
JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 4. Edição 2                                                                             

Registos de Enfermagem e Evolução Cicatricial de Feridas 

Nursing records and Wound Healing Evolution 

Registros de enfermería y evolución cicatricial Herida  
Autores 

 JULIANA ANTUNES1, PATRICIA CARVALHO1, TELMA FREIRE,1, FLÁVIO MARQUES1 
1 Licenciado em Enfermagem, Centro Hospitalar do Oeste, Torres Vedras, Portugal 

 Corresponding Author: telma.nurse@gmail.com 

REVISÃO SISTEMATICA/ SYSTEMATIC REVIEW JUNHO  2015                                                                                                   

Resumo 
A documentação e os registos de enfermagem são fundamenais para a prestação de cuidados de enfermagem de qualidade pois facilitam a 

continuidade dos cuidados e a eficácia das intervenções. A avaliação e monitorização de feridas, permite avaliar o estado inicial da ferida e o 

sucesso ou insucesso do tratamento, tornando premente a necessidade de registos fiáveis e universais. Objetivo: Evidenciar a importância dos 

registos de enfermagem na evolução cicatricial de feridas. Método: A pergunta de investigação/problemática elaborada segundo o método 

PI[C]OD consiste: de que forma a documentação de feridas poderá influenciar a evolução cicatricial? Para realização da pesquisa bibliográfica 

foram consultadas as bases de dados eletrónicos: EBSCO, Scielo Portugal, Scielo Brasil e Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal.  

Resultados: Após a análise de estudos científicos constata-se a existências de barreiras à implementação de boas práticas no tratamento de 

feridas, nomeadamente: registos/sistemas de informação insuficientes e inadequados, avaliação inadequada do doente com ferida, má 

aplicação de boas práticas, dificuldades de comunicação e de cooperação entre profissionais e falta de liderança na tomada de decisão. A 

eliminação destas barreiras conduz á redução do número de erros, melhoria dos resultados e diminuição de custos. De acordo com a 

bibliografia consultada, algumas das possíveis estratégias para eliminação destas barreiras são: utilização de registos eletrónicos, aplicação do 

registo fotográfico e monitorização objetiva da ferida através da aplicação de uma escala, como por exemplo a escala PUSH.  Conclusão: A 

utilização de registos de enfermagem que sejam fiáveis, universais e bem documentados são fundamentais para uma melhoria dos cuidados. 

Além de proporcionarem uma efetiva continuidade dos cuidados, permitem a reflecção por parte do profissional no sentido de se encontrarem 

as melhores soluções para cada tipo de ferida e sua evolução cicatricial. 

Palavras-Chaves: registos, enfermagem, feridas 

Abstract  
Documentation and nursing records are the key to providing quality nursing care because they facilitate continuity of care and the effectiveness 

of interventions. The evaluation and monitoring of wounds, allows to evaluate the initial state of the wound and the success or failure of 

treatment, making urgent the need for reliable and universal records. Objective: To highlight the importance of nursing records in the evolution 

of healing wounds. Method: The research question / problem drafted according to the PI [C] OD method is: how the documentation of wounds 

can influence the wound healing evolution? To carry out the literature were consulted the electronic databases: EBSCO, Scielo Portugal, Scielo 

Brazil and Scientific Open Access Repository of Portugal. Results: After analyzing some studies it appears that exist same stocks barriers to 

implementing best practices in wound care, including: insufficient and inadequate records / information systems, inadequate evaluation of 

patients with wound, poor implementation of good practices, difficulties communication and cooperation between professionals and lack of 

leadership in decision making. The elimination of these leads to the reduction of errors, improved outcomes and reduced costs. According to the 

bibliography, some possible strategies for overcoming these barriers are: use of electronic records, applying the photographic record and 

objective monitoring of the wound by applying a scale, such as the PUSH scale. Conclusion: The uses of nursing records are reliable, universal 

and well documented are fundamental to improving care. In addition to providing an effective continuum of care, allow reflection by the 

professional in order to find the best solutions for each type of wound and scar their evolution. 
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Introdução 

