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EPÍGRAFE 

 

                          Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de 

um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem 

preocupação. 

                          De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A 

outra criança vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma 

pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrar-lo e 

salvar seu amigo.  

                          Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, 

perguntaram ao menino:  

                        "Como você fez? É impossível que você tenha quebrado o gelo com 

essa pedra e suas mãos tão pequenas!”  

                         Nesse instante apareceu um ancião e disse:  

                         "Eu sei como ele conseguiu”.  

                          Todos perguntaram:  

                         "Como?”.  

                         O ancião respondeu:  

                         "Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia 

fazer!”.  

Autor Desconhecido  

                         "Se podes imaginar, podes conseguir”.  

             Albert Einstein 

 

 

 



RESUMO 

 
SILVA,Daniele Márcia Assis, Análise dos cuidados direionados a pacientes 
acamados susceptíveis à úlcera de pressão na perspectiva do PSF. 
 
A úlcera de pressão (UP) é ocasionada por um dano no suprimento sanguíneo, 

aparecendo sobre saliências ósseas. Seu surgimento depende de fatores de riscos 

(pressão, cisalhamento, fricção, umidade). Diante estes fatores, a escala de Braden, 

usada para avaliação de risco, torna-se útil, trazendo benefícios na avaliação 

sistemática do paciente, devendo a equipe de enfermagem ter o cuidado de utilizar 

as medidas preventivas cabíveis quando o paciente é considerado de risco. O 

desenvolvimento das lesões apresenta-se como um grave problema para o paciente 

e profissionais de saúde, pois freqüentemente é associado à má qualidade da 

assistência e exige uma grande demanda de tempo e dinheiro para o tratamento das 

lesões, assim, faz-se necessário a realização de uma análise dos cuidados 

direcionados a pacientes acamados susceptíveis à UP na abrangência da atenção 

primária. OBJETIVO: Identificar os pacientes que possuam alto risco de desenvolver 

úlceras de pressão, de acordo com a escala de Braden. MÉTODO: Trata-se de um 

estudo teórico sob forma de revisão de literatura em que foram analisadas as 

opiniões de especialistas ou adaptações de instrumentos avaliativos já existentes. 

RESULTADO: o cuidado por meio de um trabalhador/cuidador capacitado induz um 

fator preventivo no aparecimento de patologias que podem ser evitadas. Foi utilizada 

a escala de Braden para a análise dos fatores de risco por ser o instrumento 

previamente validado e mais amplamente utilizado à mostrará quais os indivíduos se 

enquadram nos fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras de 

pressão.CONCLUSÃO: Há necessidade de construção de um instrumento de 

medida dos fatores de riscos de úlceras de pressão que seja mais sensível à nossa 

realidade e que incorpore os  fatores identificados com uma freqüência significativa e 

uso de um instrumento de medida, como uma escala de avaliação que apresente 

adequados índices de validade preditiva, sensibilidade e especificidade mais 

significantes. 

 
Palavras chaves: Úlcera de pressão; Cuidados; Paciente acamado    

 
 



ABSTRACT 
 
 

SILVA,Daniele Márcia Assis Analysis of the cares bedridden, pressure's ulcer.. 
 
The pressure's ulcer (UP) is occasioned for a damage in the blood supply, she is 
appearing above bone saliences. Her emergence depend on risk's factors ( pressure, 
shearing, friction,humidity). In front of these factors , the Braden scale, it is used to 
evaluation's risk, it becomes useful, it is bringing beneaths in the sistematic 
evaluation of the patient, it is tasking the nursing staff to have the care to use the 
reasonable condom measures when the patient is risk's considered. The 
development of the detriments presents like a problem grave to the patient and 
health's professionals, whereas frequently it is associated to the assistence's quality 
bad and it requires a time's big demand and money to the wound's treatment, it does 
necessary the accomplishment of a cares analysis toward the susceptible bedriden 
patients to the UP in the scope of the primary attention. OBJECTIVE: To identify the 
patients that own high risk to develop pressure's ulcer , agreement the Braden scale. 
METHOD: It treats of a theoric study above form of literature's review in that they  
were analysed the experts opinions or evaluation  tools fitting existent yet. RESULT: 
the care through a hardworking/ caretaker capable induces for a preventive factor in 
the pathology's emergence that they can to be avoid. It was used the Braden scale to 
the factors analysis risk to be the tool previously authenticated and more widely used 
to the it will show what the individuals frame in the risk's factors to the ulcers 
pressure's development. ACCOMPLISHMENT: There is construction's necessity of a 
measure's tool of the risk's factors of pressure's ulcers that it be more sensitve to the 
our reality and that it incorporates the identified factors with a meaning frequency and 
use of a measure's tool, like an evaluation scale that presents adequateds indexes of 
predictive validate, sensibility and specificity more meaning. 
 
 
Key-words: Pressure's ulcer, Cares, bedriden patient 
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INTRODUÇÃO 
 

            A pele é o maior órgão do corpo, constituindo cerca de 10% do peso 

corporal. Está constantemente exposta a agressões físicas e mecânicas, que podem 

ter conseqüências físicas permanentes ou não (HESS, 2002). 

 Em conjunto com suas estruturas (glândulas, pêlos e unhas), a pele 

constitui o sistema tegumentar. Tal sistema possui dentre outras, a função de 

proteção. 

 Nos idosos, a pele tem diminuída a espessura epidérmica, o colágeno 

dérmico e a elasticidade tissular. A pele é mais seca como resultado da diminuição 

da atividade das glândulas sebáceas e do suor. As alterações cardiovasculares 

resultam numa perfusão tissular diminuída. Os músculos atrofiam-se e as estruturas 

ósseas tornam-se proeminentes. A diminuição da percepção sensorial e a reduzida 

habilidade para se reposicionar contribuem para uma pressão prolongada sobre a 

pele. Assim, o idoso é mais susceptível às úlceras de pressão, o que causa dor e 

sofrimento e reduz a qualidade de vida (SMELTZER e BARE, 2002). 

 A restrição ao leito, a incontinência urinária ou fecal, o nível alterado de 

consciência ou ainda uma nutrição deficiente podem colocar o indivíduo em risco 

para úlcera de pressão (CASTILHO e CALIRI, 2005). 

