúde, não recebem o pagamento mais elevado para 

qualquer caso em que se identifique durante o internamento pelo menos duas das 

seguintes condições: ocorrências com alto custo, volume ou ambos; condições que 

resultem na atribuição de um GDH com um pagamento superior, quando presente 

como diagnóstico secundário; ocorrências que poderiam ser prevenidas caso se 

tivessem aplicado diretrizes baseadas na evidência (USA.DHHS, 2012, p.1). Nestes 

casos o pagamento é realizado como se o diagnóstico secundário não estivesse 

presente. 

Tendo em conta as estratégias adotadas nos EUA há que retroceder aos anos 

de 2006 e 2008, mais especificamente à campanha do IHI denominada 5 Million Lives 

Campaign que pretendeu, entre dezembro de 2006 e dezembro de 2008 proteger os 

doentes hospitalizados na América reduzindo a morbidade e mortalidade com base em 

diversas estratégias adotadas, nas quais se incluiu a prevenção de UPP tendo em 

conta a evolução científica.  

De acordo com Duncan (2007), inserido na 5 Million Lives Campaign, a meta 

traçada para UPP adquiridas após a admissão do doente ao hospital era uma 

incidência igual a zero. Seis elementos chave constituíram, segundo Duncan (2007) o 

plano a cumprir pelos profissionais de saúde, ou seja: 

1. Avaliar o risco de desenvolvimento de UPP e a pele em todos os 

doentes admitidos nos hospitais; 

2. Reavaliar o risco de desenvolvimento de UPP diariamente em todos os 

doentes – por se considerar que num doente internado, diariamente, se 

pode assistir a alterações na mobilidade, incontinência e nutrição; 

3. Avaliar a pele diariamente - conferindo atenção especial às 

proeminências ósseas ao nível dos cotovelos, das costas, região 

sagrada, nádegas e calcanhares por serem áreas de risco de 

desenvolvimento de UPP; 
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4. Gerir a humidade – uma pele húmida/molhada encontra-se mais 

suscetível ao desenvolvimento de lesões; 

5. Otimizar a nutrição e a hidratação; 

6. Diminuir a pressão – os profissionais devem investir quer no 

posicionamento dos doentes (nos EUA formaram-se equipas 

denominadas turn teams destinadas a reposicionar os doentes de duas 

em duas horas) quer na utilização de superfícies de apoio (estáticas – 

colchões ou combinação de colchões com ar, água, gel, espuma ou 

uma combinação entre estes componentes e dinâmicas – superfícies 

nas quais a pressão varia mecanicamente sob o doente). 

 

Como tem sido mencionado ao longo deste trabalho diversas estratégias têm 

sido adotadas por várias instituições de saúde com vista à diminuição da frequência de 

UPP adquiridas em meio intra-hospitalar. Outro exemplo importante e com resultados 

favoráveis é o do hospital de Illinois - OSF Saint Francis Medical Center – que face a 

uma incidência de UPP adquiridas em meio intra-hospitalar, em 2001, de 9,4%, 

desenvolveu e implementou uma estratégia que permitiu em dezembro de 2006 obter 

o valor de 1,5% (incidência de UPP adquiridas em meio intra-hospitalar). Para Griffin 

et al. (2007) o plano desenhado incluiu: 

 Protocolos de prevenção de lesão da pele; 

 Uma política de utilização da escala de Braden; 

 A aquisição de colchões de redistribuição de pressão; 

 A criação de lembretes para que os profissionais identificassem 

rapidamente as horas de reposicionar os doentes; 

 A criação de equipas destinadas a dinamizar a temática das UPP – que 

não só discutiam novas práticas baseadas na evidência, como também 

analisavam os produtos, as recomendações e realizavam estudos de 

incidência e prevalência dentro da instituição; 

 A adoção do conceito never events – para UPP categorias III e IV. 

 

Segundo Griffin et al. (2007) a adoção do programa permitiu não só diminuir o 

número de UPP (como foi anteriormente mencionado), melhorar a segurança do 

doente, aumentar a qualidade dos cuidados prestados, limitar as complicações 

advindas da presença deste tipo de lesões cutâneas como também diminuir a despesa 

em mais de três milhões de dólares americanos. 

Em Portugal, tal como foi referido anteriormente duas estratégias nacionais que 

direta e indiretamente estão relacionadas com a prevenção e monitorização de UPP 
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relacionam-se com a necessidade dos Hospitais do SNS elaborarem um Plano de 

ação anual (DESPACHO 3635/2013) e ainda a inserção da Atribuição do Indicador 

PNA (MS. ACSS, 2013, p.1). De um modo geral, nem todos os hospitais do SNS dão a 

conhecer aos cidadãos as atividades inerentes à Comissão de Qualidade e Segurança 

do Doente na qual se insere as UPP mas têm, continuamente, investido na criação de 

grupos de trabalho intra-hospitalares nos quais se analisam, entre outros, a frequência 

das UPP, as estratégias adotadas pelos profissionais, o cumprimento dos protocolos 

de atuação (elaborados pelos grupos de trabalho) formalizando-se em relatórios 

elaborados e posteriormente enviados aos Conselhos de Administração. Ao contrário 

do que se assiste internacionalmente onde se verifica uma vasta publicação e 

divulgação de estudos subordinados ao tema das UPP (nos quais se incluem as 

estratégias adotadas pelos profissionais em várias instituições de saúde), em Portugal 

ainda é diminuta esta prática embora se compreenda e se valorize que a elaboração e 

aplicação de protocolos de avaliação do risco em desenvolver úlceras de pressão e de 

protocolos de actuação terapêutica, irão permitir uma melhoria da sobrevida, da 

qualidade de vida dos doentes e seus cuidadores, permitindo optimizar os cuidados e 

racionalizar os custos (ROCHA, MIRANDA e ANDRADE, 2006, p.36). 

 Apesar de serem conhecidos diversos estudos em instituições de saúde que 

planearam e implementaram programas de redução da frequência de UPP em 

ambiente intra-hospitalar, conclui-se que todos eles tiveram como finalidade não só a 

melhoria da segurança do doente, a diminuição da despesa hospitalar, bem como a 

aposta contínua na qualidade dos cuidados prestados, tendo sempre como foco de 

atenção a díade doente-família. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

Estudo observacional retrospetivo longitudinal. 

Osswald (1998) considera que em epidemiologia, a investigação representa 

uma trave mestra para a Saúde pública por se constituir numa cuidadosa análise de 

doença, sintomas ou variáveis fisiológicas, nas quais se recorre à estatística como 

ferramenta e instrumento essencial. Aguiar (2007) considera que a definição do tipo de 

estudo representa uma das preocupações iniciais no planeamento de um projeto de 

investigação epidemiológica.  

O facto de se tratar de um estudo retrospetivo implica que se investigue algo 

que já ocorreu num passado (neste caso reporta-se ao ano de 2012), 

independentemente das repercussões que o estudo do mesmo pode ter para uma 

prática futura. 

Os estudos observacionais possibilitam que a natureza siga o seu curso; o 

investigador mede mas não interfere (BEAGLEHOLE, BONITA e KJELLSTROM, 2003, 

p.35), a natureza da exposição a factores não é influenciada pelo investigador 

(AGUIAR, 2007, p.24) e a característica de se caracterizar como longitudinal 

pressupõe que cada unidade de investigação é observada em mais que uma ocasião 

(AGUIAR; SILVA, 2005) sendo que no presente trabalho de projeto a observação é 

efetuada desde 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. 

De um modo geral, em investigação pode-se considerar a existência de uma 

metodologia quantitativa ou qualitativa. O presente trabalho compreende uma 

metodologia quantitativa na qual o investigador adopta um processo ordenado, que o 

leva a percorrer uma série de etapas, indo da definição do problema à obtenção de 

resultados (FORTIN, CÔTÉ e VISSANDJE, 1999, p.22). Esta metodologia, segundo 

Fortin, Côté e Vissandje (1999) permite não só construir e validar conhecimentos, 

como também generalizar resultados, e controlar os acontecimentos futuros. 

Finalmente, inserido nos estudos quantitativos, podem-se encontrar os analíticos e os 

descritivos. Tendo em conta que se pretende a análise das relações entre o estado de 

saúde e outras variáveis (BEAGLEHOLE, BONITA e KJELLSTROM, 2003, p.35), 

neste caso UPP e as diversas variáveis estipuladas, considera-se tratar de um estudo 

analítico. 
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3.2 Objetivos do estudo 

 

Para o presente trabalho de projeto considerou-se pertinente a identificação de 

um objetivo geral com a posteriormente estratificação do mesmo em cinco específicos. 

A definição dos objetivos permite traçar o ponto de partida para a elaboração do 

estudo mas é mais que isso; é a linha orientadora que acompanha o investigador no 

seu percurso e para o qual o mesmo pretende responder com clareza, determinação e 

fiabilidade no fim da construção do mesmo. 

Osswald (1998) defende que a investigação representa um veículo, com o qual 

se conseguirá o almejado fim de aumentar a quantidade e a qualidade da vida humana 

(OSSWALD, 1998, p. 96). Deste modo, expõe-se os seguintes objetivos geral e 

específicos: 

 

Objetivo geral: 

 Caracterizar o impacto clínico e económico das UPP em contexto intra-

hospitalar, relacionando-os com as temáticas da Qualidade em Saúde e 

Segurança do Doente. 

 

Objetivos específicos: 

o Identificar a incidência das UPP, num centro hospitalar, no período de 

tempo compreendido entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 

2012; 

o Caracterizar o modelo de avaliação do risco de desenvolvimento de 

UPP aplicado no Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT); 

o Estimar os custos associados à ocorrência de UPP (estratificado por 

categoria); 

o Relacionar os resultados obtidos em termos do impacto clínico das UPP 

com os dados fornecidos pela literatura nacional e internacional; 

o Identificar medidas de prevenção de ocorrência de UPP usados no 

centro hospitalar correlacionando-as com as enunciadas pela literatura. 

 

3.3 População do estudo 

 

A população do estudo selecionada é constituída por 164 adultos que 

estiveram internados entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 no CHMT e que, 
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mediante consulta da base de dados informática do centro hospitalar, constatou-se 

que desenvolveram durante o internamento UPP. 

Embora o presente trabalho seja finalizado no corrente ano de 2014 

selecionou-se uma população referente ao ano de 2012 devido à importância de incluir 

determinadas variáveis no estudo, nomeadamente o Diagnóstico Principal, tendo em 

conta as nomeações da Tabela Nacional Grupos de Diagnóstico Homogéneos 

(PORTARIA n.º839-A/2009), variável esta que não se encontrava disponível, à data da 

elaboração do trabalho, para os doentes internados no ano de 2013. 

 

3.4 Definição de variáveis em estudo 

 

Com vista a dar resposta aos objetivos geral e específicos foram elaboradas e 

analisadas 28 variáveis para o presente estudo. Seguidamente, apresenta-se uma 

tabela resumo - plano de operacionalização das variáveis - na qual se identificam as 

variáveis, a descrição/caracterização sucinta da mesma, assim como o tipo de 

variável. 
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Tabela 1. Quadro de operacionalização das variáveis do estudo 

Nome 

 

Descrição da variável Valores /Unidades Tipo de variável 

Sexo Sexo do doente Feminino; masculino Nominal 

Idade Idade do doente  Em anos Numérica 

Intervalos de idade Idade do doente Inferior e igual a 65 anos 

66-80 anos 

81-95 anos 

Superior a 95 anos 

Ordinal  

Tipo de diagnóstico Distinção entre diagnóstico 
médico e cirúrgico 

Médico 

Cirúrgico 

 

Nominal  

Diagnóstico principal Agrupamento dos inúmeros 
diagnósticos principais em 
oito nomeações, de acordo 
com a Tabela Nacional 
Grupos de Diagnóstico 
Homogéneos (PORTARIA 
n.º839-A/2009) 

Doenças e Perturbações do 
Sistema Nervoso 

Doenças e Perturbações do 
Aparelho Respiratório 

Doenças e Perturbações do 
Aparelho Circulatório 

Doenças e Perturbações do 
Aparelho Digestivo 

Doenças e Perturbações do 

Nominal 
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Sistema Hepatobiliar e 
Pâncreas 

Doenças e Perturbações do 
Rim e do Aparelho urinário 

Doenças e Perturbações do 
Aparelho Genital (masculino 
e feminino) 

Outros 

Serviço Serviço de internamento 
onde o doente permaneceu 
hospitalizado 

Medicina Interna 

Ortopedia 

Cirurgia 

Unidade de Cuidados 
Intensivos 

Urologia 

Nefrologia 

Cuidados Paliativos 

Otorrinolaringologia (ORL) 

Nominal  

Dias de internamento Dias que o doente 
permaneceu internado 

Em dias Numérica  

Duração de internamento Dias em que o doente 
permaneceu internado, 
agrupando-os em intervalos 
de dias (por semana) 

Inferior a 7 dias 

De 7 a 14 dias 

De 15 a 21 dias 

De 22 a 28 dias 

Ordinal  
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Superior e igual a 29 dias 

Alta Tipo de alta do doente de 
acordo com a nomenclatura 
existente na base de dados 
administrativa do CHMT 

Falecido sem autópsia 

Consulta externa 

Exterior não referenciado 

ARS/Centro de Saúde 

Outro Hospital 

Outras Unidades 

Nominal 

Número Número de UPP por doente, 
variando entre um e sete 

Em unidades Numérica  

Categoria Categoria da UPP de acordo 
com a NPUAP/EPUAP 
(2009) 

Categoria I 

Categoria II 

Categoria III 

Categoria IV 

Nominal  

Localização anatómica 

  

Localização anatómica da 
UPP de acordo com os 
dados extraídos do Sistema 
de Apoio à Prática de 
Enfermagem (SAPE). Uma 
vez que se observou que 
não existe uma normalização 
referente às localizações 
anatómicas das UPP 
observando-se na população 
do estudo cerca de 30 

Cabeça 

Tórax anterior 

Tórax posterior 

Membros superiores 

Membros inferiores 

Região sacrococcígea  

Nominal  
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localizações distintas optou-
se por agrupá-las em seis 
categorias. 