A documentação e os registos de enfermagem 
são fundamentais para a prestação de cuidados 
de enfermagem de qual idade pois ao 
incorporarem de forma sistemát ica as 
necessidades de cuidados, as intervenções de 
enfermagem e os resultados obtidos sensíveis 
às intervenções de enfermagem, facilitam a 
continuidade de cuidados e a eficácia das 
intervenções (Ordem dos Enfermeiros, 2001). 
A avaliação e monitorização de feridas assume 
grande importância na prestação de cuidados 
de enfermagem, pois permite avaliar o estado 
inicial da ferida que ainda não iniciou tratamento 
e o sucesso ou o insucesso do mesmo através 
da análise da evolução do processo de 
cicatrização (Gouveia, 2009). Assim, torna-se 
premente a opção por um método de registos 
fiável e universal que permita uma verdadeira 
continuidade de cuidados baseados em dados 
reais (Gouveia, 2009).  
Já há várias décadas que se efetuam estudos 
que relacionam os registos de enfermagem e 
evolução cicatricial das mesmas, sendo que 
todos, de um modo geral, revelam que 
documentação insuf ic iente resul ta em 
alterações frequentes do tipo de pensos devido 
à perceção individual do enfermeiro que efetua 
o tratamento da ferida e à falta de compreensão 
do processo cicatricial da mesma (Espirito Santo 
et al, 2013).  
É neste contexto que é realizada esta revisão 
sistemática da literatura, sobre a temática dos 
registos de enfermagem na evolução cicatricial 
de feridas, no sentido de se compreender quais 
os métodos mais eficazes para a avaliação e 
posterior monitorização destas, nomeadamente, 
úlceras de pressão, úlceras de perna e pé 
diabético.  E para a qual foi levantada a questão 
de investigação: De que forma a documentação 

de feridas, poderá influenciar a evolução 
cicatricial? 
Para a melhor compreensão deste estudo foi 
definido como objetivo geral do estudo: 
Evidenciar a importância dos registos de 
enfermagem na evolução cicatricial de feridas.  
Durante a realização deste estudo foi efetuada 
uma pesquisa nas bases de dados EBSCO, 
SCIELO Portugal e Brasil e Repositório 
Cientifico de Acesso Aberto de Portugal, 
também foram consultadas outras referências 
bibliográficas, para contextualizar a temática do 
estudo. 

Enquadramento Conceptual 

Desde outubro de 2003, com a publicação das 
competências do enfermeiro de cuidados gerais 
pela Ordem dos Enfermeiros, que ficou 
homologado que é da competência do 
enfermeiro documentar o plano de cuidados e a 
implementação de intervenções, avaliar e 
documentar a evolução, no sentido dos 
resultados esperados e utilizar instrumentos de 
avaliação adequados para identificar os riscos 
reais e potenciais (Ordem dos Enfermeiros, 
2003). Assim como, com a publicação dos 
enunciados descrit ivos dos padrões de 
qualidade, pela mesma instituição, ficou claro 
que “são elementos importantes face à 
organização dos cuidados de enfermagem, 
entre outros: a existência de um sistema de 
registos de enfermagem que incorpore 
sistematicamente, entre outros dados, as 
necessidades de cuidados de enfermagem do 
cliente, as intervenções de enfermagem e os 
resultados sensíveis às intervenções de 
enfermagem obtidas pelo cliente” (Ordem dos 
Enfermeiros, 2001). 
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Aquando da prestação de cuidados à pessoa 
com fe r ida , a rea l i zação de reg is tos 
relacionados com as características da mesma 
são fundamentais para ajuizar o processo de 
evolução cicatricial. De acordo com Dealey 
(2006), para se apreciar o progresso de uma 
ferida é essencial manter os registos precisos, 
sendo que a boa documentação ajudará a 
assegurar a continuidade dos cuidados e evita 
alterações frequentes nos tipos de pensos, 
diminuindo os gastos e otimizando o efeito do 
material de penso aplicado. 
Porém, os registos das feridas são raros, bem 
como uma boa classificação das mesmas e os 
registos das suas dimensões; é utilizada com 
frequência uma linguagem destruturada e 
coloquial e com erros ortográficos (Danielsson-
ojala, et al,2012),. 
A eliminação destas barreiras conduz à redução 
do número de erros, melhoria dos resultados e 
diminuição de custos (Pinto e Vieira, 2014). 