 Os pacientes confinados no leito por longos períodos, aqueles com 

disfunção motora ou sensorial e os que vivenciam atrofia muscular e redução do 

acolchoamento entre a pele sobreposta e o osso subjacente também estão 

propensos às úlceras de pressão (SMELTZER e BARE, 2002) .  

 Neste contexto, a prevenção torna-se aspecto importante tanto pela 

modulação das mudanças fisiológicas relacionadas com a idade quanto pelos 

fatores que tornam a população que se enquadra em qualquer faixa etária 

susceptíveis ao aparecimento de úlceras de pressão. No entanto, faz-se necessário 

a investigação do conhecimento e dos hábitos dos cuidadores no que diz respeito à 

prevenção assim como suas respectivas condições.     

Com a intenção de colaborar na prevenção de UP, dando subsídios para que 

os enfermeiros pudessem mais objetivamente indicar quais os pacientes que correm 

risco para desenvolvê-las, vários pesquisadores elaboraram escalas, para predizer o 

risco para sua formação. Entre as mais citadas está a de Braden (SOUZA et al, 

2006). 



No Brasil a escala de Braden foi validada para língua portuguesa sendo 

adaptada e testada sua validade de predição em 34 clientes de UTI, obtendo níveis 

de sensibilidade, especificidade e validade de predição positiva e negativa (SOUZA 

et al, 2006). 

      

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JUSTIFICATIVA 
 
        Oliveira, Cukier e Magnoni (2006) afirmam que o envelhecimento 

populacional é uma realidade mundial e o Brasil passa por um processo rápido e 

intenso. Segundo dados do IBGE, em 1992, o contingente brasileiro acima de 65 

anos era de 6,5 milhões e, em 2002 o número atingiu 11,1 milhões, o que 

corresponde a 6,4% da população. O desafio do século XXI será cuidar de uma 

população de mais de 32 milhões de idosos com alta prevalência de doenças 

crônicas e incapacitantes. A maioria dos idosos apresenta inúmeras co-morbidades 

que se sobrepõem e causam dependência e redução da qualidade funcional, por 

isso, estudos demonstram avanços na prevenção de doenças crônicas e de seus 

fatores de risco. 

 De acordo com Rocha e Barros (2003), o desenvolvimento de UP 

apresenta-se como um grave problema para o paciente e para o profissional de 

saúde, pois freqüentemente, é associado à má qualidade da assistência e exige uma 

grande demanda de tempo e dinheiro para o tratamento das lesões, sobretudo, 

quando a prevenção recebe menos atenção. Diante este contexto, justifica-se o 

presente estudo na necessidade de realizar uma análise dos cuidados primários 

direcionados a pacientes acamados atendidos na atenção primária que estão 

susceptíveis ao desenvolvimento de úlceras de pressão.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 OBJETIVO 
 
Como a população mundial idosa, inclusive brasileira está aumentando, a tendência 

é o aumento das doenças crônico degenerativas e incapacitantes, sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é: 
1. Descrever e discutir a identificação de pacientes de alto risco de 

desenvolvimento de úlceras de pressão por meio da escala de Braden. 
2. Analisar a importância da protocolização do atendimento de pacientes 

de risco para desenvolvimento de úlceras de pressão na atenção básica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 
 

Trata-se de estudo teórico para o qual foi selecionado como eixo norteador a 

discussão da Escala de Braden que propõe a identificação de indivíduos risco para o 

desenvolvimento de úlceras de pressão.   

A escala de Braden é proposta e utilizada para avaliar o paciente acamado 

em relação ao risco de adquirir úlcera de pressão em relação a cada categoria 

(SOUZA et al, 2006). 

• Avalia-se percepção sensorial tal como: habilidade de responder 

significativamente à pressão relacionada com o desconforto: Completamente 

Limitado(1)Muito Limitado(2), Levemente Limitado(3), Nenhuma Limitação(4). 

• Umidade: Grau ao qual a pele está exposta à umidade. 

Constantemente Úmida(1), Muito Úmida(2), Ocasionalmente Úmida(3), Raramente 

Úmida(4) 

• Atividade Física: Grau de atividade física. Acamado(1), Restrito à 

cadeira(2), Caminha Ocasionalmente(3), Caminha Freqüentemente(4) 

• Mobilidade: Habilidade de mudar e controlar as posições corporais  

Completamente Imobilizado(1): Muito Limitado(2)  Levemente Limitado(3)  Nenhuma 

Limitação(4) 

• Nutrição: Padrão usual de ingestão alimentar Muito Pobre(1) 

Provavelmente Inadequado(2)  Adequado(3),Excelente(4). 

• Fricção e Cisalhamento  Problema(1): Potencial para Problema(2): 

Nenhum Problema Aparente(3)    

                                                                                                                                    
ESCALA DE BRADEN (SOUZA et al, 2006). 
 

Para usar esta escala, avalie o paciente em relação a cada categoria , atribua 

uma pontuação de 1 a 4, depois, calcule a pontuação total. Se o resultado for 16 ou 

menos, considere o paciente sob risco de adquirir úlcera de pressão. 
Quadro1: protocolo de aplicação da escala de Braden 

 

Paciente:__________Registro: _______  Leito:______ 

 1 PONTO 2 PONTOS 3  PONTOS 4 PONTOS 



Percepção 
Sensorial: 

Habilidade de 
responder 

significativamente 
à pressão 

relacionada com 
o desconforto. 

 

Completamente 
Limitado : não 

responde a 

estimulo 

doloroso (não 

geme, não se 

esquiva ou 

agarra-se), 

devido a 

diminuição do 

nível de 

consciência ou 

sedação, ou 

devido a 

limitação da 

habilidade de 

sentir dor na 

maior parte da 

superfície 

corporal. 

Muito Limitado: 

responde somente a 

estímulos dolorosos, 

Não consegue 

comunicar o 

desconforto a não ser 

por gemidos ou 

inquietação, ou tem 

um problema 

sensorial que limita a 

habilidade de sentir 

dor ou desconforto 

em mais da metade 

do corpo. 

Levemente 
Limitado: responde 

aos comandos 

verbais, porém nem 

sempre consegue 

comunicar o 

desconforto ou a 

necessidade de ser 

mudado de posição. 

Ou tem algum 

problema sensorial 

que limita a sua 

capacidade de sentir 

dou ou desconforto 

em uma ou duas 

extremidades. 

Nenhuma Limitação: 

responde aos  

comandos verbais. 