 

Escala de Braden Inicial Resultado da Escala de 
Braden à admissão do 
doente 

Baixo risco - resultado 
superior ou igual a 17 

Alto risco - resultado inferior 
ou igual a 16 

Nominal – considerada 
variável dependente do 
estudo 

Escala de Braden na data 
de aparecimento da UPP 

Resultado da Escala de 
Braden na data de 
aparecimento da UPP 

Baixo risco – resultado 
superior ou igual a 17 

Alto risco – resultado inferior 
ou igual a 16 

Nominal – considerada 
variável dependente do 
estudo 

Cuidados Específicos De acordo com o CHMT são 
preconizadas cinco 
intervenções específicas 
para os doentes com UPP. 
Pretende-se verificar a 
ausência/presença de 
cuidados específicos no 
processo do doente e a 
frequência dos mesmos 
(entre um e cinco registos) 

Ausência/presença de 
registos; número de registos 
(de um a cinco) 

Nominal 

Condição física inicial Capacidade do doente se 
movimentar à admissão 

Problema 

Problema potencial 

Nenhum problema 

Ordinal 
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Condição física UPP Capacidade do doente se 
movimentar na data de 
aparecimento da UPP 

Problema 

Problema potencial 

Nenhum problema 

Ordinal  

Atividade Inicial Estadio de atividade física do 
doente na admissão 

Acamado 

Sentado 

Anda ocasionalmente 

Anda frequentemente 

Ordinal 

Atividade UPP Estadio de atividade física do 
doente na data de 
aparecimento da UPP 

Acamado 

Sentado 

Anda ocasionalmente 

Anda frequentemente 

Ordinal 

Incontinência Inicial Humidade do doente na 
admissão 

Pele constantemente húmida 

Pele muito húmida 

Pele ocasionalmente húmida 

Pele raramente húmida 

Ordinal 

Incontinência UPP Humidade do doente na data 
de aparecimento da UPP 

Pele constantemente húmida 

Pele muito húmida 

Pele ocasionalmente húmida 

Pele raramente húmida 

Ordinal 
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Estado mental Inicial Perceção sensorial do 
doente na admissão 

Completamente limitada 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

Ordinal 

Estado Mental UPP Perceção sensorial do 
doente na data de 
aparecimento da UPP 

Completamente limitada 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

Ordinal 

Mobilidade Inicial Capacidade em mobilizar 
regiões anatómicas do corpo 
ou a totalidade do mesmo na 
admissão do doente 

Completamente imobilizado 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

Ordinal 

Mobilidade UPP Capacidade em mobilizar 
regiões anatómicas do corpo 
ou a totalidade do mesmo na 
data de aparecimento da 
UPP 

Completamente imobilizado 

Muito limitada 

Ligeiramente limitada 

Nenhuma limitação 

Ordinal 

Nutrição Inicial Estado nutricional do doente 
na admissão 

Muito pobre 

Provavelmente inadequada 

Adequada 

Excelente 

Ordinal 
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Nutrição UPP Estado nutricional do doente 
na data de aparecimento da 
UPP 

Muito pobre 

Provavelmente inadequada 

Adequada 

Excelente 

Ordinal 

Custos Estimativa dos custos 
decorrentes do tratamento 
de doentes com UPP 

Em euros Numérica 
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3.5 Instrumentos de recolha de dados e de análise 

 

O acesso à informação para o estudo implicou a recorrência a diversas fontes e 

instrumentos de colheita de dados. Assim, os dados administrativos foram extraídos 

do SAPE, constituindo-se como o programa informático de registo dos profissionais de 

enfermagem. Os dados relativos aos GHD e aos diagnósticos médicos foram obtidos 

através da base de dados Web GDH. A Tabela Nacional Grupos de Diagnósticos 

Homogéneos (PORTARIA n.º839-A/2009) representou um instrumento essencial para 

a análise dos dados em termos da estimativa dos custos associados ao tratamento de 

doentes com UPP. 

Inicialmente os dados foram fornecidos através do Departamento de 

Informática do CHMT, em programa Excel e posteriormente, a estudante elaborou 

uma base de dados na qual as análises estatísticas realizadas foram efetuadas, 

mediante o software aplicativo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Statistics, versão 20. Foi utlizada estatística descritiva para caracterizar a população 

do estudo e testes estatísticos para analisar a relação entre as variáveis, ou seja, o 

Teste de Spearman (para variáveis numéricas, não normais, ou ordinais) e o Qui 

Quadrado (para variáveis categóricas).  

Qualquer resultado analítico associado a um valor de p <0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo. 

 

3.6 Questões éticas  

 

A construção e divulgação de um trabalho de investigação permite conferir a 

oportunidade de originar benefícios para a sociedade em termos de avanços nos 

conhecimentos. A existência dos mesmos também potencia o levantamento de 

questões éticas e que nem sempre reúnem o consenso de todos os sectores nas 

sociedades contemporâneas (SANTOS, 2004, p.627).  

As questões éticas incutidas nos trabalhos de investigação não têm como 

objetivo punir ou limitar injustamente a ação de quem investiga mas sim, segundo 

Santos (2004) regrar e identificar limites em função de bens como a integridade e a 

autonomia dos indivíduos sujeitos à investigação e ainda dos interesses da própria 

sociedade. Aguiar (2007) defende que um dos aspetos que contribui para a definição 

de um projeto de investigação eticamente válido é o cumprimento de uma correta 
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prática estatística, uma vez que são os resultados estatísticos que irão permitir tirar as 

conclusões do estudo epidemiológico (AGUIAR, 2007, p.74). 

A autorização dos estudos de investigação por parte das Comissões de Ética 

de investigação envolve o preenchimento de um formulário que, segundo Fortin, 

Prud´homme Brisson e Coutu - Wakulczyk (1999) pode diferir de instituição para 

instituição mas contém na sua essência um conjunto de aspetos a analisar relativos à 

dimensão ética e ao objeto alvo de investigação. A existência das Comissões de Ética 

de investigação nas instituições permite avaliar protocolos ou projectos de 

investigação, não somente em função de uma ética codificada (…) mas igualmente em 

função da sensibilidade e das particularidades de uma comunidade sociocultural 

particular, que deve estar reflectida na corporação da comissão (FORTIN, 

PRUD´HOMME BRISSON e COUTU – WAKULCZYK, 1999, p.124). 

Especificamente para o presente estudo, após a elaboração da proposta e 

posterior discussão com o Orientador, a mesma foi enviada para dois Conselhos de 

Administração de dois Centros Hospitalares – ambos da Administração Regional de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) - com o objetivo de se estudar a realidade 

nas duas Instituições (quanto às UPP) e permitir a comparação de diferentes 

realidades nacionais, com uma população do estudo de dimensões superiores. Uma 

vez que não foi obtida resposta da proposta enviada para uma das Instituições, 

desenvolveu-se o estudo com a informação de uma delas, tendo sido excluídos os 

objetivos inicialmente perspetivados quanto a potenciais comparações inter-

hospitalares. 

Para que fosse possível o desenvolvimento do presente trabalho, a proposta foi 

analisada, discutida e autorizada pelo Conselho de Administração e pela Comissão de 

Ética, mediante a validação da Obtenção de parecer para estudos não envolvendo 

experimentação humana (ANEXO III). 

Tendo em conta a evolução histórica das investigações e atrocidades físicas e 

mentais que foram cometidas a diversos participantes no passado, compreende-se a 

relevância das Comissões de Ética como estruturas de triagem e que detêm um 

conjunto de características que as tornam distintas e essenciais. Para Osswald (1998) 

é imprescindível que estas sejam independentes dos poderes político, económico e 

institucional, que analisem e reflitam de uma forma imparcial, que mantenham o sigilo, 

que mobilizem os princípios fundamentais da bioética e que sejam expeditas no 

estudo dos problemas para que são solicitadas, a fim de não prejudicar, por exemplo, 

a realização atempada de projectos de investigação (OSSWALD, 1998, p.104/105). 

Ainda nesta linha de pensamento, ao longo dos tempos foram determinados cinco 

princípios ou direitos fundamentais enunciados pelos códigos de ética, relacionados 
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com a elaboração de estudos com/em seres humanos: o direito à autodeterminação, o 

direito à intimidade, o direito ao anonimato e à confidencialidade, o direito à protecção 

contra o desconforto e o prejuízo e, por fim, o direito a um tratamento justo e leal 

(FORTIN, PRUD´HOMME BRISSON e COUTU – WAKULCZYK, 1999, p.116). Para o 

presente estudo, e tendo em conta o tipo de instrumentos de recolha e análise de 

dados utilizados, bem como os objetivos a alcançar, o direito à intimidade e ao 

anonimato bem como a confidencialidade constituem os dois princípios com maior 

preponderância. 

Beaglehole, Bonita e Kjellstrom (2003) consideram que um dos aspetos 

importantes na elaboração de estudos epidemiológicos prende-se com o respeito pela 

privacidade dos indivíduos e pela manutenção da confidencialidade da informação 

estudada, sendo obrigatório informar as comunidades do que estão a fazer e com que 

objectivo e de lhes transmitir e explicar o significado dos resultados (BEAGLEHOLE, 

BONITA e KJELLSTROM, 2003, p.59) garantindo a existência de proteção dos dados 

pessoais de quem participa no estudo não devendo ser possível identificar um dado 

participante através de um resultado publicado do estudo (AGUIAR, 2007, p.75). 

Concluindo, como investigadores sentimo-nos capazes de agir sobre a 

realidade existente, de influir favoravelmente nos acontecimentos e de livremente 

percorrer um certo caminho. Aprendemo-nos com liberdade embora com o peso das 

imensas limitações que nos são impostas pelas circunstâncias (SANTOS, 2004, 

p.627). 

 

3.7 Estratégias metodológicas adotadas 

 

Tendo em conta os objetivos estipulados bem como as características da 

população do estudo tornou-se pertinente a definição de quatro estratégias 

metodológicas que serão adotadas e respeitadas no capítulo destinado à 

Apresentação dos Resultados. Assim: 

 Uma vez que na população do estudo o número de UPP por doente 

varia entre um e sete, nos doentes com mais de uma UPP, optou-se por 

privilegiar a UPP com a maior categoria (mais grave) e nos doentes 

com várias UPP da mesma categoria optou-se por considerar e 

caracterizar a que teve a data de aparecimento mais precoce por se 

considerar que estas comportam, provavelmente, um maior impacto 

clinico e económico. Por último, nos doentes com várias UPP com a 

mesma categoria e a mesma data de aparecimento utilizou-se o critério 
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de localização, privilegiando, as UPP localizadas na região 

sacrococcígea (em primeiro lugar) e nos membros inferiores (em 

segundo lugar) tendo em conta os resultados de diversos artigos 

científicos que referem estas localizações como as mais frequentes.  

 Para que fosse possível estimar os custos advindos do tratamento de 

doentes com UPP e, consequentemente perspetivar qual o impacto 

económico dos doentes com UPP, procedeu-se para cada doente à 

diferença entre os dias de internamento e a demora média corrigida 

para cada GDH, assumindo que os dias de internamento em excesso 

se deveram à presença das UPP. Posteriormente e, recorrendo à 

Tabela Nacional Grupos de Diagnóstico Homogéneo (PORTARIA 

n.º839-A/2009) verificou-se para cada GDH correspondente a cada 

doente o valor da diária de internamento multiplicando pelos dias em 

excesso que o doente permaneceu institucionalizado.  

 Uma vez que nem todos os GDH analisados apresentam calculada a 

diária de internamento, nos casos em que tal se verificou foi 

considerado o valor de 313,16 euros - montante indicado pela 

Contabilidade Analítica do CHMT correspondendo à diária de 

internamento no ano de 2012. 

 Aquando a elaboração da análise inferencial e para que fossem 

garantidas as condições de aplicabilidade do Qui Quadrado foram 

elaboradas recodificações de algumas das variáveis, que se encontram 

expostas na Tabela 3. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Tendo em conta os objetivos previamente definidos, as características da 

população do presente estudo e as estratégias metodológicas adotadas, os dados 

colhidos foram trabalhados e tratados com o recurso ao software aplicativo SPSS 

Statistics, versão 20. Seguidamente, apresentam-se os resultados do trabalho de 

projeto. 

Com base na população do estudo - 164 doentes com UPP, internados no 

CHMT entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2012 - e as variáveis definidas pela 

estudante (previamente enunciadas) procedeu-se, inicialmente, à utilização de 

estatística descritiva e, posteriormente, de estatística inferencial para que sejam dadas 

respostas aos objetivos inicialmente delineados. 

 Em termos da estatística descritiva considerou-se pertinente a estratificação 

das variáveis em quatro áreas de abrangência: 

  4.1-Caracterização sociodemográfica da população do estudo: 

recorrendo às variáveis idade e sexo da população do estudo; 

  4.2-Caracterização do doente com UPP: incluindo o tipo de diagnóstico 

do doente, o diagnóstico principal do mesmo, os dias de internamento, os serviços de 

internamento, o tipo de alta, o número de UPP que cada doente apresenta, a categoria 

da UPP, a localização anatómica da UPP, o resultado da Escala de Braden do doente 

na primeira avaliação efetuada e o resultado da Escala de Braden do doente na data 

de aparecimento da UPP; 

  4.3-Caracterização dos planos de cuidados específicos ao doente com 

UPP: verificando a presença/ausência nos processos de cada doente de um plano de 

cuidados específico para a monitorização, tratamento e reabilitação do doente com 

UPP, assim como a frequência das diversas intervenções registadas; 

  4.4-Caracterização dos parâmetros Escala de Braden inicial e no 

aparecimento da UPP: estratificando os seis parâmetros da Escala de avaliação de 

risco de UPP no momento da primeira avaliação efetuada e aquando o aparecimento 

da UPP; 

  4.5-Estimativa dos custos totais decorrentes do tratamento de doentes 

com UPP: recorrendo à demora média corrigida estipulada para cada GDH, aos dias 

de internamento que o doente permaneceu internado e ao valor da diária de 

internamento referente a cada GDH.  
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Quanto à análise inferencial, e tendo em conta a tipologia de relação entre as 

variáveis efetuadas foram utilizados o Teste de Spearman e o Qui Quadrado. 