Metodologia  

A questão de investigação/problemática deste 
artigo, foi elaborada segundo o método PI[C]OD 
(Participantes, Intervenções, Comparações, 
Resultados e Desenho de Investigação): De que 
forma a documentação de feridas, poderá 
influenciar a evolução cicatricial? 
O objetivo geral definido para esta revisão 
sistemática da literatura foi: Evidenciar a 
importância dos registos de enfermagem na 
evolução cicatricial de feridas. E os objetivos 
específ icos definidos foram: Identi f icar 
p u b l i c a ç õ e s c i e n t í f i c a s , n a c i o n a i s e 
internacionais, sobre a importância da 
documentação em feridas e os seus contributos 
para a evolução cicatricial das feridas, 
publicadas entre 2009-2015 e identificar 

instrumentos de registo de avaliação e 
monitorização de feridas validados para a 
população portuguesa.  
Para a realização da pesquisa bibliográfica 
foram consultadas as Bases de Dados 
Eletrónicas: EBSCO (CINHAL, MEDLINE, 
Nursing and Allied Health Collection), Scielo 
Portugal, Scielo Brasil e Repositório Cientifico 
de Acesso Aberto de Portugal, bem como 
referências bibliográficas físicas; usando as 
seguintes palavras-chave como descritores da 
pesquisa: ferida, cicatrização, registos de 
enfermagem, úlcera por pressão, pé diabético e 
úlcera de perna. Foi repetida a pesquisa, no 
mesmo intervalo de tempo utilizando as 
seguintes palavras- chave: wound; healding; 
nursing records; pressure ulcers; diabetic foot; 
leg ulcer.  
Para a seleção dos artigos foram aplicados os 
seguintes critérios de inclusão: artigos com 
intervalo de tempo compreendido entre 2009 e 
2015 e língua portuguesa e/ou inglesa. 
Após a leitura de todos os artigos, efetuámos a 
análise de 30 artigos de carácter científico e 5 
referências bibliográficas físicas.  

Discussão dos resultados  

Aquando da prestação de cuidados à pessoa 
com fe r ida , a rea l i zação de reg is tos 
relacionados com as características da mesma 
são fundamentais para ajuizar o processo de 
evolução cicatricial. Porém analisando estudos 
científicos sobre os registos de enfermagem 
constata-se a existência de algumas barreiras à 
implementação de boas práticas no tratamento 
de feridas.  Durante o processo de análise da 
pesquisa efetuada verificámos que os registos 
de feridas, apresentam as seguintes lacunas: 
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são raros, bem como uma boa classificação das 
mesmas e os registos das suas dimensões; é 
utilizada com frequência uma linguagem 
destruturada e coloquia l e com erros 
ortográficos (Danielsson-ojala, et al, 2012). 
Vieira, num estudo realizado em 2014, 
acrescentam ainda que os registos revelam uma 
avaliação inadequada do doente com ferida, má 
aplicação de boas práticas, dificuldades de 
comunicação e de cooperação entre os 
profissionais e falta de liderança nos processos 
de tomada de decisão. Segundo o mesma fonte 
a eliminação destas barreiras conduz à redução 
do número de erros, melhoria dos resultados e 
diminuição de custos. 
Assim, e no sentido de eliminar as barreiras 
acima mencionadas, podemos verificar que os 
registos de feridas devem incluir a classificação 
d a f e r i d a , l o c a l i z a ç ã o , d i m e n s õ e s , 
características do tecido presente no leito da 
fe r ida , p ro fund idade , exsudado , pe le 
circundante, dor e fotografia (Li e Korniewicz, 
2013). Esta avaliação de base deverá ser 
registada pelo menos uma vez por mês (ETRS, 
2003). Considera-se também que os registos 
eletrónicos apresentam vantagens sobre os 
registos escritos, pois, os registos digitais das 
lesões contribuem para a clareza e objetividade 
das informações sobre os aspetos da ferida e 
evolução do tratamento da mesma (Faria e 
Peres, 2009). 
Para uma correta avaliação de cada tipo de 
ferida é importante a utilização de métodos 
descritivos da mesma, validados para a 
população portuguesa, como, por exemplo, a 
classificação de Wagner para o pé diabético e o 
sistema de classificação da NPUAP/EPUAP 
para úlceras de pressão.  