Não tem problemas 

sensoriais que 

poderiam limitar a 

capacidade de sentir 

ou verbalizar dor ou 

desconforto. 

Umidade: 
Grau ao qual a 

pele está exposta 
à umidade. 

Constantemente 
Úmida: a pele é 

mantida 

úmida/molhada 

quase 

constantemente 

por suor, urina, 

etc. a umidade é 

percebida cada 

vez que o 

paciente é 

movimentado ou 

posicionado 

Muito Úmida: a pele 

está muitas vezes, 

mas nem sempre 

úmida/molhada. A 

roupa de cama 

precisa ser trocada 

pelo menos uma vez 

durante o plantão. 

Ocasionalmente 
Úmida: a pele está 

ocasionalmente 

durante o dia 

úmida/molhada, 

necessitando de uma 

troca de roupa de 

cama uma vez por 

dia 

aproximadamente. 

Raramente Úmida: a 

pele geralmente está 

seca,  a roupa de 

cama só é trocada nos 

horários de rotina. 

Atividade Física: 
Grau de atividade 

física. 

Acamado: 

mantém-se 

sempre no leito. 

Restrito à cadeira: a 

habilidade de 

caminhar está 

severamente limitada 

ou inexistente. Não 

agüenta  o próprio 

Caminha 
Ocasionalmente: 

caminha 

ocasionalmente 

durante o dia, porém 

por distâncias bem 

Caminha 
Freqüentemente: 

caminha fora do quarto 

pelo menos duas 

vezes por dia e dentro 

do quarto pelo menos 



peso e/ou precisa ser 

ajudado para  sentar-

se na cadeira ou 

cadeira de roda 

curtas, com ou sem 

assistência. Passa a 

maior parte do tempo 

na cama ou cadeira 

a cada duas hora 

durante as horas que 

está acordado. 

Mobilidade: 
Habilidade de 

mudar e controlar 
as posições 

corporais 

Completamente 
Imobilizado: não 

faz nenhum 

movimento do 

corpo por menor 

que seja ou das 

extremidades 

sem ajuda. 

Muito Limitado: faz 

pequenas mudanças 

ocasionais na 

posição do corpo ou 

das extremidades no 

entanto é incapaz de 

fazer mudança 

freqüentes ou 

significantes sem 

ajuda. 

Levemente 
Limitado: faz 

mudanças 

freqüentes, embora 

pequenas, na 

posição do corpo ou 

das extremidades, 

sem ajuda. 

Nenhuma Limitação: 

faz mudanças grandes 

e freqüentes na 

posição sem 

assistência. 

Nutrição: 
Padrão usual de 

ingestão 
alimentar 

Muito Pobre: 

nunca come toda 

a refeição. É raro 

quando come 

mais de 1/3 de 

qualquer comida 

oferecida. Come 

2 porções ou 

menos de 

proteína (carne 

ou derivados do 

leite) por dia. 

Toma pouco 

líquido. Não 

toma nenhum 

suplemento 

dietético líquido. 

Está em jejum ou 

mantido em dieta 

de líquidos claros 

ou hidratação EV 

por mais de 5 

dias. 

Provavelmente 
Inadequado: 

raramente faz uma 

refeição completa e 

geralmente come 

somente metade de 

qualquer alimento 

oferecido. A ingestão 

de proteína inclui 

somente 3 porções 

de carne ou 

derivados de leite. De 

vez em quando toma 

um suplemento 

alimentar. Ou recebe 

menos do que a 

quantidade ideal de 

dieta líquida ou 

alimentação por 

sonda. 

Adequado: come 

mais da metade da 

maior parte das 

refeições. Ingere um 

total de 4 porções de 

proteína (carne, 

derivados do leite ) 

por dia. 

Ocasionalmente 

recusa uma refeição 

mas, usualmente irá 

tomar um 

suplemento dietético 

oferecido. Ou está 

recebendo dieta por 

sonda  ou Nutrição 

Parenteral Total, que 

provavelmente 

atende a maior parte 

das suas 

necessidades 

nutricionais 

Excelente: come a 

maior parte de cada 

refeição. Nunca recusa 

a alimentação. Come 

geralmente um total de 

4 ou mais porções de 

carne e derivados do 

leite. De vez em 

quando come entre as 

refeições. Não 

necessita de 

suplemento alimentar. 

Fricção e 
Cisalhamento 

Problema: 

necessita 

Potencial para 
Problema: 

Nenhum Problema 
Aparente: 

 



assistência 

moderada ou 

assistência 

máxima para 

mover-se. É 

impossível 

levantar-se 

completamente 

sem esfregar-se 

contra os lençóis. 

Escorrega 

freqüentemente 

na cama ou 

cadeira, 

necessitando 

assistência 

máxima para 

freqüente 

reposição do 

corpo. 

Espasmos, 

contrações leva 

a uma fricção 

constante. 

movimenta-se 

livremente ou 

necessita uma 

assistência mínima. 

Durante o movimento 

a pele provavelmente 

esfrega-se em 

alguma extensão 

contra os lençóis, 

cadeiras, ou 

restrições ou outros 

equipamentos. A 

maior parte do tempo 

mantém 

relativamente uma 

boa posição na 

cadeira ou na cama, 

porém de vez em 

quando escorrega 

para baixo. 

movimenta-se 

independentemente 

na cama ou cadeira 

e tem força muscular 

suficiente para 

levantar o corpo 

completamente 

durante o 

movimento. Mantém 

o tempo todo, uma 

boa posição na cama 

ou cadeira. 

Total de Pontos     

 
 
Métodos de avaliação de risco para UP 

 De acordo com Rocha e Barros (2006) vários métodos de avaliação de risco 

para úlceras de pressão têm sido desenvolvidos. Atualmente, há em torno de 40 

escalas de avaliação de risco e seus estudos. A maioria das revisões da literatura, é 

constituída por opiniões de especialistas ou adaptações de instrumentos já 

existentes. Entretanto, eles não relatam a identificação dos pesos atribuídos aos 

fatores de risco nem o emprego de técnicas estatísticas adequadas. As únicas 

escalas com valor preditivo testado foram as de Norton, Waterlow e Braden. 