Um dos objetivos propostos no presente trabalho de projeto relaciona-se com o 

cálculo da taxa de incidência de UPP no ano de 2012. Tendo em conta que o número 

de UPP é de 164 e que no ano de 2012 o número total de altas do CHMT (excluindo 

os serviços de pediatria e obstetrícia) foi de 14.413 (PORTUGAL.MS.CHMT, 2013) 

verifica-se uma taxa de incidência de 1,4%. 

 

 

 

 

 

 

4.1 - Caracterização sociodemográfica da população do estudo: 

 

 Sexo: da população do estudo, 94 doentes são do sexo 

masculino (57,3%) e 70 do sexo feminino (42,7%). 

 

Gráfico 1. Frequência de UPP por sexo 

 

 

 Idade: a maior parte dos doentes que desenvolveram 

UPP são idosos, ou seja, com idade superior a 65 anos. Cerca de 15 

doentes com idade inferior a 65 anos apresentaram UPP tendo os 

restantes, 149, uma idade superior. A média das idades é de 

aproximadamente 81 anos (80,628), o mínimo das idades é de 31 e o 

Taxa de Incidência de UPP: 

 164 ÷ 14.413 ≈ 0,014 ×100 =1,4% 
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máximo de 102. A mediana é de 82 anos, ou seja metade dos doentes 

que desenvolveram UPP têm até 82 anos inclusive e a outra metade 

mais de 82 anos. Quando se divide em categorias, verifica-se que a 

maior parte da população do estudo encontra-se entre os 81-95 anos 

(87 doentes, 53%). 

 

Gráfico 2. Frequência de UPP por idade 

 

4.2 - Caracterização do doente com UPP: 

 

 Tipo de diagnóstico: inicialmente tornou-se pertinente 

agrupar os diagnósticos em tipologia médica e cirúrgica. Na população 

do estudo existe predominância de patologias do foro médico, com 104 

doentes, ou seja, 63,4%, em contraste com 60 doentes cirúrgicos, ou 

seja, 36,6%. 
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Gráfico 3. Frequência de diagnósticos médicos e cirúrgicos em doentes com UPP 

 

 Diagnóstico principal: tendo em conta a multiplicidade 

de diagnósticos principais da população do estudo e, com base na 

Tabela Nacional Grupos de Diagnóstico Homogéneo (PORTARIA 

n.º839-A/2009), foi privilegiada a existência de nove Grandes 

Categorias Diagnósticas. Os três diagnósticos principais mais 

frequentemente observados foram: patologias do aparelho respiratório 

(52 doentes, 31,7% da população), do aparelho músculo-esquelético e 

tecido conjuntivo (28 pessoas, 17,1%) e ainda do rim/aparelho urinário 

(18 doentes, 11%). 

 

Gráfico 4. Frequência dos diagnósticos principais nos doentes com UPP 
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 Dias de internamento: um e 248 dias correspondem, 

respetivamente, ao mínimo e ao máximo de dias de internamento da 

população do estudo. A média de dias de internamento é de 22 dias 

(21,47dias), sendo a mediana de 15, o que significa que, metade dos 

doentes permaneceu internada até 15 dias inclusive, e a outra metade 

mais de 15 dias. Quando se agrupam os dias de internamento por 

semana verifica-se que 37,2% da população permaneceu internada 

duas semanas, 5,5% da população esteve hospitalizada quatro 

semanas e, embora o máximo de dias de internamento tenha sido os 

248 (cerca de oito meses) o mesmo só se verificou num doente. Assim, 

e de um modo geral, 78,4% da população permaneceu internada no 

CHMT até um mês. 

 

                               Gráfico 5. Frequência de dias de internamento por semana 

 

 

 Serviço de internamento: a população do estudo esteve 

internada em oito serviços distintos, ou seja, Medicina Interna, 

Ortopedia, Cirurgia, Unidade de Cuidados Intensivos, Urologia, 

Nefrologia, Cuidados Paliativos e Otorrinolaringologia. O serviço de 

Medicina Interna foi o que constatou a maior frequência de 

internamentos (100 internamentos, 61%), seguida por Ortopedia (26 

internamentos, 15,9%) e Cirurgia (25 internamentos, 15,2%). O serviço 

que deteve o menor número de internamentos com doentes com UPP 

foi a Otorrinolaringologia com um internamento (0,6%). 
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Gráfico 6. Frequência de internamentos por tipo de serviço 

 

 Tipo de alta: tendo em conta a frequência observada nos 

diversos tipos de alta, considerou-se pertinente agrupar numa única 

categoria denominada Outras Unidades as seguintes: Unidade de 

Cuidados Paliativos, Unidade de Longa duração e Manutenção e 

Cuidados Continuados SCME. 50 dos doentes internados e que 

desenvolveram UPP (30,5%) tiveram alta referenciada para a consulta 

externa do centro hospitalar, 48 doentes faleceram durante o 

internamento (29,3%) e 41 doentes (25%) tiveram alta com articulação 

entre os cuidados de saúde primários, ou seja,  entre a ARS/Centro de 

Saúde. 

 

Gráfico 7. Tipos de alta nos doentes internados com UPP 
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 Número de UPP: de entre a população do estudo o 

máximo de UPP que um mesmo doente apresentou foi de sete. A maior 

parte dos doentes (127) desenvolveram uma UPP (77,4%), 27 doentes, 

ou seja, 16,5%, desenvolveram duas UPP e 10 doentes (6,1%) 

apresentaram entre três a sete. Dentre estes últimos, um doente 

desenvolveu quatro UPP, dois doentes cinco, dois doentes seis e, 

finalmente, dois doentes, sete UPP. 

 

 

 

Gráfico 8. Frequência de UPP por doente 

 

 

 Categoria da UPP: mais de metade da população do 

estudo (140 doentes) desenvolveu UPP de menor gravidade (categorias 

I e II); destes 53 doentes (32,3%) desenvolveram UPP categoria I e 87 

doentes (53%) UPP categoria II. Os restantes 24 doentes 

desenvolveram UPP categorias III e IV. Por um lado, a categoria da 

UPP desenvolvida no internamento com maior percentagem foi a UPP 

categoria II (53%); por outro, a categoria de UPP mais grave e com 

maior potencial de complicações, ou seja a UPP categoria IV, foi aquela 

que apresentou uma menor frequência – três doentes (1,8%). 
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Gráfico 9. Frequência de UPP por categoria 

 

 

 Localização anatómica da UPP: uma vez que esta 

variável foi obtida através dos registos inseridos no SAPE e, embora 

esteja preconizado no aplicativo informático um conjunto de regiões 

anatómicas a utilizar, constatou-se que diversos profissionais não 

utilizaram a terminologia existente o que conduziu à necessidade de 

agrupar as UPP em seis categorias, como já foi anteriormente 

mencionado. Além do aspeto anteriormente referido, em 25 processos 

não estava registada a localização anatómica da UPP o que poderá 

influenciar o impacto dos dados apresentados. Face aos resultados 

disponíveis, os membros inferiores comportam-se como a localização 

anatómica mais frequente para o desenvolvimento de UPP com 64 

doentes (39%) seguindo-se a região sacrococcígea (53 doentes; 

32,3%). As duas localizações menos frequentes na população do 

estudo foram o tórax anterior e os membros superiores, com 1 e 7 

doentes, respetivamente, ou seja, 0,6% e 4,3%.   
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Gráfico 10. Frequência da localização anatómica da UPP 

 

 

 Resultado da Escala de Braden na admissão do 

doente: embora exista disponível uma orientação elaborada pela DGS 

(PORTUGAL.MS.DGS, 2011) que determina a periodicidade de 

reavaliação do risco de desenvolvimento de UPP mediante a utilização 

da Escala de Braden, constatou-se que em dois processos não existia 

registo da Escala de Braden inicial do doente (nas primeiras 24 horas 

de admissão do doente). Apesar do aspeto anteriormente mencionado, 

na população do estudo verifica-se uma predominância de doentes com 

Alto Risco (resultado inferior e/ou igual a 16) de desenvolverem UPP, 

ou seja, 137 indivíduos (83,5%). 
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Gráfico 11. Distribuição dos doentes de acordo com o resultado da Escala de Braden 
Inicial 

 

 

 Resultado da Escala de Braden na data de 

aparecimento da UPP: à semelhança do que ocorreu na avaliação 

inicial da escala, também no momento de aparecimento da UPP 

verifica-se a ausência de registos, neste caso, 45. Face aos resultados 

disponíveis existe a manutenção da predominância de doentes com Alto 

risco, em contraste com os 10 doentes (6,1%) que embora apresentem 

na avaliação da Escala de Braden um Baixo risco vieram a desenvolver 

UPP. 

 

Gráfico 12. Distribuição dos doentes de acordo com o resultado da Escala de Braden no 
aparecimento da UPP 
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4.3 - Caracterização dos planos de cuidados específicos ao doente com UPP: no 

aplicativo informático SAPE existe disponível um conjunto de intervenções associadas 

aos diversos fenómenos, neste caso às UPP. Tendo em conta um dos protocolos do 

CHMT (PORTUGAL.MS.CHMT, 2011) que determina o conjunto de intervenções 

facultativas e obrigatórias que os enfermeiros devem selecionar mediante o doente 

apresentar um baixo ou elevado risco para o desenvolvimento de UPP, assim como as 

cinco intervenções que foram extraídas do aplicativo SAPE e analisadas, torna-se 

relevante verificar a frequência da ocorrência dos registos. As cinco intervenções 

extraídas do aplicativo SAPE e que foram alvo de análise foram:  

 Vigiar as características da pele; 

 Estimular posicionamento; 

 Aplicar dispositivos auxiliares de alívio de pressão; 

 Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e 

controlo da úlcera de pressão; 

 Assistir a pessoa no posicionamento. 

 

Como se constata no gráfico exposto, 26 processos não continham qualquer 

registo efetuado pelos enfermeiros relativo aos cuidados específicos em doentes com 

UPP; em 138 das situações ocorreu registo (84,1%) embora não tenha existido 

nenhuma situação na qual se assistisse ao registo das cinco intervenções 

preconizadas. Face aos resultados apresentados verifica-se a predominância de um 

registo por processo (40,2%) seguido de dois registos (37,8%). 

 

Gráfico 13. Frequência do número de registos e do plano de cuidados específicos ao 
doente com UPP 
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4.4 - Caracterização dos parâmetros da Escala de Braden inicial e no 

aparecimento da UPP: no aplicativo SAPE a nomenclatura utilizada para identificar 

cada parâmetro da Escala de Braden não é exatamente a mesma que se encontra 

disponível na Escala de Braden incluída na orientação da DGS (PORTUGAL.MS.DGS, 

2011). No entanto, a discrepância poderá dever-se a correções ortográficas, uma vez 

que avaliam os mesmos parâmetros e da mesma forma. Assim, antes de serem 

apresentados os resultados referentes aos parâmetros da Escala de Braden, será 

apresentado, para cada parâmetro a descrição da mesma contida no SAPE.  

 Condição física: 

Problema – requer uma ajuda moderada a máxima para se movimentar. É 

impossível levantar o doente completamente sem deslizar contra os lençóis. Descai 

frequentemente na cama ou cadeira, exigindo um reposicionamento constante com 

ajuda máxima. Espasticidade, contraturas ou agitação leva a fricção quase constante; 

Problema potencial – movimenta-se com alguma dificuldade ou requer uma 

ajuda mínima. É provável que, durante uma movimentação, a pele deslize de alguma 

forma contra os lençóis, cadeira, apoios, ou outros dispositivos. A maior parte do 

tempo, mantém uma posição relativamente boa na cama ou na cadeira, mas 

ocasionalmente descai. 

Nenhum problema – move-se na cama sem ajuda e tem força muscular 

suficiente para se levantar completamente durante uma mudança de posição. Mantém 

uma correcta posição na cama ou na cadeira. 

 

Quer na avaliação inicial como também na data de aparecimento da UPP a 

característica Problema é a mais frequente verificando assim tratar-se de uma 

população dependente de terceiros na satisfação das atividades de vida. Em termos 

percentuais na avaliação inicial tem-se 53% e na data de aparecimento de UPP tem-

se 43,9%. Esta discrepância poderá estar relacionada com a maior ausência de 

registos da escala de Braden na data de aparecimento da UPP (como já foi 

anteriormente mencionado, duas ausências na avaliação inicial e 45 na data de 

aparecimento da lesão) independentemente de poder ter existido, nalguns casos, uma 

pioria do estado de saúde do doente motivando, entre outros, o aparecimento da UPP. 

Na população do estudo inicialmente tem-se 11% de indivíduos independentes 

e na data de aparecimento da UPP 4,3%. 
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Gráfico 14. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro condição física 

 

 

 Atividade: 

Acamado – o doente está confinado à cama; 

Sentado – capacidade de marcha gravemente limitada ou inexistente. Não 

pode fazer carga e/ou tem de ser ajudado a sentar-se na cadeira normal ou de rodas; 

Anda ocasionalmente – por vezes caminha durante o dia, mas apenas curtas 

distâncias, com ou sem ajuda. Passa a maior parte dos turnos deitado ou sentado; 

Anda frequentemente – anda fora do quarto pelo menos duas vezes por dia, e 

dentro do quarto pelo menos de duas em duas horas durante o período em que está 

acamado. 

 

Tanto na primeira avaliação como na data de aparecimento da UPP a 

população do estudo é maioritariamente acamada, ou seja, depende de outros na 

satisfação das suas necessidades de vida. Inicialmente tem-se 120 acamados (73,2%) 

a contrastar com 9 independentes (5,5%), ou seja, doentes que andam 

frequentemente. Na data de aparecimento da UPP observam-se 90 acamados 

(54,9%), nenhum completamente independente e 7 semi-dependentes (4,3%), ou seja, 

andam ocasionalmente. 
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Gráfico 15. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro atividade física 

 

 

 

 Incontinência: 

Pele constantemente húmida – a pele mantem se sempre húmida devido a 

sudorese, urina, etc. É detectada humidade sempre que o doente é deslocado ou 

virado; 

Pele muito húmida – a pele está frequentemente, mas nem sempre, húmida. 