Considerando agora as três grandes áreas de 
feridas crónicas abordadas nesta revisão, sendo 
estas as úlceras de pressão, úlceras de perna e 
pé diabético é de salientar a avaliação inicial e 
seu diagnóstico com base em escalas ou meios 
de diagnóstico corretos e validados, de forma a 
permitir ao enfermeiro uma avaliação certa e 
objetiva e posterior monitorização.  
Para as úlceras por pressão, um dos métodos a 
utilizar para a sua categorização inicial é o 
sistema de classificação da NPUAP/EPUAP 
para úlceras de pressão que consiste na 
distribuição por quatro níveis os diferentes tipos 
de ulceras por pressão. Assim na categoria I 
temos o eritema não branqueável em pele 
intacta, na categoria II a perda parcial da 
espessura da pele ou flictena, na categoria III a 
perda total da espessura da pele (tecido 
subcutâneo visível) e finalmente na categoria IV 
perda total da espessura dos tecidos (músculos 
e ossos visíveis) (National Pressure Ulcer 
Advisory Panel, European Pressure Ulcer 
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 

Alliance, 2014). Para além desta categorização 

inicial é fundamental a aplicação de uma 
anamnese na qual sejam focados aspetos como 
“os valores e objetivos de cuidados do indivíduo 
e/ou das pessoas significativas para o indivíduo, 
a história médica/saúde e social completa, um 
exame físico específico que inclua fatores que 
possam afetar a cicatrização (…), a avaliação 
nutricional, a dor (…), o risco de desenvolver 
novas úlceras por pressão adicionais, a saúde 
psicológica, comportamental e cognitiva, os 
sistemas de apoio social e económico, a 

capacidade funcional (…), a utilização de 
manobras de alívio e de redistribuição da 

pressão, os recursos disponíveis para o 

indivíduo (…), os conhecimentos e crenças 
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sobre a prevenção e o tratamento das úlceras 
por pressão e a capacidade de aderir a um 
plano de tratamento e prevenção (National 
Pressure Ulcer Advisory Panel, European 
Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance, 2014). Assim, para uma 
correta avaliação inicial não basta avaliar 
somente a ferida pois é igualmente necessário 
avaliar o individuo e a sua capacidade de 
cicatrização bem como o risco para o 
desenvolvimento de novas úlceras. 
Na revisão sistemática da literatura realizada, 
em relação às úlceras de perna não existe 
propriamente uma escala de avaliação inicial da 
ferida, no entanto é de salientar que a sua 
avaliação consiste na anamnese, história 
vascular e avaliação objetiva do membro inferior 
de forma a confirmar patologia venosa excluindo 
outras patologias. Para além desse exame 
objetivo, torna-se por vezes necessário “ (…) 
recorrer a meios de diagnósticos alternativos 
para diferenciar as úlceras venosas das 
arteriais.” (Rocha, et al, 2006) Para os autores 
anteriormente ci tados, estes meios de 
diagnóstico complementar consistem na 
avaliação do pulso tibial posterior e pedioso e 
ainda a determinação do Índice de Pressão 
Tornozelo Braço (IPTB), com recurso a Doppler. 
Esta avaliação inicial leva a uma organização e 
planificação dos tratamentos e ao recurso a 
mater ia is de penso e outras medidas 
consideradas importante. No entanto, é 
necessário reavaliar continuamente, ou seja, 
monitorizar o tratamento instituído, para que tal 
aconteça, “ (…) é necessária uma avaliação 
constante da úlcera, usando-se para isso 
decalques ou fotografias de forma a possibilitar 
a monitorização da sua evolução.” (Rocha, et al, 
2006). 