 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 De acordo com a escala de Braden devem ser avaliados seis fatores de risco 

(subescalas), no cliente, que são: 1 - Percepção sensorial, referente à capacidade 

do cliente reagir significativamente ao desconforto relacionado à pressão. 2 - 

Umidade: refere-se ao nível em que a pele é exposta à umidade. 3 - Atividade: 

avalia o grau de atividade física. 4 - Mobilidade: refere-se à capacidade do cliente 

em mudar e controlar a posição de seu corpo. 5 - Nutrição: retrata o padrão usual de 

consumo alimentar do cliente. 6 - Fricção e Cisalhamento: retrata a dependência do 

cliente para a mobilização e posicionamento e sobre estados de espasticidade, 

contratura e agitação que podem levar à constante fricção (SOUZA et al, 2006).  

 
Os itens da escala: importância e pertinência da inclusão 

1- A sensibilidade é a propriedade que possuem certas partes do SNC de 

receber, transmitir ou perceber impressões. É a capacidade do corpo de responder a 

um estímulo de qualquer natureza (tátil, térmico ou doloroso) e de responder 

intencionalmente à mudança de posição ou procurar ajuda para esta mudança. A 

inabilidade para sentir ou reconhecer a pressão ou desconforto aumenta o risco para 

o desenvolvimento de úlcera de pressão porque “causa uma redução no estímulo 

para movimentação e é manifestada por uma inatividade física ainda maior” 

(Bergstrom et al., 1987; Braden e Bergstrom, 1994; Potter e Perry, 1996; Porto, 

1996). 
• O sistema neurológico controla e regula todos os outros sistemas 

corporais, tendo a função de autoproteção, incluindo a capacidade de pensar, estar 

consciente, responder apropriadamente ao ambiente, locomover-se; de regulação da 

temperatura corporal e respostas reflexas protetoras. Quando ocorre a perda desta 

função de proteção, pode haver sintomas tais como diminuição da capacidade de 

mover-se e de sentir (Black e Matassarin-Jacobs, 1996).  

• Em relação à alterações psicogênicas, entre as quais destaca-se  a 

desorientação, segundo a literatura revisada, a desorientação se caracteriza pela 

perda da noção de tempo, espaço e, às vezes, também da noção do esquema 

corporal (Porto, 1996). Ela pode predispor o paciente ao risco de desenvolver úlcera 

de pressão, por ele apresentar um nível prejudicado de consciência que o leva a não 

perceber a necessidade de reposicionar o corpo para aliviar a pressão. Por sua vez, 



dos pacientes, além da desorientação, apresentavam também agitação. O paciente 

agitado pode repetidamente friccionar e pressionar o corpo contra os lençóis o que 

irá favorecer a formação de úlcera de pressão.  

  2- Em relação à alteração na umidade da pele, que está relacionada com 

sua hidratação, referente tanto à água quanto à oleosidade. “A pele em geral é seca, 

porém não excessivamente, e sua umidade freqüentemente reflete os níveis de 

umidade e temperatura do ambiente” (Black e Matassarin-Jacobs, 1996).  

• Entre as alterações na umidade da pele, destacou-se a pele seca, que 

pode ser também um sinal de desidratação e que se caracteriza pela diminuição de 

água e eletrólitos totais do organismo. Na pele seca, com elasticidade diminuída, a 

tolerância ao calor, à fricção e à pressão é mais baixa, tornando-a susceptível à 

rotura. Em pacientes acamados, a pele sudorenta também representa risco para a 

formação de úlceras de pressão, porque a umidade excessiva pode levar à 

maceração da pele, tornando-a fragilizada.  

• Conforme recomendam Campedelli e Gaidzinski (1987), os lençóis 

devem estar esticados na cama para evitar as dobras que geram pontos de pressão; 

devem estar secos, pois a umidade favorece a maceração da pele, enfraquecendo 

sua barreira natural; e deve-se evitar também a presença de restos alimentares 

(migalhas) e objetos, como alfinetes, pinças, termômetros, que podem ficar sob o 

paciente e provocar pressão.  

3- Quando o paciente é mantido imóvel, a capacidade de aliviar a pressão 

através da mudança de decúbito é afetada de maneira importante, deixando-o 

vulnerável à formação de úlcera de pressão, além das conseqüências para todo o 

organismo, oriundas de uma imobilidade prolongada, como problemas respiratórios, 

cardiovasculares, alterações metabólicas, entre outras (Potter e Perry, 1996).  

• A depressão caracteriza-se por uma tristeza profunda e sem motivo 

aparente, acompanhada de inibição ou lentidão dos processos psíquicos, levando o 

paciente a apresentar pobreza de movimentos, mímica apagada, inapetência, 

astenia, tristeza, perda de vontade de viver, desinteresse por si e pelo que acontece 

ao seu redor, entre outras manifestações (D’Andréa, 1990). O paciente com 

depressão, em geral, pode permanecer em uma mesma posição por um tempo 

prolongado, ficando, assim, vulnerável à formação de úlcera de pressão (Hirschfeld 

e Goodwin, 1992; Porto, 1996).  



4- Segundo Potter e Perry (1996), “a mobilidade é a habilidade que um 

indivíduo possui em se movimentar livremente.” A habilidade/capacidade para mudar 

a posição do corpo é essencial para evitar pressão nas áreas da pele que não 

suportam peso. A imobilidade traz sérias complicações para o indivíduo, tais como 

alterações cardiovasculares, respiratórias, músculo-esqueléticas e cutâneas. Estas 

complicações estão associadas ao grau e duração da imobilidade. Os autores 

estudados são unânimes em citar a mobilidade diminuída ou ausente como um fator 

de risco importante para o desenvolvimento de úlcera de pressão (Braden e 

Bergstrom, 1987; Bryant et al., 1992; Smeltzer e Bare, 1994; Dealey, 1996). A 

mobilidade física prejudicada, seja total ou parcialmente, esteve presente em todos 

os pacientes pesquisados, o que se justifica pelo fato de a amostragem ter sido do 

tipo intencional.  

• Em relação ao uso de medicamentos depressores do sistema nervoso 

central, o uso de analgésicos, utilizados para proporcionar alívio da dor e promover 

relaxamento, e tranqüilizantes, que reduzem a angústia e as preocupações, 

geralmente são  prescritos para pacientes agitados, ansiosos e hiperativos. Esses 

dois grupos de medicamentos induzem ao sono e, conseqüentemente, os pacientes 

podem permanecer por mais tempo numa mesma posição, aumentando o risco para 

a formação de úlcera de pressão (Asperheim, 1994).  