Os lençóis têm que ser mudados pelo menos uma vez por turno; 

Pele ocasionalmente húmida – a pele está por vezes húmida, exigindo uma 

mudança adicional de lençóis aproximadamente uma vez por dia; 

Pele raramente húmida – a pele está geralmente seca; os lençóis só têm de ser 

mudados nos intervalos habituais. 

 

No que diz respeito a esta variável verifica-se que na admissão do doente 

existe uma predominância de pele raramente húmida com 87 doentes (53%), o que 

pode indiciar que os mesmos ou apresentam continência do esfíncter vesical ou, por 

outro lado, possuem uma sonda vesical, urostomia ou nefrostomia que permite a 

drenagem da urina e mantem os doentes secos. Provavelmente também são doentes 

que se encontram maioritariamente apiréticos. Apesar do suposto grau de 

dependência que os resultados das duas variáveis anteriores demonstraram, somente 

1 indivíduo (0,6%) apresentava a pele constantemente húmida. 

Na data de aparecimento assiste-se a uma predominância de pele 

ocasionalmente húmida com 54 indivíduos (32,9%) o que pode indicar que alguns dos 

doentes podem ter apresentado picos febris, podem ter sido desalgaliados ou ainda 

recuperado a continência do esfíncter vesical. 
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Gráfico 16. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro incontinência 

 

 

 Estado Mental: 

Completamente limitada – não reage a estímulos dolorosos (não geme, não se 

retrai a nada) devido a um nível reduzido de consciência ou à sedação, OU 

capacidade limitada de sentir a dor na maior parte do seu corpo; 

Muito limitada – reage unicamente a estímulos dolorosos. Não consegue 

comunicar o desconforto, excepto através de gemidos ou inquietação OU tem uma 

limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de sentir dor ou desconforto em mais 

de metade do corpo; 

Ligeiramente limitada – obedece a instruções verbais, mas nem sempre 

consegue comunicar o desconforto ou a necessidade de ser mudado de posição, OU 

tem alguma limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de sentir dor ou 

desconforto em 1 ou 2 extremidades; 

Nenhuma limitação – obedece a instruções verbais. Não apresenta défice 

sensorial que possa limitar a capacidade de sentir ou exprimir dor ou desconforto. 

 

Tanto na avaliação inicial como na data de aparecimento da UPP a população 

do estudo apresenta uma perceção sensorial muito limitada. Inicialmente são 55 

indivíduos (33,5%) e na data de aparecimento da UPP 49 indivíduos (29,9%). Com 

menor frequência observa-se nos dois momentos a característica completamente 

limitada com 18 indivíduos na primeira avaliação (11%) e 16 indivíduos na data de 

aparecimento da UPP (9,8%). Esta caracterização poderá estar relacionada não só 

com o diagnóstico de admissão do doente, como também com os antecedentes 

pessoais do mesmo ou ainda a idade (uma vez que tal como foi referido trata-se de 

uma população maioritariamente idosa). 
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Gráfico 17. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro estado mental 

 

 

 Mobilidade: 

Completamente imobilizado – não faz qualquer movimento com o corpo ou 

extremidades sem ajuda; 

Muito limitada – ocasionalmente muda ligeiramente a posição do corpo ou das 

extremidades, mas não é capaz de fazer mudanças frequentes ou significativas 

sozinho; 

Ligeiramente limitado – faz pequenas e frequentes alterações de posição do 

corpo e das extremidades sem ajuda; 

Nenhuma limitação – faz grandes ou frequentes alterações do corpo sem 

ajuda. 

 

Quanto à presente variável nos dois momentos analisados (à admissão e na 

data de aparecimento da UPP) a característica muito limitada é a mais frequente 

predominando na data de admissão. 100 indivíduos (61%) não têm a capacidade de 

mobilizar independente e frequentemente o corpo, à data de admissão, e 80 indivíduos 

(48,8%) na data de aparecimento da UPP. Somente 8 indivíduos (4,9%) e 1 indivíduo 

(0,6%) são totalmente independentes na mobilização em ambos os momentos de 

avaliação. 
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Gráfico 18. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro mobilidade 

 

 

 Nutrição: 

Muito pobre - nunca come uma refeição completa. Raramente come mais de 

um terço da comida que lhe é oferecida. Come diariamente duas refeições ou menos, 

de proteínas (carne ou lacticínios). Ingere poucos líquidos. Não toma um suplemento 

dietético líquido OU está em jejum e/ou a dieta líquida ou a soros durante mais de 

cinco dias; 

Provavelmente inadequada – raramente come uma refeição completa e 

geralmente come apenas cerca de metade da comida que lhe é oferecida. A ingestão 

de proteínas consiste unicamente em três refeições diárias de carne ou lacticínios. 

Ocasionalmente toma um suplemento dietético OU recebe menos do que a quantidade 

ideal de líquidos ou alimentos por sonda; 

Adequada – come mais de metade da maior parte das refeições. Faz quatro 

refeições diárias de proteínas (carne, peixe, lacticínios). Por vezes recusa uma 

refeição, mas toma geralmente um suplemento caso lhe seja oferecido, OU é 

alimentado por sonda ou num regime de nutrição parentérica total satisfazendo 

provavelmente a maior parte das necessidades nutricionais; 

Excelente – come a maior parte das refeições na íntegra. Nunca recusa uma 

refeição. Faz geralmente um total de quatro ou mais refeições (carne, peixe, 

lacticínios). Come ocasionalmente entre as refeições. Não requer suplementos.  

 

 No que diz respeito à variável nutrição, ambas as avaliações demonstram uma 

predominância de adequada embora com uma maior frequência na data de admissão - 

119 indivíduos versus 92 indivíduos (72,6% versus 56,1%). Somente cinco doentes na 

data de admissão e um na data de aparecimento da UPP possuem uma alimentação 
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totalmente adequada às necessidades nutricionais e energéticas dos mesmos, ou 

seja, segundo a Escala, considerada excelente. Três e quatro indivíduos possuem, na 

data de admissão e na data de aparecimento da UPP respetivamente, uma 

alimentação considerada muito pobre o que terá uma influência negativa no processo 

de cicatrização das UPP, prejudicando-o. 

 

Gráfico 19. Distribuição dos doentes mediante o parâmetro estado nutricional 

 

 

4.4 – Estimativa dos custos totais decorrentes do tratamento de doentes com 

UPP:  

Para o cálculo dos custos totais foram considerados todos os valores 

independentemente de serem positivos ou negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somatório dos custos totais advindos do tratamento de doentes com UPP: 

842.609 Euros 

                       

Somatório dos custos totais advindos do tratamento de doentes com UPP, por 

categoria de UPP: 

 Categoria I – 189.160 Euros; 

 Categoria II – 617.815 Euros; 

 Categoria III – 46.549 Euros; 

 Categoria IV –  (-) 10.915 Euros. 
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Ao analisar os custos decorrentes do tratamento de doentes com UPP 

estratificando-os pelas quatro categorias, há que ter em consideração a frequência 

com que as mesmas se apresentam na população do estudo. Como foi anteriormente 

mencionado, tem-se 53 doentes com UPP categoria I, 87 doentes com categoria II, 21 

doentes com categoria III e três com categoria IV. Tendo em conta a discrepância 

entre as frequências das diversas categorias de UPP não se consegue, na população 

do estudo, estabelecer uma relação proporcionalmente direta entre as diferentes 

categorias da UPP e os custos decorrentes do tratamento das mesmas. Para isso, ter-

se-ia de ter disponível uma população do estudo com UPP das quatro categorias, com 

frequências semelhantes. No entanto, e face aos resultados apresentados, verifica-se 

que as UPP categoria II foram as que causaram maior impacto económico, ou seja, 

são as que trouxeram maiores custos para o CHMT (o que estará provavelmente 

relacionado não com a gravidade da UPP mas sim como a frequência com que estas 

ocorreram). Na população do estudo e embora sabendo-se que a categoria IV 

comporta as UPP mais graves e consequentemente mais dispendiosas, este adquire o 

menor valor tendo em conta a frequência com que ocorreram no ano de 2012 (três 

UPP). Os custos aqui apresentados para as UPP categoria IV claramente não 

expressam o impacto que estas apresentam na sua realidade. Na população do 

estudo somente em três doentes se verificaram a presença de UPP categoria IV; 

desses um faleceu, outro apresentou alta com referenciação para a ARS/Centro de 

Saúde e o terceiro doente foi transferido para um outro hospital. Dos três doentes, e 

tendo em conta a Demora Média corrigida para cada GDH, em apenas um caso os 

dias de internamento foram superiores ao estipulado na Portaria n.º839-A/2009 o que 

conduz ao valor negativo do somatório dos custos calculados para a respetiva 

categoria.  

Claramente que é importante recordar que os custos calculados baseiam-se, 

como já foi referido anteriormente, na diária de internamento estipulada pela Tabela 

Nacional Grupos de Diagnóstico Homogéneos (PORTARIA n.º839-A/2009), não se 

podendo por isso inferir que os mesmos se encontram aumentados exclusivamente 

pela presença de UPP mas sabe-se, tal como foi referido no capítulo destinado à 

revisão de literatura, que a presença das mesmas pode contribuir para o aumento do 

tempo de internamento, para a necessidade de articular com outras especialidades 

cirúrgicas e médicas (incluindo cirurgia plástica e reconstrutiva, dermatologia, fisiatria) 

assim como para um dispêndio extra em termos de recursos materiais e humanos (na 

elaboração dos pensos, na realização dos posicionamentos e transferências, na 

administração de terapêutica e alimentação ou ainda no investimento em ações 

educativas subordinadas aos cuidadores informais dos doentes).  
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Como foi anteriormente mencionado, após a apresentação dos resultados 

obtidos mediante a estatística descritiva, procedeu-se à análise inferencial com base 

nos testes de Spearman e Qui Quadrado para que seja possível averiguar as 

associações/diferenças entre as duas variáveis dependentes (Escala de Braden inicial 

e Escala de Braden no aparecimento da UPP) e as restantes variáveis. Respeitando 

os princípios da estatística, o Teste de Spearman foi utilizado para as variáveis 

numéricas (não normais) ou ordinais e o Qui Quadrado para a análise de variáveis 

categóricas.  

Inicialmente expõe-se os resultados da análise efetuada pelo Teste de 

Spearman e posteriormente com o Qui Quadrado. 

 

 

Tabela 2. Relação entre as Escalas de Braden e as variáveis numéricas em análise 

 
Número 
de UPP 

por 
doente 

Dias de 
internamento 

Dias de 
internamento 
em semanas 

Dias de 
internamento 

menos a 
demora 
média 

Custos do 
internamento 

Idade, 
como 

variável 
numérica 

Escala de 
Braden inicial 

 

r=-0,146 

p=0,064 

r=0,032 

p=0,686 

r=0,002 

p=0,985 

r=-0,028 

p=0,721 

r=-0,014 

p=0,859 

r=-0,253 

p=0,001 

Escala de 
Braden na 

data de 
aparecimento 

da UPP 

r=-0,091 

p=0,327 

r=-0,032 

p=0,728 

r=-0,035 

p=0,702 

r=-0,052 

p=0,577 

r=-0,003 

p=0,973 

r=-0,038 

p=0,682 

 

 

Quando se relacionam as variáveis Escala de Braden inicial e Escala de 

Braden na data de aparecimento da UPP com as restantes variáveis numéricas 

utilizando o Teste de Spearman, verifica-se que as únicas relações que se consegue 

estabelecer é entre a Escala de Braden Inicial e a idade. Deste modo, constata-se que 

as variáveis variam em sentido contrário (tendo em conta o sinal negativo da 

correlação) e que o resultado da Escala de Braden, ou seja, Alto ou Baixo risco varia 

inversamente com o aumento da idade da população do estudo.  

Assim, constata-se que os doentes mais jovens apresentam valores de Escala 

de Braden inicial mais elevados, ou seja, menor risco de desenvolvimento de UPP, 
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uma vez que existe uma associação negativa ao nível de significância de 5% (p 

<0,05). 

Além dos resultados anteriormente expostos, mediante a utilização do Teste de 

Spearman, também se verifica uma correlação positiva entre os dias de internamento 

e os custos do internamento (r=0,605; p <0,001), assim como entre os dias de 

internamento em semanas e os custos do internamento (r=0,872; p <0,001) e ainda os 

dias de internamento menos a demora média e os custos de internamento (r=0,968; p 

<0,001). Deste modo, verifica-se que é estatisticamente significativo, mediante a 

utilização do referido teste, uma vez que os custos advindos do tratamento de doentes 

com UPP apresentam uma correlação positiva, ou seja, aumentam mediante o 

aumento dos dias de internamento que os doentes apresentam. 
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Tabela 3. Relação entre as Escalas de Braden e as variáveis independentes em análise 

 
Sexo Localização 

anatómica1 
Dias de 

internamento 
por semana 

Diagnóstico 
principal2 

Serviço de 
internamento 

Tipo de alta3 Plano de 
cuidados 

específicos 

Número de 
registos de 
cuidados 

específicos 

Escala de 
Braden 
inicial 

 

(1)
2cc=5,127 

p=0,024 

(3)
2=4,808 

p=0,186 

(4)
2=4,390 

p=0,356 

(6)
2=15,591 

p=0,016 

(7)
2=21,494 

p=0,003 

(2)
2=3,973 

p=0,137 

(2)
2=18,021 

p<0,001 

(3)
2=18,112 

p<0,001 

Escala de 
Braden na 

data de 
aparecimento 

da UPP 

(1)
2cc=1,067 

p=0,302 

(3)
2=6,068 

p=0,108 

(4)
2=2,716 

p=0,606 

(6)
2=11,252 

p=0,081 

(7)
2=10,245 

p=0,175 

(2)
2=1,229 

p=0,541 

(2)
2=8,228 

p=0,016 

(3)
2=5,701 

p=0,127 

 

Legenda:  

1 – Localização anatómica recodificada – cabeça, tórax, membros e região sacrococcígea; 

2 – Diagnóstico principal recodificado – sistema nervoso, aparelho respiratório, aparelho circulatório, aparelho digestivo, músculo-esquelético e 

tecido conjuntivo, rim e aparelho urinário e outros; 

3 – Tipo de alta recodificada – falecido sem autópsia, consulta externa e exterior não referenciado/outros; 

cc – Correção de Continuidade de Yates 
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Quando se relacionam, independentemente, a Escala de Braden inicial e na 

data de aparecimento da UPP com as oito variáveis acima referidas, constata-se que a 

distribuição da Escala de Braden inicial apresenta diferenças estatisticamente 

significativas considerando o sexo do doente (p=0,024), o diagnóstico principal do 

mesmo (p=0,016), o serviço em que o doente se encontra internado (p=0,003), o 

registo de plano de cuidados específicos ao doente com UPP (p <0,001) e o número 

dos respetivos registos (p <0,001). Para a Escala de Braden no aparecimento da UPP 

só o registo de plano de cuidados específicos ao doente com UPP apresentou uma 

diferença estatisticamente significativa (p=0,016). 

