
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O CUIDADO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM FATORES DE
RISCO E CONDIÇÕES PREDISPONENTES PARA ÚLCERA POR PRESSÃO EM UTI.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDREIA LURDES DE ANDREAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MONICA ALEXANDRE MALTAORIENTADOR(ES): 



Introdução 

Úlcera por pressão (UPP) é uma lesão localizada na pele e/ou no tecido ou estrutura 

subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de 

pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. Inúmeros fatores contribuintes ou 

fatores de confusão podem também estar associados às úlceras por pressão; o significado 

desses fatores, no entanto, ainda deve ser elucidado. Ocorrem em pacientes que estão 

propensos a fatores como: déficit de mobilidade e/ou sensibilidade, edema, umidade, idade, 

doenças sistêmicas, medicação, deficiência nutricional, comprometimento neurológico e 

distúrbios metabólicos (BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 2011).  

Podem ser classificadas em estádio I, II, III e IV, segundo os critérios da National 

Pressure Ulcer Advisor Panel (NPUAP). Referente a esses resultados apontam à 

necessidade da enfermagem desenvolver conhecimentos e habilidades para realizar uma 

avaliação adequada das condições da pele e a partir dela implementar cuidados, a fim de 

prevenir lesões e restaurar as já instaladas. Todos os indivíduos com risco de UPP devem 

ter inspeção sistemática da pele, pelo menos uma vez por dia, prestando-se atenção às 

regiões de proeminências ósseas (BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 2011, p. 703-

10). 

Tabela I - Estádios das úlceras por pressão, proposto pelo NPUAP e revisada pelo 

AHCBR (1989).  

Estádio I Pele intacta, com presença de hiperemia local que mesmo após a retirada 

da pressão não embranquece. Estas podem ser difíceis de serem detectadas 

em pessoas de tonalidades escuras de pele. 

Estádio II Perda parcial da derme e epiderme sem a presença de esfacelo pode 

apresentar-se brilhante ou seca. 

Estádio III Perda total da espessura da pele, sem exposição de músculo, osso ou 

tendão. Pode haver a presença de esfacelo, porém o mesmo não impede a 

identificação da profundidade da perda da pele. 



Estádio IV Perda total da espessura da pele, atingindo músculo, osso ou tendão. O 

esfacelo pode estar presente, a profundidade varia de acordo com a 

localização anatômica. 

Fonte: ROGESKI, 2011. Adaptado. 

O desenvolvimento das úlceras por pressão é multifatorial, mas o principal fator é a 

pressão exercida sobre um capilar, entre o arcabouço ósseo e uma superfície, colabando-o e 

ocasionando a necrose tissular. A prevalência de úlcera por pressão entre pacientes adultos 

hospitalizados pode variar de 3 a 14% (GOMES, et al, 2010) 

Em estudo conduzido por três meses consecutivos em um hospital universitário no 

Brasil foi identificada a incidência de úlcera por pressão de 39,8%, variando de acordo com 

a unidade hospitalar estudada, sendo de 41,0% nas unidades de terapia intensiva. (GOMES, 

et al 2010) 

Denomina-se unidades de terapia intensiva, uma área crítica destinada à internação 

de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, 

com materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia 

(BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 2011).   

A atuação da (o) enfermeira (o) em unidade de terapia intensiva (UTI) visa ao 

atendimento do paciente grave, incluindo-se o diagnóstico de sua situação, intervenções e 

avaliação dos cuidados específicos de enfermagem, a partir de uma perspectiva humanista 

voltada para a qualidade de vida. Porém, o reconhecimento dos indivíduos em risco de 

desenvolver UPP não depende somente da habilidade clínica do profissional, mas também 

do uso de um instrumento de medida, como uma escala de avaliação que apresentem 

adequados índices de validade preditiva, sensibilidade e especificidade (SILVA, et al, 2010, 

p.175-185). 

No presente estudo utilizaremos a Escala de Braden (EB), que demonstra ser viável, 

bem como possibilita conhecer as características dos pacientes em risco e os que 

desenvolvem a UPP. No entanto é importante sua utilização como instrumento preceptivo 

de risco, a partir disto, a implantação de ações preventivas para evitá-la, desde o momento 

da internação até a alta do paciente na unidade (BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 

2011). 



A Escala de Braden (EB) foi publicada em 1987. É a escala mais empregada 

mundialmente, tanto em pesquisas como na prática clínica, sendo recomendada pela 

Wound, Ostomyand Continence Nurses Society (WOCN), Registered Nurses Associationof 

Ontario (RNAO) e Canadá. Esta é aplicada principalmente nos Estados Unidos da América. 

Porém, esse instrumento foi adaptado e validado para a cultura brasileira em 1999 e tem 

sido aplicada, desde então, em várias instituições brasileiras de saúde. Esta, consiste de seis 

subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e 

cisalhamento (COSTA; CALIRI,2011). 

Deste modo o escore total pode variar de 6 a 23 pontos, sendo os pacientes 

classificados da seguinte forma: risco muito alto (escores iguais ou menores a 9), risco alto 

(escores de 10 a 12 pontos), risco moderado (escores de 13 a 14 pontos), baixo risco 

(escores de 15 a 18 pontos) e sem risco (escores de 19 a 23 pontos) (SIMÃO; CALIRI; 

SANTOS, 2013). 