5- As alterações nutricionais podem estar presentes. Elas podem ser 

causadas por “uma dieta insuficiente ou ingestão excessiva de alimentos, por uma 

dieta desequilibrada, pelo uso aumentado de  um nutriente específico ou uma falha 

do organismo na sua utilização” (Hood e Dincher, 1995). Os nutrientes são 

essenciais para o crescimento, funcionamento normal das células do organismo e 

regeneração tissular. Quando ocorrem alterações, como a carência de alguns 

nutrientes essenciais, o organismo pode tornar-se incapaz de crescer, manter-se ou 

regenerar-se. A deficiência dos nutrientes, a exemplo das vitaminas e proteínas, 

deixa os tecidos susceptíveis à integridade da pele prejudicada, quando expostos à 

pressão (Atkinson e Murray, 1989; Bryant et al., 1992). 

6- O cisalhamento ocorre em conseqüência de um posicionamento ou 

mobilização inadequada. Nele, segundo Smeltzer e Bare, (1994) ocorre “uma inter-

relação das forças gravitacionais (forças que empurram o corpo para baixo)”. As 

camadas de tecido deslizam umas sobre as outras e, como conseqüência, os “vasos 

esticam e torcem”, rompendo a microcirculação da pele e tecido subcutâneo. A 



fricção e cisalhamento ocorrem sempre em conjunto porque, no momento em que o 

paciente desliza no leito, o seu corpo é movido contra o lençol, provocando a fricção, 

que enfraquece a barreira natural da epiderme (Dealey, 1996).  

• O paciente obeso, quando acamado, é mais difícil de mobilizar-se ou 

ser mobilizado, sendo, quase sempre, arrastado na cama durante a mobilização, o 

que pode levar à lesão dos tecidos (Atkinson e Murray, 1989; Dealey, 1996; Porto, 

1996) 

 
Prevalência 

Pacientes que têm uma ou mais UP, à admissão em instituição asilar, 

apresentam taxa de mortalidade 88,1% maior, em um ano, comparada àquela dos 

indivíduos com pele íntegra. Dos pacientes admitidos em programas de internação 

domiciliar, 9,12% apresentam UP que, geralmente, estão também associadas com 

internações recentes e outros fatores de risco (MARINI, 2002). 

 

Incidência 
Em hospitais, 1 a 2% dos pacientes internados irão desenvolver as úlceras, 

taxa que aumenta em pacientes incontinentes, com imobilidade, ou pacientes 

críticos em UTI (MARINI, 2002).    

Apesar de variação grande de prevalência e incidência, pode-se dizer que 

seus valores são altos o suficiente para justificar a atenção e preocupação que se 

têm com o problema e com a prevenção das UP (MARINI, 2002). 

O cuidado domiciliário, por sua vez, é entendido como aquele desenvolvido 

tanto com pacientes quanto com familiares, no contexto de suas residências, 

visando o acompanhamento, o tratamento e a reabilitação de indivíduos, em 

resposta às suas necessidades e as de seus familiares. Esse cuidado também é 

identificado como um serviço no qual são desenvolvidas ações de saúde na 

residência do cliente por equipe multiprofissional (MACHADO et al, 2007).   

 
Escala de Braden: Análise dos resultados, parâmetros e indicadores 

Das seis subescalas, três medem determinantes clínicos de exposição para 

intensa e prolongada pressão percepção sensorial, atividade e mobilidade; e três 

mensuram a tolerância do tecido à pressão umidade, nutrição, fricção e 

cisalhamento. As cinco primeiras subescalas são pontuadas de 1 (menos favorável) 



a 4 (mais favorável); a sexta subescala, fricção e cisalhamento, é pontuada de 1 a 3. 

A somatória total fica entre os valores de 6 a 23. A contagem de pontos baixa, na 

escala de Braden, indica uma baixa habilidade funcional, estando, portanto, o 

paciente em alto risco para desenvolver a úlcera de pressão. Ao fim da avaliação do 

cliente, chega-se a uma pontuação, que: abaixo de 11= Risco Elevado, 12 a 14 = 

Risco Moderado, 15 a 16 = Risco Mínimo (SOUZA et al, 2006). 

Para avaliação do risco de desenvolvimento, a escala de Braden se mostra 

um instrumento previamente validado e mais amplamente utilizado. De acordo com 

Moro et al (2007) tal escala apresenta sensibilidade de 97% e especificidade de 

26%, valor preditivo positivo de 37% e valor preditivo negativo de 95%. 

Um teste de laboratório para detecção de uma doença, com possíveis 

resultados as respostas positivo e negativo, podem-se obter erros de precisão ou 

mesmo de interpretação errada. Quando o resultado for positivo, o indivíduo pode ter 

a doença (verdadeiro positivo - VP) ou pode não tê-la (falso positivo - FP). Da 

mesma forma, quando o resultado for negativo, o indivíduo pode não ter a doença 

(verdadeiro negativo - VN) como pode tê-la (falso negativo - FN).  

 
Avaliação da validade de um teste diagnóstico 
 

Resultado Doença 
Presente Ausente 

Positivo Verdadeiro  
positivo 

Falso  
Positivo 

Negativo Falso  
Negativo 

Verdadeiro  
Negativo 

                                            Fonte: www.obid.senad.gov.br 
 

Para saber quão preciso é o teste, foram criadas medidas relacionadas à 

doença e aos resultados do teste. Os principais são:  

Sensibilidade: é a fração dos que obtiveram resposta positiva no teste entre 

aqueles que possuem a doença.Matematicamente: VP/(VP+FN). 

Especificidade (ou Taxa de Verdadeiro Negativo): é a fração dos que 

obtiveram resposta negativa no teste entre aqueles que não possuem a doença. 

Matematicamente: VN/(VN+FP). 

http://www.obid.senad.gov.br/


Valor Preditivo Positivo: É a fração dos pacientes com teste positivo que 

efetivamente tem a doença, ou então, a fração das previsões de ocorrência que 

realmente se concretizam. Matematicamente, VP/(VP+FP). 

Valor Preditivo Negativo: É a fração dos pacientes com teste negativo que 

efetivamente não tem a doença, ou então, a fração das previsões de não-ocorrência 

que realmente se concretizam. Matematicamente, VN/(FN+VN). 

Um bom teste possui um alto valor para a sensibilidade e para a 

especificidade, pois ele identificará corretamente aqueles que têm a doença e 

aqueles que não têm. 