 

 

Tabela 4. Cálculo das proporções entre as Escalas de Braden inicial e o sexo 

 
Feminino Masculino

 

Alto risco 
92,7% 

(64/69x100) 
78,5% 

(73/93x100) 

Baixo risco  
7,3% 

(5/69x100) 
21,5% 

(20/93x100) 

 

 Existe uma relação estatisticamente significativa entre a Escala de Braden 

inicial e o sexo, sendo a proporção de alto risco nas mulheres de 92,7% e nos 

homens de 78,5%. 

 

 Entre a Escala de Braden na data de aparecimento da UPP e o sexo, não é 

possível comprovar tendo em conta o valor de p obtido, a existência de 

diferenças estatisticamente significativas, pelo que poderá ser importante 

confrontar estes resultados com o de estudos futuros, quiçá com uma 

população de estudo de dimensões superiores. 

 

 Para as variáveis localização anatómica, dias de internamento por semana e 

tipo de alta não foi possível comprovar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas quer face à Escala de Braden inicial, como 

também aquando o aparecimento da UPP, resultados estes que poderão vir a 

ser refutados em estudos futuros. 

 



Apresentação dos resultados 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  77 

Tabela 5. Cálculo das proporções entre as Escalas de Braden inicial e o diagnóstico 
principal 

 
Nervoso Respiratório Circulatório Digestivo Músculo-

esquelético 
e tecido 

conjuntivo 

Rim e 
aparelho 
urinário 

Outros 

Alto 
risco 

100% 
(15/15x100) 

96,1% 
(49/51x100) 

80% 
(12/15x100) 

66,7% 
(10/15x100) 

77,8% 
(21/27x100) 

83,3% 
(15/18x100) 

71,4% 
(15/21x100) 

Baixo 
risco  

0% 
(0/15x100) 

3,9% 
(2/51x100) 

20% 
(3/15x100) 

33,3% 
(5/15x100) 

22,2% 
(6/27x100) 

16,7% 
(3/18x100) 

28,6% 
(6/21x100) 

 

 Para a variável diagnóstico principal existe uma diferença estatisticamente 

significativa com a Escala de Braden inicial, verificando-se uma proporção de 

doentes de Alto Risco com patologia do sistema nervoso de 100%. 

 

 Entre a variável diagnóstico principal e Escala de Braden no aparecimento da 

UPP não se comprova a existência de diferenças estatisticamente significativas 

uma vez que se obteve o valor p=0,081, sendo este um valor meramente 

indicativo. 

 

 

Tabela 6. Cálculo das proporções entre as Escalas de Braden inicial e o serviço de 
internamento 

 

 

 
Medicina 
Interna 

Ortopedia Cirurgia Unidade de 
Cuidados 
Intensivos 

Urologia Nefrologia  Cuidados 
Paliativos 

ORL 

Alto 
risco 

91,9% 

(91/99 

x100) 

88%  

(22/25 

x100) 

 64%  

(16/25 

x100) 

33,3% 

(1/3 

x100) 

75% 

(3/4 

x100) 

66,7 % 

(2/3 

x100) 

50%  

(1/2 

x100) 

100%  

(1/1 

x100) 

Baixo 
risco  

 8,1%  

(8/99 

x100) 

12%  

(3/25 

x100) 

 36% 

 (9/25 

x100) 

66,7%  

(2/3 

x100) 

25%  

(1/4 

x100) 

33,3% 

(1/3 

x100) 

50% 

 (1/2 

x100 

0% 

 (0/1 

x100) 
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 No que se refere à variável serviço de internamento, verifica-se uma diferença 

estatisticamente significativa para a Escala de Braden inicial para p=0,003. De 

entre os diversos serviços de internamento analisados, a proporção de doentes 

de alto risco no serviço de ORL é de 100%. 

 

 Para as variáveis serviço de internamento e Escala de Braden no aparecimento 

da UPP verifica-se um valor de p meramente indicativo (p=0,175), valor este 

que poderá ser importante discutir em estudos posteriores, com uma 

população do estudo com características distintas da presente; 

 

 

 

Tabela 7. Cálculo das proporções entre as Escalas de Braden inicial e na data de 
aparecimento da UPP e o plano de cuidados específicos 

 
Ausente Presente: inferior a 

50% dos casos 
Presente: superior ou 
igual a 50% dos casos 

Escala de Braden 
inicial: Alto risco 

 96,2%  

(25/26x100) 

85,7%  

(108/126x100) 

40%  

(4/10x100) 

Escala de Braden 
inicial: Baixo risco  

3,8%  

(1/26x100) 

14,3% 

 (18/126x100) 

60%  

(6/10x100) 

Escala de Braden 
no aparecimento da 

UPP: Alto risco 

100% 

 (19/19x100) 

91,6% 

 (87/95x100) 

60%  

(3/5x100) 

Escala de Braden 
no aparecimento da 

UPP: Baixo risco  

0% 

 (0/19x100) 

8,4%  

(8/95x100) 

40% 

 (2/5x100) 

 

 A única variável na qual se verificam diferenças estatisticamente significativas 

quer para a Escala de Braden inicial como também aquando o aparecimento 

da UPP é a variável plano de cuidados específicos para o doente com UPP na 

qual se observa se existe a presença ou ausência de registos dos enfermeiros 

nos processos dos doentes e, em caso de presença, se a mesma é inferior, 

superior ou igual a 50%. A diferença calculada é mais forte no caso da Escala 

de Braden inicial para p <0,001 do que no caso do aparecimento da UPP, para 

p=0,016. Assim, no caso da Escala de Braden inicial verifica-se a proporção de 

alto risco e a ausência de plano de cuidados de 96,2%. Também para a Escala 
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de Braden no aparecimento da UPP, a proporção de doentes considerados alto 

risco e a ausência de plano de cuidados é de 100%. 

 

Tabela 8. Cálculo das proporções entre a Escalas de Braden inicial e o registo de plano 
de cuidados específicos ao doente com UPP 

 

 

 

 Para a última variável exposta na Tabela 3 – registo de plano de cuidados 

específicos ao doente com UPP – verificam-se diferenças estatisticamente 

significativas somente para a Escala de Braden inicial com um p <0,001. Neste 

caso, a proporção de doentes considerados baixo risco e a presença de quatro 

registos dos cinco preconizados para o Plano de cuidados específicos ao 

doente com UPP é de 100%. 

 
1 registo 2 registos 3 registos 4 registos 

Alto risco 
84,8% 

(56/66x100) 

86,7% 

(52/60x100) 

57,1% 

(4/7x100) 

0% 

(0/3x100) 

Baixo risco  
15,2% 

(10/66x100) 

13,3% 

(8/60x100) 

42,9% 

(3/7x100) 

100% 

(3/3x100) 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Discutir os resultados de um estudo representa uma das “etapas” mais 

importantes de um trabalho de investigação uma vez que tal pressupõe reflexão, 

análise e discussão do que se obteve com a população e desenho do estudo, 

repercutindo-se, quando possível, para uma realidade mais extensa.  

O facto da população do estudo ser constituída por 164 doentes, não 

condicionou os resultados pelo que se torna relevante efetuar uma discussão profunda 

e, nos aspetos mais importantes, realizar análises comparativas com outros estudos 

nacionais e internacionais.  

 Estrategicamente, optou-se por discutir os resultados segundo a ordem dos 

objetivos específicos definidos previamente.  

 

 

o Identificar a incidência das UPP, num centro hospitalar, no período 

de tempo compreendido entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de 

dezembro de 2012: 

 

Como foi anteriormente mencionado 1,4% foi o valor obtido quanto à taxa de 

incidência de UPP. Em termos nacionais e de acordo com o primeiro estudo de 

incidência de UPP desenvolvido por Ferreira et al. (2007) 10,9% foi o resultado 

referente à taxa de incidência nacional (partindo de uma amostra de 78.306 doentes). 

Os dados mais recentes fornecidos pela DGS reportam não para incidência mas sim 

para prevalência - 11,5% para a prevalência média e 17,5% quando subdividido em 

serviços específicos, como os de Medicina Interna (PORTUGAL.MS.DGS, 2011) pelo 

que não é possível efetuar comparações entre os resultados obtidos. 

Comparando a incidência calculada no estudo e a fornecida pelo estudo piloto 

de Ferreira et al. (2007) o valor obtido é inferior ao do obtido na literatura. No entanto 

há que ter em consideração a diferença entre as metodologias utilizadas em ambos os 

estudos. No estudo de Ferreira et al. (2007) a metodologia utilizada baseou-se na 

realização de avaliações trimestrais (por parte de enfermeiros com formações 

específicas), entre janeiro de 2004 e setembro de 2005, a doentes internados em oito 

instituições hospitalares de Portugal. Nas avaliações efetuadas foi utilizada a Escala 

de Braden e para recolher os dados de incidência, a esta escala seria associado um 

instrumento de pele (FERREIRA et al., 2007, p.78). 
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 Esta diferença poderá ainda estar relacionada com as características e 

dimensão da população do estudo mas também com a crescente importância nacional 

conferida à temática das UPP, a uma maior consciencialização por parte dos 

profissionais de saúde das consequências nefastas quer para os doentes quer para as 

próprias Instituições da presença de UPP, a uma maior especialização dos mesmos 

(com formações específicas, por exemplo, em UPP, reabilitação e tratamento de 

doentes com feridas). 

 É de referir ainda que a inclusão do Indicador Presente na Admissão 

(PORTUGAL.MS.ACSS, 2013, p.1) que permite diferenciar, entre outras situações, as 

UPP extra das intra-hospitalares, ou seja, a existência da triagem entre as UPP 

adquiridas no domicílio e as que se desenvolvem durante o internamento (com as 

consequentes repercussões para as Instituições de Saúde em termos de indicadores 

de qualidade e consequente eficiência dos cuidados prestados) provavelmente tem 

feito reduzir os valores de incidência da UPP intra-hospitalares.  

Além de se ter calculado a incidência de UPP é interessante comparar o 

resultado obtido não só com a realidade nacional como também com a internacional.  

Num estudo publicado recentemente Lyder et al. (2012), partindo de uma 

análise de 51.842 doentes, selecionados aleatoriamente, beneficiários do sistema 

Americano Medicare dos quais 2.313 desenvolveram UPP durante o internamento 

resultando numa incidência global de 4,5%. Os valores mais elevados de incidência 

verificaram-se no Estado de New York (5,2%), Missouri (5,3%), New Jersey (5,3%), 

Massachusetts (5,5%) e Pennsylvania (5,9%) e os menores valores de incidência 

observaram-se em Wisconsin (3,1%), Alabama (3,3%), Tennessee (3,7%), Puerto Rico 

(3,7%) e North Carolina (3,8%).  

Quando se discute e compara a taxa de incidência calculada com a de diversos 

estudos internacionais há que ter em consideração a matriz cultural envolvente, assim 

como as diversas estratégias que são adotadas e a variabilidade em termos de 

recursos humanos e materiais disponíveis nas diferentes realidades. A título 

exemplificativo torna-se importante relembrar o estudo de McGuinness et al. (2012) no 

qual, num serviço de neurociência (neurologia e neurocirurgia) de um Hospital dos 

EUA, desde 2008, têm sido adotados um conjunto de estratégias com vista a diminuir 

a incidência de UPP dos quais se destaca a criação da equipa SWAT, formada por 

enfermeiros especializados na área e responsáveis pela monitorização das UPP.  

Mais importante do que o valor numérico da taxa de incidência que se observa 

nas diversas instituições de saúde, é compreender o plano de cuidados elaborado e as 

estratégias delineadas para fazer face ao valor obtido.  
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A aposta do CHMT na área da Segurança do Doente e Qualidade em Saúde, 

tem tido um reflexo positivo na taxa de incidência de UPP, com a obtenção de valores 

inferiores aos publicados em outros estudos. Recorrendo ao Relatório & Contas 2012 

do CHMT constata-se que a Instituição tem primado pela melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados que presta, envolvendo-se em diversos projetos, 

nomeadamente em termos de acreditação hospitalar pela Joint Comission 

International (cujas normas têm sido desenvolvidas e implementadas desde o ano de 

2004) e a certificação ISO 9001 de diversos serviços. A Instituição refere que a Gestão 

da Qualidade tem sido uma estrutura integradora, contribuindo para uma melhoria dos 

resultados em saúde, nomeadamente nas mudanças no comportamento dos 

profissionais, na satisfação dos clientes internos e externos e na performance 

assistencial (PORTUGAL.MS.CHMT, 2013a, p.18). 

Assim, os resultados obtidos parecem ser o reflexo da orientação estratégica 

do CHMT nas vertentes da Segurança do Doente e da Qualidade em Saúde. A 

operacionalização tem sido feita em diversas áreas de atuação, como é o caso 

específico das UPP, envolvendo toda a estrutura organizativa, desde o Conselho de 

Administração até aos diferentes profissionais diretamente ligados à prestação de 

cuidados de saúde. 

