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1.INTRODUÇÃO. 
 
Para os profissionais de Enfermagem como para a totalidade das disciplinas 

em Ciências da Saúde, a necessidade de registar corretamente a sua atividade 

assistencial é um facto indispensável e obrigatório que, atualmente, ninguém 

discute. No entanto, o que se regista e a forma na que se faz, se é motivo 

desde tempo atrás de investigação para a sua melhora. 
 

Nos últimos anos desenvolveram-se e afiançaram numerosos registos tanto em 

papel, os mais veteranos, como informáticos, que cobrem esta atividade 

profissional. 
 

O sistemas de informação electrónicos foram ganhando terreno ao registos em 

papel. Poderíamos afirmar que a maior parte de hospitais trabalham já com 

registos informáticos, e em menor percentagem, mas progressivamente 

também nos cuidados de saúde primários e continuados. 
 

A maior das Comunidades Autónomas do nosso pais investiram muito esforço 

na informatização da história clínica do utente, e dentro das mesmas, em 

programas de gestão de Cuidados de Enfermagem. Programas como 

ABUCASIS, GACELA CARE, AZAHAR, Plataforma Nursing.es entre outros, já 

foram submetidos a atualizações, são hoje uma realidade para por em dia 

todas aquelas informações sobre os utentes que se consideram 

imprescindíveis para ficar registadas. Centrando-nos em registos relacionados 

com cuidados de enfermagem, e em especial sobre a atenção de feridas, 

constatou-se a existência de uma grande diversidade e heterogeneidade na 

nossa geografia, o que motivou a necessidade de desenvolver este documento. 
 

Se é importante interiorizar a necessidade de registar e parece evidente que 

estamos em sintonia, tão importante é conhecer quais são as variáveis que 

registamos e se é possível propor um consenso sobre aquelas que se 

considerem básicas e aquelas outras que ampliariam essa listagem 

imprescindível. 
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A necessidade de unificar critérios na abordagem preventiva e terapêutica das 

úlceras por pressão (UPP), como fórmula de melhora, parte da utilização de 

uma linguagem única e variáveis uniformes. 
 

Com este documento de posicionamento, procuramos propor um sistema de 

registo que contemple variáveis básicas e avançadas de informação sobre 

prevenção e tratamento das UPP: 

 

Esta ferramenta de trabalho é resultado do consenso dum extenso grupo de 

especialistas na matéria e nasce da análise minuciosa de numeroso registos 

em uso, de diferentes níveis assistenciais e das distintas Regiões e da revisão 

bibliográfica nacional e internacional relacionada.  
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2. OBJECTIVO 

O objectivo deste documento de posicionamento é: 

-Propor um modelo de registo do Conjunto Mínimo Básico de Dados de UPP 

(CMBD-UPP), em relação com a prevenção e o tratamento das mesmas, sendo 

de utilidade nos diferentes contextos assistenciais e sistemas de prestação de 

cuidados e serviços. 

3. FONTES CONSULTADAS 

Para a elaboração deste modelo de CMBD-UPP forma localizados e 

consultados os registos de diferentes Comunidades Autónomas (Andalucía, 

Catalunya, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Galiza, Euskadi, 

La Rioja,...) e níveis assistenciais do pais e registos internacionais (EPUAP, 

NPUAP,...) em diferentes formatos: 

-Programas de Gestão de Cuidados de Enfermagem (como GACELA CARE, 

Zaineri Berria Osakidetza, SELENE, FLORENCE, AZAHAR, etc.) 

-Sistemas de informação 

-Registos específicos de Feridas (por exemplo o do Hospital Puerta de Hierro -

Majadahonda, Madrid-, Hospital de Torrevieja e Elche -Alicante-,...) 

-Folhas de registo. 

A recompilação de todo este material, foi extraída uma grande listagem de 

variáveis relacionadas com a Prevenção e Tratamento das UPP. 

Através de uma análise dessas variáveis identificadas conseguiu-se simplificar 

a listagem que finalmente foi submetida ao consenso dum grupo de destacados 

especialistas na matéria, dando como fruto final deste processo a folha de 

registo CMBD-UPP que apresentamos. 
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4. QUÊ É UM CMBD? 

 

O conjunto mínimo básico de dados (CMBD) é um registo populacional que 

recolhe informação sobre a patologia atendida nos centros de saúde do pais. 

Os hospitais espanhóis registam desde inicio dos anos 90 por normativa CMBD 

de cada utente acompanhado em cada centro, especialmente de carácter 

público. 

A maior parte dos centros públicos e privados do nosso pais notificam, de 

maneira obrigatória o registo do CMBD, com o objectivo de dispor dum banco 

de dados exaustivo e válido sobre atividade e morbilidade, útil para a 

planificação, avaliação de recursos e a compra de serviços. 