De acordo com Santos (1999), um teste ideal deveria ser 100% sensível e 

100% específico, mas raramente este desempenho é observado na prática, em 

especial quando a doença ou condição de interesse é passível de prevenção. Para 

que um teste cumpra seu objetivo diagnóstico, a soma da sensibilidade e 

especificidade deve ter um valor maior que 100% (1,00); quanto mais esta se 

aproximar de 200% (2,00), mais próximo do ideal estará o teste. 

 
Uso da escala de Braden: prevenção, diagnóstico e intervenção 
 

É necessário identificar os pacientes que apresentem fatores de risco, através 

da pontuação obtida com a aplicação da escala de Braden para que se constate se 

o paciente apresenta ou não suscetibilidade de apresentar úlceras de pressão para 

que se possa implementar medidas preventivas para o desenvolvimento das 

mesmas. 

          Segundo Moro et al (2007), o mesmo diz que pacientes idosos estão sob 

maiores condições de risco para o agravamento do quadro inicial e, dessa forma, a 

probabilidade de desenvolvimento eleva-se dramaticamente com o aumento da 

idade. O mesmo autor afirma que a pele negra tem maior resistência à agressão 

externa causada pela umidade e fricção (MORO et al, 2007). 

 Ainda corromborrando com Moro et al (2007), outro fator importante é a 

exposição da pele à umidade excessiva, tornando-a mais vulnerável à maceração e 

enfraquecimento de suas camadas superficiais. . 

De acordo com Bretas e Yoshitome (2000), o cuidado é executado por 

membros da família, onde mulheres são destacadas para exercerem tal atividade. 

Embora sejam partes integrantes da família, o cuidado é prestado de forma 



inadequada, visto que tais cuidadoras desconhecem a maneira correta dos 

cuidados.   

Bretas e Yoshitome (2000) referem que a prevenção do aparecimento ou 

desenvolvimento das lesões é possível por meio da identificação dos fatores de risco 

e que a maior incidência de úlceras de pressão é em pacientes neurológicos e 

ortopédicos. 

Potter e Perry (1999) relataram que a nutrição inadequada ou má nutrição 

afeta todo o sistema corporal, podendo levar à perda de peso, atrofia muscular e 

redução da massa tecidual, além de ser um dos fatores mais relevantes na etiologia 

das úlceras de pressão, atuando na patogênese e não cicatrização das mesmas.  

Diversos autores propõem métodos que são considerados adequados na 

prevenção das UP, destacando a mudança de decúbito, de um paciente com 

mobilidade prejudicada, a cada duas horas. Porém, Marini (2002) diz que a pressão 

sobre a região sacral ou sobre o grande trocanter de um indivíduo em decúbito 

dorsal ou lateral, atinge 100 a 150mmHg. Ao sentarmos, a pressão sobre o sacro 

pode exceder a 300mmHg, o que representa aproximadamente 10 vezes mais que o 

limite suportado pelo tecido durante duas horas, tendo como tolerância uma pressão 

máxima de 32mmHg.  

  Diante disso, verifica-se que independente do tempo que o indivíduo 

permanecer nessas posições, já é possível ocorrer um dano tecidual, o que leva a 

questionar a eficácia da mudança de decúbito em intervalos de duas horas. O ideal 

seria que a mudança na posição ocorresse em períodos mais curtos, auxiliados 

ainda por equipamentos capazes de reduzir a pressão. 

    Os autores estudados, a exemplo de Beyers e Duda (1989), Bryant et al. 

(1992), Smeltzer e Bare (1994), Declair (1994) e Benbow e Dealey (1996), enfatizam 

que é comum nas pessoas idosas o aparecimento de alterações neurológicas, 

sensoriais, metabólicas, endócrinas, circulatórias e diminuição do sistema 

respiratório. Referem ainda que os idosos tornam-se progressivamente frágeis, 

apresentando principalmente alterações vasculares e cutâneas, havendo uma 

diminuição da produção do colágeno e da camada lipídica da pele, uma redução da 

perfusão dos tecidos e fragilização das estruturas. A maioria apresenta a pele seca, 

mais fina e com menor elasticidade. Portanto, este grupo de pacientes é 

considerado de risco para a formação de úlcera de pressão, conforme já foi afirmado 

anteriormente.  



          A mudança de decúbito (mobilização) deve ser efetuada de acordo com 

a necessidade individual de cada paciente. Normalmente, recomenda-se que o 

paciente seja reposicionado a cada 2 horas, com a finalidade: de aliviar e redistribuir 

a pressão impedindo, assim, a redução do fluxo sangüíneo na pele e tecido 

subcutâneo; de auxiliar na drenagem de secreções; de estimular a circulação; de 

exercitar os membros; e de proporcionar conforto (Campedelli e Gaidzinski, 1987).                          

Segundo Dealey (1996), “para a maioria dos pacientes, a mobilização periódica é 

tudo o que é necessário para a prevenção das úlceras de pressão.  

       Segundo a literatura, alterações cárdio-respiratórias levam o organismo a 

privar-se de oxigênio e de receber uma quantidade suficiente de sangue, deixando 

os tecidos predispostos à formação de úlceras de pressão ( Hood e Dincher, 1995; 

Black e Matassarin-Jacobs, 1996).  

        Segundo Black e Matassarin-Jacobs (1996), as alterações metabólicas 

referem-se a perturbações das reações bioquímicas que ocorrem dentro do 

organismo. No diabetes ocorre um desequilíbrio entre o fornecimento e a demanda 

de insulina, podendo esses pacientes vir a ter complicações vasculares periféricas e 

diminuição da sensibilidade. Essas complicações são consideradas fatores de risco 

para a formação de úlceras de pressão.  

          Quando alguma parte do corpo é submetida à força de pressão por um 

período superior a 2 horas, os tecidos são privados totalmente do oxigênio e 

nutrientes necessários à manutenção de sua integridade, causando, em 

conseqüência, a morte celular e contribuindo, assim, para a formação de úlceras de 

pressão. Vale ressaltar que a compressão dos tecidos é considerada pelos autores 

pesquisados, a exemplo de Beyers e Duda (1989), Bryant et al. (1992), Needham 

(1993), Braden e Bergstrom (1987) e Dealey (1996), como o fator de risco básico ou 

primário na formação de úlceras de pressão.  