Um aspeto que se torna importante realçar prende-se com a metodologia 

utilizada. Como já foi amplamente referido recorreu-se, tendo em conta as limitações 

temporais, aos dados administrativos extraídos do SAPE e à base de dados Web GDH 

ao invés de também se analisar individualmente os processos clínicos de todos os 

doentes internados no CHMT no ano de 2012 e verificar-se a posterior congruência 

entre os dados colhidos. A metodologia adotada, pelo seu caracter retrospetivo, 

poderá estar sujeita a viés de medição/informação condicionando, em parte alguns 

dos resultados apresentados, tendo em conta que os dados foram obtidos mediante a 

consulta de bases de dados existentes no CHMT. Assim, em estudos futuros a adoção 

das duas estratégias metodológicas - acesso às bases de dados e análise individual 

de cada processo clinico - poderá constituir uma opção interessante como forma de 

enriquecimento dos resultados obtidos e das discussões realizadas.  

Teria sido muito vantajoso alargar este estudo a outras instituições hospitalares 

para que fosse possível obter uma população de maior dimensão (com a possibilidade 

de realizar análises mais finas e profundas), comparar os resultados em diferentes 

hospitais, compreender as razões que pudessem explicar as diferenças encontradas e 

fomentar a contínua necessidade de investimento nestas temáticas. Como tal não foi 

possível, crê-se que os resultados obtidos terão um efeito propulsor na elaboração de 

estudos multicêntricos e, dessa forma obviar, estas limitações.  



Discussão dos resultados 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  83 

Num estudo publicado por Zegers et al. (2009) defendem que entre os estudos, os 

resultados em termos da variação na incidência dos eventos adversos pode ser 

determinada pelas políticas a nível nacional (com variações de país para país), a nível 

hospitalar (com variações de hospital para hospital) ou também devido a diferenças 

nas metodologias adotadas nos diversos estudos. 

A taxa de incidência de UPP no CHMT no ano de 2012 foi de 1,4%. Embora tenha 

sido este o foco de atenção do presente trabalho comporta referir que na esfera dos 

eventos adversos existem outros que são frequentemente referidos tais como as 

quedas dos doentes, os eventos relacionados com medicamentos, com os produtos 

hemoderivados, eventos relacionados com intervenções cirúrgicas, ou ainda com as 

infeções associadas aos cuidados da saúde. Como já foi anteriormente referido o 

estudo de Sousa et al. (2011) que analisou a incidência, o impacto e a evitabilidade de 

eventos adversos em hospitais portugueses (nos quais se incluíam as UPP) obteve 

uma taxa de incidência de 11,1%, sendo dos quais 53,2% considerados evitáveis. O 

estudo desenvolvido por Mendes et al. (2009) em três hospitais do Brasil obteve uma 

taxa de incidência de eventos adversos de 7,6% sendo a percentagem de eventos 

adversos considerados evitável de 66,7%. Um outro estudo, implementado em 28 

hospitais suecos obteve uma taxa de incidência de 12,3% de eventos adversos, dos 

quais 70% eram evitáveis (SOOP et al., 2009, p.285). Os autores referem que os 

eventos adversos evitáveis ocorrem frequentemente nos hospitais suecos e 

consomem uma importante fatia dos recursos hospitalares, uma vez que quando 

extrapolados para os 1,2 milhões de admissões, durante o período de um ano de 

estudo, os resultados indicam que aproximadamente 105 000 doentes sofreram 

eventos adversos evitáveis (SOOP et al., 2009, p.290). Finalmente, o estudo holandês 

efetuado por Zegers et al. (2009) obteve uma taxa de incidência de eventos adversos 

de 5,7%. Os autores referem que 39,6% dos eventos adversos eram considerados 

evitáveis e que da totalidade de eventos adversos 12,6% resultou em incapacidade 

permanente ou contribuíram para a morte do doente.   

Um outro estudo português desenvolvido por Mansoa et al. (2011) no qual se 

analisou a ocorrência de eventos adversos nos hospitais do SNS no ano de 2008 

mediante os códigos da Classificação Internacional de Doenças, 9ª revisão, 

Modificação Clínica revelou a existência de eventos adversos em 2,5% dos episódios 

de internamento hospitalar. Este valor contrasta com o obtido no estudo de Sousa et 

al. (2011) provavelmente pelas diferenças na metodologia utilizada (base de dados do 

Sistema de Classificação de doentes em GDH, no estudo de 2008, e análise dos 

processos clínicos, no estudo de 2011). 
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o Caracterizar o modelo de avaliação do risco de desenvolvimento 

de UPP aplicado no CHMT: 

 

O documento disponível e fornecido pelo CHMT no que diz respeito à avaliação 

de risco de desenvolvimento de UPP: Instrução de Trabalho: Avaliação do grau de 

risco de úlcera de pressão (PORTUGAL.MS.CHMT, 2011b) vai de encontro com a 

orientação estabelecida pela DGS (PORTUGAL.MS.DGS, 2011) no que diz respeito à 

utilização da Escala de Braden e à periodicidade de avaliação do risco de 

desenvolvimento de UPP. O mesmo defende uma primeira avaliação a todos os 

doentes na admissão e posteriormente, mediante o tipo de serviço, deverá avaliar-se: 

diariamente nas Unidades de Cuidados Intensivos e de dois em dois dias nos outros 

serviços de internamento hospitalar. 

Tendo em conta os resultados obtidos somente em dois processos não foi 

realizada avaliação do risco inicial verificando-se 137 doentes considerados Alto Risco 

e 25 como Baixo Risco. Aquando o aparecimento de UPP 45 processos não possuíam 

qualquer registo de avaliação do risco. De um modo geral, considera-se favorável o 

facto de somente dois casos não apresentarem avaliação de risco inicial podendo-se, 

no entanto, questionar que tipo de plano de cuidados terá sido estabelecido para os 

respetivos doentes quando não se tinha elaborado, previamente, uma avaliação. 

Aquando o aparecimento de UPP em 45 doentes não existiu registo da avaliação do 

risco pelo que, tendo em conta a metodologia utilizada, não foi possível retirar 

conclusões acerca do tipo de intervenções aqui efetuadas No entanto, não quer dizer 

que as mesmas não tenham sido executadas pela equipa de profissionais nem que 

não tenha sido delineado e executado um conjunto de intervenções adequadas ao 

doente.  

Como já foi amplamente mencionado a avaliação do risco é uma etapa 

fundamental porque além de permitir caracterizar o doente, neste caso em termos de 

UPP, permite identificar um conjunto de intervenções personalizadas e específicas a 

cada indivíduo, razão pela qual se torna importante compreender os motivos que 

conduziram os enfermeiros, a não cumprir o preenchimento da respetiva escala. 

Poderá ser importante, analisar, futuramente, estas situações (de ausência de registo 

de escalas de avaliação de risco) no sentido de se perceber as razões que estão por 

detrás e trabalhar no sentido de promover a análise sistemática do risco de 

desenvolvimento de UPP.  

A título exemplificativo, o estudo de Saliba et al. (2003) pretendeu avaliar em 

35 lares de idosos americanos as taxas de implementação das guidelines de UPP. Os 

autores referem que as diretrizes de melhoria da prática representam um potencial 
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estímulo e fornecem uma ferramenta importante para melhorar os resultados dos 

cuidados (SALIBA et al., 2003, p.57). De acordo com o artigo supra citado, embora a 

avaliação da pele tenha alcançado as maiores taxas de execução, a avaliação do risco 

(no artigo referido foi utilizada a Escala de Norton) foi realizada em 61%, pelo que os 

resultados apontam para a necessidade de intervenções adicionais para melhorar a 

prevenção das UPP e sugerem que as taxas de UPP atuais não representam o melhor 

que se pode atingir (SALIBA et al., 2003, p.60). 

Ao longo de toda a pesquisa não foi encontrado nenhum artigo que referisse, 

especificamente, as razões que conduzem à subutilização da escala de Braden. No 

entanto, um estudo publicado por Schwalble (2004) analisou a utilidade da avaliação 

do risco para tomadas de decisão no âmbito da saúde mental, bem-estar infantil, 

justiça criminal e justiça juvenil e identificou três razões que podem justificar a 

subutilização dos instrumentos de avaliação de risco. Segundo o autor, o facto de a 

ferramenta poder ser considerada uma atividade burocrático-administrativa, o facto de 

os resultados da avaliação do risco poderem não ser muito valorizados, devido à 

dúvida acerca das propriedades psicométricas da escala e, finalmente, a possibilidade 

da ferramenta de avaliação de risco poder ser ignorada em detrimento da prática e do 

juízo clínicos são os três motivos que podem conduzir a uma subutilização das escalas 

de avaliação de risco, apesar da importância comprovada das mesmas. 

Certamente que, a par da consciencialização dos profissionais de saúde para a 

importância do uso das escalas de avaliação do risco, as chefias de enfermagem 

adquirem aqui um importante papel não só para fomentar a importância da realização 

destas intervenções, para identificar estratégias de mudança nomeadamente, criação 

de ações de formação subordinadas ao tema das UPP ou ainda compreender a 

distribuição dos doentes por enfermeiro (rácio enfermeiro/doente) mediante o nível de 

dependência e complexidade de cuidados envolvidos.   

Repercutindo para os resultados apresentados no capítulo anterior, verifica-se 

que a “tipologia” do doente quer na admissão quer na data de aparecimento da UPP é 

maioritariamente dependente na satisfação das diversas atividades de vida diárias. 

Trata-se de “um doente” maioritariamente acamado, que não consegue mobilizar 

autonomamente o seu corpo, que mantém a pele seca (ou por se encontrar apirético 

ou por apresentar continência dos esfíncter vesical e anal ou ainda por se encontrar 

algaliado ou provido de uro ou nefrostomia), que em termos de perceção sensorial não 

consegue habitualmente comunicar o seu desconforto, que não apresenta disponível o 

exercício das suas capacidades mentais e que em termos nutricionais apresenta uma 

alimentação considerada adequada.  
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A “fotografia” anteriormente referida adequa-se à tipologia de doente com maior 

suscetibilidade de vir a desenvolver UPP uma vez que, como já foi mencionado, nem 

todas as UPP são evitáveis e as limitações de atividade física são importantes fatores 

de risco uma vez que existem situações em que a pressão do doente não pode ser 

aliviada e a perfusão não pode ser melhorada (BLACK et al., 2011, p.30). 

Um estudo inglês desenvolvido por Pinkney et al. (2013) refere que existem 

duas formas distintas de abordar as razões que conduzem ao aparecimento de UPP. 

Se por um lado, pode estar associado ao facto das UPP surgirem devido ao estado de 

saúde dos doentes e comportamentos dos mesmos; razão pela qual os profissionais 

de saúde deverão estar preparados para identificar os doentes Alto risco e delimitar 

um conjunto de intervenções adequadas; por outro lado, podem surgir devido à 

qualidade do tratamento e do cuidado fornecido pelo que os doentes que estão em 

risco são mais propensos a vir a desenvolver UPP em instituições onde a qualidade do 

atendimento é pobre (PINKNEY et al., 2013, p.2).  

Tal como se verificou anteriormente, quando se relacionaram a Escala de 

Braden inicial e na data de aparecimento da UPP, a relação estatisticamente 

significativa verificou-se entre a Escala de Braden inicial e a idade. O valor obtido de 

r=-0,253 com p=0,001 permite constatar que os doentes mais jovens apresentam 

valores de Escala de Braden inicial mais elevados, ou seja, menor risco de 

desenvolvimento de UPP, uma vez que existe uma associação negativa ao nível de 

significância de 5% (p <0,05). 

A utilização do Teste estatístico Qui Quadrado permitiu verificar que a Escala 

de Braden inicial apresenta diferenças estatisticamente significativas considerando o 

sexo do doente (p=0,024), o diagnóstico principal do mesmo (p=0,016), o serviço em 

que se encontra internado (p=0,003), o registo de plano de cuidados específicos ao 

doente com UPP (p <0,001) e o número dos respetivos registos (p <0,001). Para a 

Escala de Braden no aparecimento da UPP só o registo de plano de cuidados 

específicos ao doente com UPP apresentou uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,016). 

 

 

o Estimar os custos associados à ocorrência de UPP (estratificado 

por categoria): 

 

Ao longo de toda a pesquisa realizada não se encontrou nenhum estudo que 

espelhasse o impacto económico das UPP em Portugal. No entanto, verifica-se que 

nos últimos anos têm sido adotadas diversas estratégias nacionais com vista a 
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minimizar a incidência de UPP intra-hospitalar e, consequentemente, reduzir os custos 

advindos do tratamento das mesmas. A realidade internacional é diferente da de 

Portugal e disponibiliza um conjunto de evidências relativas aos custos dos 

tratamentos de doentes com UPP. De acordo com Fleck (2009), no ano de 2006, nos 

EUA, existiram 322.946 casos notificados por parte do Medicare respeitante a doentes 

que apresentaram UPP como diagnóstico secundário. O autor refere que anualmente 

são tratados cerca de 2,5 milhões de pessoas por UPP e que cerca de 60.000 acabam 

por morrer devido a complicações advindas da presença deste tipo de lesão. 

No capítulo destinado à revisão da literatura recorreu-se a dois estudos 

realizados no Reino Unido (nos anos de 2004 e 2012) que permitiram fornecer uma 

visão dos custos decorrentes do tratamento de doentes com UPP. Bennett, Dealey e 

Posnett (2004) defenderam que o custo esperado de tratamento de uma UPP varia de 

acordo com a categoria da mesma – 1.064 Libras (UPP categoria I) a 10.551 libras 

(UPP categoria IV). Um estudo de 2012 desenvolvido por Dealey, Posnett e Walker 

(2012) demonstrou que os custos relativos ao tratamento diário de doentes com UPP 

categorias I e II variam entre 43 e 347 libras e para doentes com UPP categorias III e 

IV podem variar entre 57 e 374 libras.  