Relativamente às feridas de pé diabético, tal 
como em todas as feridas a sua avaliação inicial 
e diagnóstico são o ponto inicial para um correto 
tratamento. O seu diagnóstico assenta na 
existência de patologia diabética associada, 
despiste de doença arterial periférica, história de 
claudicação gemelar e ainda a ausência de 
pulsos palpáveis. “ No entanto, as úlceras de pé 
diabético não são todas iguais, variando desde 
o componente vascular até ao grau de 
profundidade, por isso é importante, para 
padronizar o tipo de tratamento e avaliar os 
resultados, classificar as úlceras.” (Pinto e 
Vieira, 2014). Segundo alguns autores existem 
várias classificações, no entanto as mais 
utilizadas são a classificação de Wagner e a 
classificação de PEDIS. Esta última, a 
classificação de PEDIS, é mais complexa não 
sendo de fácil utilização diária, pelo que é mais 
utlizada em estudos e investigações clínicas. 
(Pinto e Vieira, 2014). A classificação de Wagner 
contempla três parâmetros clínicos, sendo eles 
a profundidade da úlcera, grau de infeção e a 
existência e extensão da necrose (Pinto e 
Vieira, 2014), sendo distribuídos por seis tipos 
de úlcera. Ao longo da revisão literária 
encontrámos diferentes tabelas com a 
classificação de Wagner, tendo sido elaborada a 
seguinte tabela, baseada em Duarte e 
Gonçalves (2011). 
Para além desta classificação de úlcera de pé 
diabético, existe ainda quem considere 
importante a Classificação de Edmonds, a qual 
distingue entre pé neuropático e pé neuro-
isquémico. (Duarte e Gonçalves, 2011). 
Posteriormente à avaliação da ferida e durante 
todo o seu processo evolutivo é fundamental 
uma boa monitorização. Um dos métodos que 

poderão ser utilizados para este fim é a escala 
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PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing), 
desenvolvida e validada pelo Task Force da 
National Pressure Ulcer Advisory Panel 
(NPAUP) em 1998 (Silveira et al, 2013) e 
traduzida e validada para português pelo Centro 
de Estudos e Investigação em Saúde da 
Universidade de Coimbra (CEISUC) em 2005. 
Esta escala considera três parâmetros de 
avaliação, a área da ferida, a quantidade de 
exsudado e a aparência do leito da ferida. Os 
scores para esses parâmetros somados criam 
um score final que pode variar entre 0 a 17. 
Scores maiores indicam pioria da úlcera por 
pressão (UPP) e menores melhoria (Silveira et 
al, 2013). Esta escala apesar de ter sido 
desenvolvida para monitorização da úlcera de 
pressão poderá ser extrapolada para a úlcera de 
perna e para o pé diabético. “ O instrumento 
PUSH possibilitou acompanhar o processo de 
cicatrização da lesão por meio de avaliação de 
comprimento versus largura, quantidade de 
exsudado e tipo de tecido existente na ferida, 
favorecendo, assim, a escolha de cobertura  

ideal para cada fase de cicatrização.” (Espirito 
Santo et al, 2013). 

Conclusões  

A utilização de bons registos de enfermagem, 
registos que sejam fiáveis, universais e bem 
documentados são fundamentais para uma 
melhoria substancial dos cuidados prestados, 
pois para além de proporcionarem uma efetiva 
continuidade de cuidados, também permitem 
uma maior reflexão por parte do profissional do 
sentido de se encontrarem as melhores 
soluções para cada tipo de ferida e para cada 
fase da sua evolução cicatricial. 
Estes registos deverão, por isso, ser baseados 
em escalas e/ou instrumento que facilitem não 
só a elaboração do registo propriamente dito, 

como a sua interpretação posterior através de 

uma rápida e fácil consulta do que foi produzido. 
Um dos instrumentos que poderão ser utilizados 
é a escala PUSH, no entanto, esta não basta, 

pois não é contemplada a monitorização da 
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Classificação de Wagner Descrição

Grau 0 Risco elevado, ausência de úlcera

Grau 1 Úlcera superficial, não infetada em 

termos clínicos

Grau 2  Úlcera profunda com celulite, ausência 

de abcesso ou osteomielite

Grau 3 Úlcera profunda com osteomielite ou 

formação de abcesso

Grau 4 Gangrena localizada

Grau 5 Gangrena em todo o pé

Tabela 1 – Classificação de Wagner (Duarte e Gonçalves, 2011)
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pele circundante, o que poderá ser um mote 
para futuros estudos de investigação, nos quais 
se analise a influência da pele circundante para 
o tratamento e para a cicatrização da ferida.  
Para além da utilização destes instrumentos é 
fundamental que seja documentado qual o tipo 
de tratamento realizado e acrescentado um 
registo fotográfico da ferida.  
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