          Segundo Black e Matassarin-Jacobs (1996), “as condições crônicas 

interferem na ingestão, transformação e gasto de energia física para o metabolismo 

celular, transformação e síntese protéica e funcionamento de sistemas orgânicos.” 

Essas condições podem contribuir para o surgimento da anorexia, fadiga, perda do 

sono, comprometimento da mobilidade, levando o paciente a um repouso 

prolongado, o que irá interferir em vários sistemas, inclusive o tegumentar, expondo-

o à formação de úlceras de pressão.  
 



CONCLUSÃO 
 

          Para garantir uma assistência de enfermagem de qualidade a pacientes 

acamados, tendo como meta a prevenção da ocorrência de úlceras de pressão, 

recomenda-se a utilização de escalas para avaliação do risco a que essa clientela 

está submetida. A partir da revisão bibliográfica da análise da escala que foi 

divulgada e dos resultados que foram obtidos neste estudo, verificamos evidências 

de que há necessidade de construção de um instrumento de medida desse risco que 

seja mais sensível à nossa realidade e que incorpore fatores identificados com uma 

freqüência significativa e uso de um instrumento de medida, como uma escala de 

avaliação que apresente índices mais adequados de validade preditiva, sensibilidade 

e especificidade. 

          As classificações obtidas pela escala de Braden fornecem uma 

avaliação favorável à categorização do paciente nos grupos de risco, contudo é 

necessário a continuidade de estudos mais aprofundados para obtenção de 

instrumentos avaliativos que apresentem maior índice de especificidade. 

          Uma escala de avaliação que apresente adequação dos índices de 

sensibilidade, especificidade e valor preditivo é um importante instrumento de 

medida para identificação dos indivíduos em risco e conseqüentemente, permite 

implementar precocemente  medidas preventivas para reduzir a incidência das 

úlceras de pressão. 

        Como as úlceras de pressão na maioria das vezes pode ser evitável, 

seria importante a criação de protocolos que incluam tanto a avaliação do risco de 