O tipo de dados que recolhe o CMBD são sobre atividade em hospitais de 

agudos, dos cuidados continuados, dos hospitais psiquiátricos, entre outros, a 

partir dos que se elaboram informes anuais. Igualmente, o CMBD é um 

instrumento de informação que permite comparar esta casuística, a atividade e 

a sua qualidade, e isto nos permite comparar esta informação. 

Neste contexto, um CMBD em UPP possibilitaria poder dispor de uma série de 

dados básicos e homogéneos sobre estes utentes e as suas lesões e ter 

informação para identificar as necessidades da população a partir de 

indicadores como incidência, prevalência, pauta de intervenção, distribuição, 

localização, gestão dos recursos, motivos de consulta e população de risco, 

entre outros. 

Entendemos que esta proposta dum conjunto mínimo de dados básicos sobre 

UPP pode facilitar a profissionais e organizações a sua monitorização e 

aspiramos a que em curto prazo fique integrado a todos os efeitos como um 

formal e oficial CMBD-UPP. 
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5. CMBD-UPP CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DADOS NO REGISTO DE 
UPP 

O conteúdo da Folha de Registos esta formado por três apartados: 

1. Avaliação 

2. Intervenções sobre prevenção. 

3. Intervenções sobre tratamento. 

4. Três anexos. 

 

1. Avaliação 

Apartado onde aparecem todas as variáveis de avaliação do utente 
relacionadas com Úlceras por Pressão: 

• Avaliação de risco: probabilidade de risco de desenvolver úlceras por 
pressão num utente em função de uma serie de parâmetros 
considerados como factores de risco. (def. Documento Técnico 
GNEAUPP nº 11) - http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-
guias/archivos/19_pdf.pdf -. 

• Incontinência: perda involuntária de urina ou fezes. (def. Documento 
Técnico GNEAUPP nº 10) - 
http://www.gneaupp.es/app/adm/documentos-guias/archivos/18_pdf.pdf-. 

• Categoria da lesão: classificação da lesão em função da espessura da 
pele, profundidade e tecido. 

• Antiguidade da lesão: tempo de aparecimento da lesão. 

• Procedência: nível assistencial onde iniciou a lesão. 

• Teste de actividade de proteasas (EPA: Elevated Protease 
Activity): teste quantitativo que mede a actividade de proteasa na ferida. 

• Evolução da cicatrização (RESEVCH 2.0) (Anexo 1): instrumento de 
monitorização clínica e medida da cicatrização em úlceras por pressão 
(UPP) e úlceras de extremidade inferior (UEI). 
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2. Intervenções sobre prevenção 

Apartado onde aparecem as variáveis relacionadas com intervenções de 
prevenção. Recolhe as atividades que requer o utente para prevenir as UPP. 

• Mudanças posturais na cama: técnica mediante a qual se reposiciona 
ao utente na cama: Decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, 
decúbito supino, decúbito prono. 

• Reposicionamento na cadeira: técnica mediante a qual o utente 
muda os pontos de apoio na cadeira. 

• SEMP (Anexo 2): Superfície Especial de Manejo da Pressão. 

• Proteção local: dispositivos que se aplicam ao utente para aliviar a 
pressão das zonas de risco. 

• Cuidados da pele: conjunto de atividades relacionadas com a limpeza, 
humidade e manejo da pressão, que se realizam ao utente para manter 
uma pele sã. 

• Suplemento nutricional: compostos preparados por um ou mais 
nutrientes que, porém, geralmente contêm vitaminas e minerais em 
quantidades inferiores às recomendadas, deste modo não podem ser 
utilizados como única fonte nutricional a longo prazo. 

3. Intervenções sobre tratamento  

Apartado onde aparecem as variáveis relacionadas com intervenções de 
tratamento. Constam as actividades que requer o utente para o tratamento das 
UPP. 

• Desbridamento: é a remoção do tecido desvitalizado, também 
nomeado tecido necrótico, que contém células mortas e detritus 
celulares, consequência da destruição do tecido. 

• Tratamento: (Anexo 3) produtos que se aplicam sobre a lesão. 

• Terapias associadas ao tratamento: são técnicas que se aplicam 
sobre a lesão, sós ou associadas ao tratamento. 

• Antibióticoterapia associada: tópica ou sistémica. 
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4. Anexos: 

Anexo 1: Escala RESVECH 2.0 

Escala que monitoriza a evolução da cicatrização da lesão. 

Anexo 2: SEMP 

Classificação da SEMP segundo: 

• Tipo de dispositivo 

• Modo de atuação 

• Sistema de ventilação e controlo térmico 

• Integração cama / cadeira 

• Sistemas especiais 

Anexo 3: Pensos, cremes 

Classificação de base para Pensos para feridas. 
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6. FOLHA DE REGISTO: CMBD-UPP 
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