Um estudo realizado por Spetz e Brown (2013) no qual, entre outros aspetos, 

os autores recorrem a diversas outras investigações para analisar os custos 

associados ao tratamento de doentes com UPP (dois estudos com bases de dados 

Inglesas, um com base de dados americana e um outro elaborado pela Society of 

Actuaries) referem que de um modo geral, o tratamento de UPP categoria I é 

ligeiramente superior a $2.000, de categoria II varia entre os $3.000 e os $10.000, 

categoria III varia entre os $5.900 e os $14.840 e para a categoria IV entre os $18.730 

e os $21.410. A Society of Actuaries, segundo os autores, refere um custo total 

estimado em $10.700 (não o estratificando por categorias de UPP). 

No presente estudo, apurou-se um valor de 842.609 euros associado ao 

tratamento de doentes com UPP. Embora o valor apurado tenha sido obtido mediante 

a diferença entre os dias de internamento do doente e a demora média corrigida para 

cada GDH e a posterior multiplicação com a diária de internamento estipulada para 

cada GDH, tal permite obter uma estimativa aproximada do encargo que um doente 

com UPP implica. Além dos diversos tipos e consequentes preços de pensos/apósitos 

destinados às diferentes categorias de UPP e aos diferentes tipos de tecido existente 

na lesão, também os custos advindos da aquisição de colchões e superfícies de apoio 

específicas, ou ainda os custos advindos dos medicamentos (analgésicos, anti 

inflamatórios) coadjuvantes ao tratamento deste tipo de doentes podem suscitar o 

aumento dos custos. Um doente com UPP pode ainda desenvolver um conjunto de 
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complicações clinicas correlacionadas (anemia, osteomielite, sépsis, entre outros) o 

que por si só são suscetíveis de aumentar o tempo de internamento e 

consequentemente os custos associados. 

O que se pretende aqui destacar é que o valor estimado baseou-se na 

diferença entre os dias em que o doente permaneceu internado e os dias que a 

Portaria n.º839-A/2009 estabelece que o doente deveria estar, sendo necessário 

compreender toda a dinâmica e toda a envolvência de um doente que apresenta UPP.  

Os dados acedidos para a elaboração do estudo não permitiram recorrer a 

informação anexa em termos de medidas “especiais“ e individuais adotadas para os 

doentes com UPP mais graves, provavelmente por, na população do estudo, só três 

casos apresentem UPP categoria IV. No entanto, e embora não tenham sido 

fornecidos tais dados, há que realçar que dependendo da categoria da UPP, poderá 

ser necessário recorrer a intervenções cirúrgicas reconstrutivas, ou a suplementos 

calóricos e dietéticos extra ou a diversas terapias inovadoras e concomitantemente 

dispendiosas do foro médico que potenciam o aumento dos custos decorrentes do 

tratamento de doentes com UPP.  

Embora na população do estudo somente 24 doentes apresentaram UPP com 

categorias III e IV (21 e 3 doentes respetivamente) importa recordar o conceito de 

never events no qual estas duas categorias se encontram incluídas e para as quais se 

considera que uma Instituição de saúde deve ser responsabilizada em termos de 

financiamento, caso um doente as desenvolva aquando o internamento. Como já foi 

anteriormente mencionado, e de acordo com Zaratkiewicz et al. (2010) desde o ano de 

2008 que os hospitais dos EUA deixaram de ser financiados por parte do Medicare no 

que respeita ao tratamento de doentes que adquiriram, durante o internamento, UPP 

categorias III e IV; sendo esta atitude adotada por diversas seguradoras privadas. 

Para Dahlstrom et al. (2011) a mudança na forma de financiamento pode ser 

particularmente dispendioso nos hospitais que não apresentem medidas efetivas de 

prevenção e tratamento de UPP em vigor, daí que seja importante a existência de uma 

documentação completa e minuciosa acerca das UPP adquiridas em ambiente extra e 

intra-hospitalar. Os autores referem que as diretrizes atuais recomendam que todos os 

doentes sejam rastreados à admissão, em termos de UPP e que se for encontrada 

uma UPP deve estar registada a localização, a categoria e as dimensões da mesma 

uma vez que consideram que uma das primeiras etapas essenciais na melhoria do 

atendimento a doentes com UPP é investir na melhoria do registo das UPP. 

 Um outro aspeto correlacionado e de extrema importância diz respeito à 

qualidade dos registos inseridos nas notas de altas médicas uma vez que estes 

constituem os documentos sujeitos a codificação clínica.  
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o Relacionar os resultados obtidos em termos do impacto clínico das 

UPP com os dados fornecidos pela literatura nacional e 

internacional: 

 

Embora no capítulo referente à Apresentação dos Resultados tenha sido 

espelhada a análise descritiva e inferencial dos dados, comporta agora discuti-los e 

relacioná-los com outros estudos. 

De um modo sucinto, e tendo em conta as variáveis demográficas idade e 

sexo, a população do estudo é maioritariamente idosa e do sexo masculino. De acordo 

com Dahlstrom et al. (2011) são os idosos que apresentam um maior risco de 

desenvolvimento de UPP devido às diferentes alterações fisiológicas originadas pelo 

envelhecimento o que faz com que se atrase o período de cicatrização das UPP e, 

consequentemente, se aumente o tempo de internamento.  

Quando se comparam os resultados da população do estudo com a totalidade 

dos 14.691 doentes saídos do CHMT (excluindo-se os serviços de neonatologia, 

pediatria, obstetrícia e ginecologia, uma vez que estas quatro realidades foram 

excluídas para o cálculo da taxa de incidência de UPP e para a caracterização da 

população do estudo), para o ano de 2012, verifica-se que a média de idades para a 

totalidade dos doentes saídos do CHMT é de 68 anos e a mediana de 73.  

Relativamente ao sexo dos doentes verificou-se, na população do estudo, uma 

predominância de doentes do sexo masculino (53,7%). No que diz respeito à 

totalidade de doentes saídos tem-se uma predominância de doentes do sexo feminino 

(52,2%) ao invés do sexo masculino (47,8%). Além do aspeto anteriormente referido, e 

tendo em conta que para o presente estudo foram excluídos os doentes em idade 

pediátrica assim como os doentes do foro obstétrico e ginecológico 51,1% 

corresponderam a doentes do sexo masculino e 48,9% do sexo feminino. 

Constatou-se também que a maior parte dos doentes internados apresentaram 

uma UPP e que do amplo leque de patologias as do foro médico e especificamente 

respiratório e músculo-esquelético/tecido conjuntivo foram as mais frequentes. Em 

termos do tipo de alta do doente, a consulta externa apresentou a maior frequência 

seguido do parâmetro falecido sem autópsia.  

No que se refere a dias de internamento verificou-se que a população do 

estudo permaneceu internada, em média, 22 dias. Este último valor é superior à 

demora média do CHMT no ano de 2012 – 7,73 dias (PORTUGAL.MS.CHMT, 2013a, 

p.33). A discrepância encontrada entre a demora média da população do estudo e a 

demora média de todos os doentes saídos no ano de 2012 no CHMT poderá dever-se, 

entre outros fatores, à tipologia de doentes com UPP, às comorbilidades associadas, 
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ao elevado grau de dependência que apresentam, à idade avançada e consequente 

maior suscetibilidade para o aparecimento de complicações intra-hospitalares, com 

possível e também consequente aumento do internamento.   

Não se pode concluir que tenha sido exclusivamente a presença de uma UPP 

que atrasou a alta do doente mas sabe-se, como já anteriormente mencionado, que 

tem efetiva influência na Segurança do Doente pois a cultura de segurança de uma 

organização é vista como os valores compartilhados entre os membros da 

organização sobre o que é importante, as suas crenças sobre como as coisas 

funcionam na organização e a interação com a unidade de trabalho, as estruturas e 

sistemas organizacionais que juntos produzem normas de comportamentos na 

organização o que promove segurança (SINGER, et al., 2009, p.400). 

No que diz respeito à caracterização da UPP verificou-se a predominância de 

UPP categoria II com a maior frequência de localização nos membros inferiores 

seguida pela região sacrococcígea.  

Quando se analisou o resultado da Escala de Braden quer inicial quer aquando 

o aparecimento da UPP os doentes foram predominantemente considerados, nos dois 

momentos de avaliação, como Alto risco. 

 Tendo em conta a importância da transparência, da transmissão da informação 

e da livre escolha por parte dos doentes torna-se importante mencionar a Diretiva 

Europeia sobre Cuidados de Saúde Transfronteiriços. O objetivo da referida Diretiva 

prende-se com a facilitação de acesso aos cuidados de saúde transfronteiriços 

(PORTUGAL.MS.DGS, 2013).  

A Diretiva pretende garantir aos doentes uma informação clara que permita 

uma escolha informada por parte dos cidadãos em matéria de cuidados de saúde; 

mecanismos que assegurem a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde 

prestados (PORTUGAL.MS.DGS, 2013) pelo que se verifica que a adoção da mesma 

potencialmente permitirá a melhoria da qualidade a nível assistencial o que poderá ser 

um fator de captação de “novos” doentes, razão pela qual a divulgação dos diversos 

indicadores de qualidade, nos quais se incluem as UPP, adquirem um importante 

papel. A referida Diretiva poderá permitir que as instituições de saúde se dediquem e 

prestem mais atenção às questões relacionadas com a qualidade em saúde a 

segurança do doente. 

    

 

o Identificar medidas de prevenção de ocorrência de UPP usados no 

centro hospitalar correlacionando-as com as enunciadas pela 

literatura: 
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Independentemente de ser conhecido (como foi anteriormente mencionado) 

que nem todas as UPP são evitáveis, também se sabe que a maior parte destas são 

preveníveis pelo que é extremamente importante o contínuo investimento em medidas 

de prevenção para que se obtenham ganhos em saúde e se diminua o sofrimento 

destes doentes. Observar e inspecionar a pele diariamente, promover a hidratação e a 

nutrição corretas e adequadas às necessidades metabólicas do doente, favorecer a 

mobilidade do doente, evitar que a pele do doente permaneça húmida são 

intervenções que fazem parte do quotidiano do cuidar de um enfermeiro e que são 

prementes na prevenção do aparecimento de UPP.   

O facto de existirem profissionais atualizados, que investem na sua formação 

profissional e que se encontram motivados no empenho das suas ações também se 

torna essencial. A este propósito Black et al. (2011) referem que não importa o quão 

adequado e correto é o plano de cuidados estipulado para um doente e o quão 

sofisticado é a cama e colchão que este utiliza, se não existirem profissionais 

disponíveis, atualizados e competentes que intervenham e que invistam diariamente 

no “cuidar”. 

Um estudo elaborado por Niederhauser et al. (2012) refere que as iniciativas de 

redução de UPP devem ser personalizadas e priorizadas para as necessidades dos 

profissionais de cada instituição. O que não funcionou numa instituição pode funcionar 

noutra (NIEDERHAUSER et al., 2012, p.187) pelo que os autores defendem que as 

instituições que implementam programas no âmbito das UPP devem ser encorajadas a 

avaliar com rigor o seu programa e a publicar os seus resultados para que seja 

possível reforçar o nível de evidência existente (NIEDERHAUSER et al., 2012, p.187). 

A base de dados utilizada no CHMT comporta a existência de cinco 

intervenções preventivas de UPP, ou seja: 

 Vigiar as características da pele; 

 Estimular posicionamento; 

 Aplicar dispositivos auxiliares de alívio de pressão; 

 Instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e controlo 

da úlcera de pressão; 

 Assistir a pessoa no posicionamento. 

Procedeu-se à análise da frequência com que as respetivas intervenções se 

encontravam presentes e verificou-se que em nenhum processo existiu o registo da 

totalidade das cinco intervenções e que a intervenção vigiar as características da pele 

registou o maior número de frequências, seguida por aplicar dispositivos auxiliares de 

alívio de pressão e assistir a pessoa no posicionamento. Somente num processo 

houve registo da intervenção na qual se envolve o cuidador informal do doente, ou 
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seja instruir o prestador de cuidados sobre medidas de prevenção e controlo da úlcera 

de pressão. 

Tendo em conta os resultados apresentados no capítulo anterior verifica-se ser 

importante o contínuo investimento nesta área uma vez que caso não haja registo das 

intervenções efetuadas no processo do doente não há possibilidade de aferir acerca 

das consequências advindas das mesmas e também não é possível verificar qual a 

relação entre a evolução cicatricial da UPP, a evolução do estado clinico do doente e a 

adoção de determinadas intervenções.  

Ainda no que diz respeito às intervenções preconizadas torna-se interessante 

constatar que a intervenção menos frequentemente registada refere-se à preparação 

do doente para a alta e envolvimento do cuidador informal. Tendo em conta o grau de 

dependência observada na população do estudo e o conjunto de intervenções a estes 

inerentes seria de esperar que tivesse existido um maior investimento na preparação 

para a alta, pois prevê-se que este tipo de doentes após a alta continuarão a 

necessitar de cuidados para que se previna o aparecimento de outras UPP ou quiçá 

não agrave as UPP que não se encontram, à data da alta, cicatrizadas.  

De acordo com o relatório de UPP elaborado no âmbito dos projeto de padrões 

de qualidade dos cuidados de enfermagem do CHMT lê-se que ao nível dos 

resultados obtidos durante o ano de 2012, conclui-se ser indispensável haver uma 

continuidade na monitorização dos indicadores das UPP, quer para efeitos 

comparativos futuros, quer para a elaboração de projeto de melhoria contínua dos 

cuidados de enfermagem. Para tal, são necessários registos corretos e rigorosos (…) 

deste modo, propõe-se que os enfermeiros chefes e os elos de ligação (…) de casa 

serviço se assumam como responsáveis pela gestão deste processo 

(PORTUGAL.MS.CHMT,2013b,p.23).  