A enfermeira (o) ao aplicar uma escala preditiva de risco, obtém dados para 

conduzir um plano de cuidados preventivos para UPP, uma vez que o escore identificado 

poderá determinar com maior precisão as intervenções para a prevenção ou o tratamento da 

UPP. As intervenções mais utilizadas incluem a mudança de decúbito, mobilização no leito 

e fora do mesmo, remoção e redistribuição das áreas de pressão do corpo, uso de coxins, 

higiene, hidratação da pele, películas não estéreis e protetores cutâneos, além do 

monitoramento das condições nutricionais, de umidade e sensibilidade da pele, entre outros 

(BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 2011). 

 

Objetivo Geral 

 Revisar a literatura artigos sobre a utilização da Escala de Braden como prevenção 

na ocorrência de úlcera por pressão e seus fatores associados em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

Metodologia 

 Para o alcance do objetivo proposto selecionou-se como método de pesquisa a 

revisão da literatura, que inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 



conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 

Foi realizada uma busca na literatura científica dos últimos cinco anos (2010 a 

2015), de artigos na língua portuguesa, nas bases de dados: BDENF e LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) através do endereço eletrônico da 

BIREME. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Úlcera por pressão, 

unidade de terapia intensiva e enfermagem. 

A pergunta norteadora da pesquisa foi: Quais os cuidados de enfermagem, 

condições e fatores que predispõem a ocorrência de Úlcera Por Pressão (UPP) em pacientes 

da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)? 

Os critérios de inclusão adotados pelo presente estudo são: a publicação possuir 

como temática cuidados intensivos e prevenção de úlcera por pressão em UTI; os principais 

aspectos envolvidos nestes cuidados; ser produzidos por enfermeiros; estar disponível 

eletrônica e gratuitamente na íntegra; ser classificado como artigo original; estar divulgado 

em português. Serão excluídos os editoriais, cartas ao editor, revisões de literatura, bem 

como estudos que não abordassem temática relevante ao objetivo da revisão. 

Resultado e Discussão 

No presente estudo, encontra-se um total de 282 artigos, sendo que 40 na base de 

dados LILACS e 26 na BDENF, no entanto somente os 66 estão disponíveis. Selecionado 

no Idioma da língua portuguesa foi encontrado um total de 63 artigos, onde somente 44 

estão disponíveis.  Na busca dos últimos 5 anos foram encontrados 35 artigos, porém 

somente 32 disponíveis. Além disso, selecionado o descritor Unidade Terapia Intensiva 

depara-se com 15 artigos, constituindo em 14 disponíveis. Portanto, evidenciou a amostra 

de 9 referências a serem revisadas devido 5 estarem duplicadas. Assim, após a realização 

das leituras dos resumos, fez-se uma triagem quanto à relevância e à propriedade que 

responderam ao objetivo do estudo chegando a uma amostra de 9 trabalhos selecionados 

para a realização desta revisão. 

Referências: 



ALVES, A. G. P.; BORGES, J. W. P.; BRITO M. A. Avaliação do risco para úlcera por 

pressão em unidades de terapia intensiva: uma revisão integrativa. J. Res.: Fundam. 

Care. Online 2014. abr./jun. 6(2):793-804. 

 

ARAÚJO, T. M.; ARAÚJO. M. F.; CAETANO, J. A. Comparação de escalas de 

avaliação de risco para úlcera por pressão em pacientes em estado crítico. Acta Paul 

Enferm 2011;24(5):695-700. 

 

ARAÚJO, T. M. et. al. Diagnósticos de enfermagem para pacientes em risco de 

desenvolver úlcera por pressão. Rev. Bras. Enferm. Brasilia 2011 jul-ago; 64(4): 671-6. 

 

BAVARESCO, T.; MEDEIROS, R. H.; LUCENA, A. F. Implantação da Escala de 

Braden em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. Ver. 

Gaúcha Enferm. Porto Alegre (RS) 2011 dez; 32(4): 703-10. 

 

BARBOSA, T. P.; BECCARIA, L. M.; POLETTI, N. A. A. Avaliação do risco de úlcera 

por pressão em UTI e assistência preventiva de enfermagem.  

 Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2014 mai/jun; 22(3):353-8.  

 

COSTA, I. G.; CALIRI, M. H. L. Validade preditiva da escala de Braden para 

pacientes de terapia intensiva. Acta Paul Enferm. São Paulo. 2011; 24(6): 772-7. 

 

DANTAS, A. L. M. et. al. Prática do enfermeiro intensivista no tratamento de úlceras 

por pressão. J. res.: fundam. care. Online 2014. abr./jun. 6(2):716-724. 

 

SILVA, M. L. N. et al. Úlcera por Pressão em Unidade de Terapia Intensiva: Análise 

da incidência e lesões instaladas.  Ver. Rene.  Paraíba. 2013; 14(5): 938-44. 

 

  



SIMÃO, C. M. F., CALIRI, M. H. L., SANTOS, C. B. Concordância entre enfermeiros 

quanto ao risco dos pacientes para úlcera por pressão. Acta Paul Enferm. São Paulo. 

2013; 26(1): 30-5. 

 

 