Finalmente, importante nomear três estudos internacionais que demonstram os 

ganhos obtidos com a adoção de medidas preventivas para o desenvolvimento de 

UPP. De acordo com Fleck (2009) três importantes ferramentas a adotar na temática 

das UPP são a prevenção, a formação e a monitorização das práticas dos 

profissionais. O autor defende que existem estratégias simples, que quando cumpridas 

sistematicamente favorecem a diminuição da incidência de UPP intra-hospitalar, tais 

como, a prática de avaliação e reavaliação do risco de desenvolvimento de UPP, a 

vigilância diária da pele dos doentes, assim como a prestação adequada dos cuidados 

à pele, a otimização da alimentação e hidratação dos doentes, entre outros. O autor 

refere que a título exemplificativo o New Jersey Hospital Association conseguiu, 

mediante a adoção de tais medidas, reduzir num período de dois anos, a incidência de 
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UPP em 70%. Além das intervenções anteriormente mencionadas Fleck (2009) 

considera ainda importante: 

 Existência de um ou mais médicos destinados a efetuar exames físicos 

(nos serviços de urgência ou noutra porta de entrada dos hospitais) 

destinados à pele do doente para que se identifiquem rapidamente 

zonas de pressão; 

 Ter em conta todas as superfícies de apoio que contactam com a pele 

do doente; 

 Ter disponível, nas salas de exames, nos blocos operatórios, nas 

unidades pré e pós operatórias, superfícies de apoio de redistribuição 

da pressão;  

 Disponibilizar equipamentos de ultra-som de alta frequência (FLECK, 

2009, p.63) que permitam a deteção precoce das lesões dos tecidos; 

 Instituir esforços para que os doentes considerados alto risco sejam 

reposicionados a cada duas horas (FLECK, 2009, p.63); 

 Educar os profissionais de saúde das instituições. 

Como já foi anteriormente mencionado uma das componentes importantes 

relacionadas com a prevenção e o tratamento de UPP prende-se com a qualidade da 

documentação das mesmas. Num hospital de Chicago (The University of Chicago 

Medical Center) foi desenhado um plano estratégico, entre 2007 e 2009, no qual se 

pretendeu reformular a identificação, a documentação e o tratamento de doentes com 

UPP após a reformulação instituída pelo Centers for Medicare & Medicaid Services. 

Assim, Dahlstrom et al. (2011) referem que o plano envolveu: 

 Criação de materiais de referência – como por exemplo imagens 

de relógios sobre as camas dos doentes como forma de 

lembrete das horas de reposicionamento dos doentes; 

 Modificação dos formulários de avaliação inicial de enfermagem 

quanto às UPP; 

 Educação dos médicos e enfermeiros – mediante, por exemplo, 

ações de formação focadas na importância da identificação da 

UPP, avaliação, prevenção e existência de uma documentação 

precisa; 

 Substituição dos colchões dos doentes internados – antes da 

campanha somente mediante prescrição médica os doentes 

poderiam apresentar colchões de alto risco o que veio a 

demonstrar uma subutilização de colchões em doentes de alto 

risco. Em setembro de 2008 os colchões da Instituição foram 



Discussão dos resultados 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  94 

substituídos por colchões que tanto eram adequados para 

prevenir UPP categoria I e II como permitiam a adição de outro 

tipo de equipamento essencial aos doentes com UPP categorias 

III e IV. 

 

Este plano de acordo com Dahlstrom et al. (2011) permitiu aumentar a 

proporção de UPP completamente documentadas pelos enfermeiros de 27% para 55% 

e de 12% para 36% no caso dos médicos. 

Um outro estudo que pelos resultados, atualidade e intervenções adotadas 

torna-se importante mencionar é o de Zaratkiewicz et al. (2010) no qual a criação e 

adoção de um programa informático - electronic medical record (EMR) - assim como o 

contínuo investimento na formação dos profissionais da instituição (Harborview 

Medical Center, Seattle) permitiram reduzir as taxas de incidência de UPP adquiridas 

em meio intra-hospitalar de 1,4 para 0,6% (entre novembro de 2007 e março de 2009), 

aumentar a proporção de UPP categorias I e II de 60% para 100% (valores estes 

provavelmente relacionados com a identificação precoce das mesmas e consequente 

registo) e diminuir a proporção de UPP categorias III e IV de 40% para 0%. 

De acordo com Zaratkiewicz et al. (2010) confrontados com as orientações já 

amplamente descritas do Centers for Medicare and Medicaid Services, o Harborview 

Medical Center adotou a criação de um programa informático no qual os enfermeiros 

perante a admissão de um doente registavam se o mesmo apresentava ou não UPP. 

Caso o doente apresentasse, o programa implicava o registo das características da 

UPP e gerava um “lembrete” para que todas as segundas feiras se documentassem as 

mudanças em termos da lesão. As informações criadas eram informaticamente 

enviadas aos enfermeiros especialistas na temática das UPP que recomendavam 

intervenções, monitorizavam o doente semanalmente até à cura da UPP ou alta do 

doente. Além do referido, mensalmente eram criadas reuniões multidisciplinares nas 

quais se discutiam os diversos doentes com UPP e tentava- se descodificar que tipo 

de fatores de risco modificáveis (por exemplo se o doente era posicionado a cada 

duas horas, se a pele do doente era mantida seca) e não modificáveis (por exemplo, 

se o docente apresentava insuficiência vascular, se o seu estado mental implicava a 

recusa dos cuidados) estes apresentavam. De acordo com os autores do estudo, os 

responsáveis pela gestão da instituição compreenderam a importância de dispor de 

profissionais especializados na área das UPP pelo que não contrataram novos 

profissionais mas investiram na formação dos existentes em termos de tratamento, 

monitorização e gestão de UPP. A adoção de tais medidas permitiu melhorar a 



Discussão dos resultados 

VIII Curso de Mestrado em Gestão da Saúde  95 

identificação precoce das UPP o que facilitou o início de atendimento efetivo, a 

educação dos profissionais e melhorias na prática (ZARATKIEWICZ, et al., 2010). 

A abordagem multifatorial do doente com UPP trará benefícios para a díade 

doente- família e para a instituição de saúde. Para isso torna-se importante ter em 

consideração a perspetiva holística do doente, as necessidades individuais do mesmo, 

as especificidades do tratamento indicado, a preparação do doente para a alta desde o 

dia de admissão assim como o contínuo investimento em profissionais atualizados, 

motivados e competentes que prestem cuidados num ambiente onde prime a 

segurança. Como já foi anteriormente mencionado, a minimização dos custos é 

simplesmente o objetivo errado e conduz a resultados contraproducentes, eliminar o 

desperdício e os serviços desnecessários é benéfico, mas reduzir os custos deve 

surgir a partir de verdadeiros ganhos de eficiência, não da transferência de custos, 

restringindo o atendimento ou reduzindo a qualidade (PORTER e TEISBERG, 2006, 

p.98).  

Tendo em consideração o carácter limitado dos recursos existentes torna-se 

importante recorrer e beneficiar dos seus potenciais, neste caso os recursos humanos: 

profissionais motivados, com formações específicas e reactualizações frequentes, 

atuais e enriquecedoras, assim como os materiais: escalas de avaliação do risco, 

materiais de realização de pensos, assim como equipamentos estáticos e dinâmicos 

de alívio de pressão disponíveis nas instituições.  

Na esfera dos eventos adversos, as UPP constituem um desafio constante para 

todos aqueles que se encontram envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Quer 

para o doente que apresenta a lesão e pretende que a mesma seja cicatrizada, quer 

para os profissionais que prestam, diariamente, cuidados e que mobilizam um conjunto 

de competências técnicas, científicas, humanas e sociais como também para as 

chefias e órgãos da administração que gerem os recursos existentes e implementam 

estratégias com vista à melhoria contínua da qualidade em saúde. Tendo em conta as 

consequências clinicas e económicas que a presença de UPP pode originar, mais do 

que um desafio, é uma prioridade fomentar e implementar estratégias de prevenção de 

desenvolvimento das mesmas aquando do internamento hospitalar. A permanente 

implementação de medidas de prevenção permitirá contribuir para a diminuição da 

taxa de incidência intra-hospitalar de UPP com consequente impacto na Segurança de 

todos os doentes internados nas instituições hospitalares.  
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6 .CONCLUSÃO 

 

Concluir um trabalho desta dimensão, que demorou cerca de dez meses até estar 

completamente finalizado, que sofreu múltiplas alterações em todo o seu processo e 

que representa para a estudante um marco essencial e de extrema importância no 

percurso profissional da mesma, tornou-se algo não só importante como grandioso. 

A Qualidade em Saúde e a Segurança do Doente são por si só duas temáticas 

dependentes e correlacionadas. No entanto, são temáticas complexas e que podem 

ser analisadas e discutidas por diversas abordagens; as UPP são uma delas não só 

pelas consequências clínicas e psicológicas que a presença destas origina no doente, 

como também pelos custos associados ao seu tratamento e por poderem ser 

consideradas/utilizadas como indicadores de qualidade dos cuidados prestados.  

Se um doente antes de ser internado tivesse, na realidade do SNS, a possibilidade 

de selecionar a Instituição na qual queria ser tratado era possível que privilegiasse 

uma Instituição na qual, entre outros, a taxa de incidência de UPP fosse a mais 

reduzida possível. Tal escolha poderia estar relacionada com a demonstração de que 

os cuidados prestados seriam de qualidade, que a Instituição dispunha de 

profissionais competentes, efetivos, atualizados, que o cerne do cuidar era 

efetivamente o doente e a melhoria do estado de saúde do mesmo ou, quando tal não 

fosse possível, a promoção de cuidados que visassem a qualidade de vida do doente 

era uma das grandes missões. 

O impacto clínico e económico das UPP são dois conceitos abrangentes e para o 

qual a elaboração do trabalho pretendeu dar um contributo. A perspetiva clínica teve 

em consideração a caracterização da população do estudo, as patologias associadas 

do doente e as características das UPP. Por outro lado, a perspetiva económica teve 

em consideração a estimativa de custos respeitante ao tratamento de doentes com 

UPP, obtendo o valor total de 842.609 euros para o grupo aqui estudado. 

Mais do que demonstrar as consequências clinicas e económicas que os 

doentes com UPP acarretam, quer para as Instituições de Saúde quer para a díade 

doente-família, um aspeto extremamente fulcral foi compreender o que tem sido feito 

por parte das Instituições, ou seja, que esforços têm sido feitos, para dar resposta a 

esta realidade. 

Verificou-se que o CHMT tem apostado na Qualidade dos cuidados prestados 

não só pelos resultados obtidos no presente estudo, nomeadamente em termos da 

taxa de incidência de UPP que se situa abaixo de muitos estudos realizados a nível 

internacional, como também pelo investimento em grupos de trabalho destinados à 
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monitorização e estudo da temática, com consequente divulgação e discussão dos 

resultados envolvendo as chefias e a administração do centro hospitalar.  

Um doente que recorre a uma Instituição de Saúde e que, durante o 

internamento, desenvolve uma ou várias UPP representa, diariamente, um desafio 

quer para os profissionais de saúde que cuidam e tratam diretamente do doente, quer 

para a Instituição de Saúde, implicando a disponibilização de recursos para a 

prestação de cuidados, a análise das causas e a monitorização da evolução da lesão 

cutânea. 

Assim, e como foi possível constatar ao longo do trabalho, um doente que 

apresente UPP encontra-se numa situação vulnerável; dependendo da localização e 

da categoria da UPP apresenta maior ou menor desconforto, dor e necessita de 

cuidados de saúde personalizados, contínuos e que frequentemente implicam o 

envolvimento de diversas especialidades médicas e cirúrgicas. Aos profissionais que 

cuidam destes doentes espera-se que mobilizem um conjunto de conhecimentos 

atualizados, que apresentem competências científicas e humanas e que se sintam 

motivados nas suas atividades diárias. Às Instituições de Saúde espera-se que 

disponibilizem materiais e equipamentos de apoio ao tratamento destes doentes, que 

fomentem a realização de formação contínua dos seus profissionais e que 

monitorizem todas as atividades inerentes à Segurança do Doente e Qualidade em 

Saúde. 

Ao analisar os resultados de alguns estudos internacionais que referem a 

presença de equipas especializadas e destinadas a alternar os posicionamentos dos 

doentes de duas em duas horas ou a existência de enfermeiros especialistas na área 

de atuação das UPP que investem exclusivamente ao nível do tratamento das UPP e 

monitorização das mesmas, e em modo de paralelismo, verifica-se que a realidade 

nacional não é a mesma. 

Talvez a conjuntura económico-financeira que o país tem atravessado, ou a 

matriz cultural não tem permitido que, em Portugal, se caminhe lado a lado com os 

avanços que se assiste noutros países. No entanto, verifica-se que tem existido uma 

maior sensibilização quer dos profissionais, quer das Instituições de Saúde em 

“prevenir” e evitar que os eventos adversos que ocorreram no passado se voltem a 

repetir e, mais que isso, perceber que quando estes ocorrem um aspeto extremamente 

importante prende-se com a análise das causas e consequências dos mesmos, para 

que sejam desenvolvidas estratégias de prevenção e se mitiguem ocorrências 

semelhantes. 

Futuramente, e tendo em conta o impacto clínico e económico das UPP seria 

desejável a realização de outros estudos que abrangessem os hospitais do SNS e 
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posteriormente, toda a rede que integra o Sistema de Saúde (incluindo a rede 

hospitalar do setor privado e social) para se conhecer a realidade das UPP em 

contexto intra-hospitalar, comparar, compreender as diferenças existentes entre 

hospitais e investir continuamente em estratégias de melhoria da Segurança do 

Doente e da Qualidade em Saúde. 

Embora se compreenda que as UPP são, somente, uma das vertentes do 

universo dos eventos adversos, a sua presença acarreta um conjunto de 

consequências negativas que limitam a qualidade de vida de um doente, razão pela 

qual é necessário investir continuamente na temática por forma a diminuir a 

probabilidade de ocorrência das mesmas tendo em conta a melhor evidência 

disponível e os recursos existentes. 

Concluindo, considerando a importância crescente da temática associada à 

Segurança do Doente, o peso das UPP no universo dos eventos adversos e a 

escassez de estudos nesta área a nível nacional, este trabalho de projeto pretendeu 

caracterizar o fenómeno, promover a implementação de medidas que minimizem a sua 

ocorrência e contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados nas 

instituições de saúde hospitalares. 
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ANEXO 1. Escala de Braden para avaliação do risco de úlceras por 

pressão 
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ANEXO 2.  Autorização da realização do estudo 
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ANEXO 3. Obtenção de parecer para estudos não envolvendo 

experimentação humana 
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