desenvolvimento de úlceras de pressão, quanto de medidas preventivas e 

terapêuticas, além da educação das família/cuidador dos pacientes em risco do 

desenvolvimento das úlceras de pressão, pois só a identificação do risco sem 

intervenção, não seria válido para melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
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	Durante este trabalho as dificuldades não foram poucas, os desafios foram muitos. Os obstáculos, muitas vezes, pareciam intransponíveis. O desânimo quis contagiar, porém, a garra e a tenacidade foram mais fortes, sobrepondo esse sentimento, fazendo-me...
	A pele é o maior órgão do corpo, constituindo cerca de 10% do peso corporal. Está constantemente exposta a agressões físicas e mecânicas, que podem ter conseqüências físicas permanentes ou não (HESS, 2002).
	Em conjunto com suas estruturas (glândulas, pêlos e unhas), a pele constitui o sistema tegumentar. Tal sistema possui dentre outras, a função de proteção.
	Nos idosos, a pele tem diminuída a espessura epidérmica, o colágeno dérmico e a elasticidade tissular. A pele é mais seca como resultado da diminuição da atividade das glândulas sebáceas e do suor. As alterações cardiovasculares resultam numa perfusã...
	A restrição ao leito, a incontinência urinária ou fecal, o nível alterado de consciência ou ainda uma nutrição deficiente podem colocar o indivíduo em risco para úlcera de pressão (CASTILHO e CALIRI, 2005).
	Os pacientes confinados no leito por longos períodos, aqueles com disfunção motora ou sensorial e os que vivenciam atrofia muscular e redução do acolchoamento entre a pele sobreposta e o osso subjacente também estão propensos às úlceras de pressão (S...
	Neste contexto, a prevenção torna-se aspecto importante tanto pela modulação das mudanças fisiológicas relacionadas com a idade quanto pelos fatores que tornam a população que se enquadra em qualquer faixa etária susceptíveis ao aparecimento de úlcer...
	Com a intenção de colaborar na prevenção de UP, dando subsídios para que os enfermeiros pudessem mais objetivamente indicar quais os pacientes que correm risco para desenvolvê-las, vários pesquisadores elaboraram escalas, para predizer o risco para su...
	No Brasil a escala de Braden foi validada para língua portuguesa sendo adaptada e testada sua validade de predição em 34 clientes de UTI, obtendo níveis de sensibilidade, especificidade e validade de predição positiva e negativa (SOUZA et al, 2006).
	Oliveira, Cukier e Magnoni (2006) afirmam que o envelhecimento populacional é uma realidade mundial e o Brasil passa por um processo rápido e intenso. Segundo dados do IBGE, em 1992, o contingente brasileiro acima de 65 anos era de 6,5 milhões...
	De acordo com Rocha e Barros (2003), o desenvolvimento de UP apresenta-se como um grave problema para o paciente e para o profissional de saúde, pois freqüentemente, é associado à má qualidade da assistência e exige uma grande demanda de tempo e dinh...
	1. Descrever e discutir a identificação de pacientes de alto risco de desenvolvimento de úlceras de pressão por meio da escala de Braden.
	2. Analisar a importância da protocolização do atendimento de pacientes de risco para desenvolvimento de úlceras de pressão na atenção básica.
	Trata-se de estudo teórico para o qual foi selecionado como eixo norteador a discussão da Escala de Braden que propõe a identificação de indivíduos risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão.
	A escala de Braden é proposta e utilizada para avaliar o paciente acamado em relação ao risco de adquirir úlcera de pressão em relação a cada categoria (SOUZA et al, 2006).
	 Avalia-se percepção sensorial tal como: habilidade de responder significativamente à pressão relacionada com o desconforto: Completamente Limitado(1)Muito Limitado(2), Levemente Limitado(3), Nenhuma Limitação(4).
	 Umidade: Grau ao qual a pele está exposta à umidade. Constantemente Úmida(1), Muito Úmida(2), Ocasionalmente Úmida(3), Raramente Úmida(4)
	 Atividade Física: Grau de atividade física. Acamado(1), Restrito à cadeira(2), Caminha Ocasionalmente(3), Caminha Freqüentemente(4)
	 Mobilidade: Habilidade de mudar e controlar as posições corporais  Completamente Imobilizado(1): Muito Limitado(2)  Levemente Limitado(3)  Nenhuma Limitação(4)
	 Nutrição: Padrão usual de ingestão alimentar Muito Pobre(1) Provavelmente Inadequado(2)  Adequado(3),Excelente(4).
	 Fricção e Cisalhamento  Problema(1): Potencial para Problema(2): Nenhum Problema Aparente(3)
	Para usar esta escala, avalie o paciente em relação a cada categoria , atribua uma pontuação de 1 a 4, depois, calcule a pontuação total. Se o resultado for 16 ou menos, considere o paciente sob risco de adquirir úlcera de pressão.
	Quadro1: protocolo de aplicação da escala de Braden
	De acordo com Rocha e Barros (2006) vários métodos de avaliação de risco para úlceras de pressão têm sido desenvolvidos. Atualmente, há em torno de 40 escalas de avaliação de risco e seus estudos. A maioria das revisões da literatura, é constituída p...
	De acordo com a escala de Braden devem ser avaliados seis fatores de risco (subescalas), no cliente, que são: 1 - Percepção sensorial, referente à capacidade do cliente reagir significativamente ao desconforto relacionado à pressão. 2 - Umidade: refe...
	Os itens da escala: importância e pertinência da inclusão
	1- A sensibilidade é a propriedade que possuem certas partes do SNC de receber, transmitir ou perceber impressões. É a capacidade do corpo de responder a um estímulo de qualquer natureza (tátil, térmico ou doloroso) e de responder intencionalmente à m...
	 Em relação à alterações psicogênicas, entre as quais destaca-se  a desorientação, segundo a literatura revisada, a desorientação se caracteriza pela perda da noção de tempo, espaço e, às vezes, também da noção do esquema corporal (Porto, 1996). Ela ...
	2- Em relação à alteração na umidade da pele, que está relacionada com sua hidratação, referente tanto à água quanto à oleosidade. “A pele em geral é seca, porém não excessivamente, e sua umidade freqüentemente reflete os níveis de umidade e tempera...
	 Entre as alterações na umidade da pele, destacou-se a pele seca, que pode ser também um sinal de desidratação e que se caracteriza pela diminuição de água e eletrólitos totais do organismo. Na pele seca, com elasticidade diminuída, a tolerância ao c...
	 Conforme recomendam Campedelli e Gaidzinski (1987), os lençóis devem estar esticados na cama para evitar as dobras que geram pontos de pressão; devem estar secos, pois a umidade favorece a maceração da pele, enfraquecendo sua barreira natural; e dev...
	3- Quando o paciente é mantido imóvel, a capacidade de aliviar a pressão através da mudança de decúbito é afetada de maneira importante, deixando-o vulnerável à formação de úlcera de pressão, além das conseqüências para todo o organismo, oriundas de u...
	 A depressão caracteriza-se por uma tristeza profunda e sem motivo aparente, acompanhada de inibição ou lentidão dos processos psíquicos, levando o paciente a apresentar pobreza de movimentos, mímica apagada, inapetência, astenia, tristeza, perda de ...
	4- Segundo Potter e Perry (1996), “a mobilidade é a habilidade que um indivíduo possui em se movimentar livremente.” A habilidade/capacidade para mudar a posição do corpo é essencial para evitar pressão nas áreas da pele que não suportam peso. A imobi...
	 Em relação ao uso de medicamentos depressores do sistema nervoso central, o uso de analgésicos, utilizados para proporcionar alívio da dor e promover relaxamento, e tranqüilizantes, que reduzem a angústia e as preocupações, geralmente são  prescrito...
	5- As alterações nutricionais podem estar presentes. Elas podem ser causadas por “uma dieta insuficiente ou ingestão excessiva de alimentos, por uma dieta desequilibrada, pelo uso aumentado de  um nutriente específico ou uma falha do organismo na sua ...
	6- O cisalhamento ocorre em conseqüência de um posicionamento ou mobilização inadequada. Nele, segundo Smeltzer e Bare, (1994) ocorre “uma inter-relação das forças gravitacionais (forças que empurram o corpo para baixo)”. As camadas de tecido deslizam...
	 O paciente obeso, quando acamado, é mais difícil de mobilizar-se ou ser mobilizado, sendo, quase sempre, arrastado na cama durante a mobilização, o que pode levar à lesão dos tecidos (Atkinson e Murray, 1989; Dealey, 1996; Porto, 1996)
	Pacientes que têm uma ou mais UP, à admissão em instituição asilar, apresentam taxa de mortalidade 88,1% maior, em um ano, comparada àquela dos indivíduos com pele íntegra. Dos pacientes admitidos em programas de internação domiciliar, 9,12% apresenta...
	Em hospitais, 1 a 2% dos pacientes internados irão desenvolver as úlceras, taxa que aumenta em pacientes incontinentes, com imobilidade, ou pacientes críticos em UTI (MARINI, 2002).
	Apesar de variação grande de prevalência e incidência, pode-se dizer que seus valores são altos o suficiente para justificar a atenção e preocupação que se têm com o problema e com a prevenção das UP (MARINI, 2002).
	O cuidado domiciliário, por sua vez, é entendido como aquele desenvolvido tanto com pacientes quanto com familiares, no contexto de suas residências, visando o acompanhamento, o tratamento e a reabilitação de indivíduos, em resposta às suas necessidad...
	Das seis subescalas, três medem determinantes clínicos de exposição para intensa e prolongada pressão percepção sensorial, atividade e mobilidade; e três mensuram a tolerância do tecido à pressão umidade, nutrição, fricção e cisalhamento. As cinco pri...
	Para avaliação do risco de desenvolvimento, a escala de Braden se mostra um instrumento previamente validado e mais amplamente utilizado. De acordo com Moro et al (2007) tal escala apresenta sensibilidade de 97% e especificidade de 26%, valor preditiv...
	Um teste de laboratório para detecção de uma doença, com possíveis resultados as respostas positivo e negativo, podem-se obter erros de precisão ou mesmo de interpretação errada. Quando o resultado for positivo, o indivíduo pode ter a doença (verdadei...
	Para saber quão preciso é o teste, foram criadas medidas relacionadas à doença e aos resultados do teste. Os principais são:
	Sensibilidade: é a fração dos que obtiveram resposta positiva no teste entre aqueles que possuem a doença.Matematicamente: VP/(VP+FN).
	Especificidade (ou Taxa de Verdadeiro Negativo): é a fração dos que obtiveram resposta negativa no teste entre aqueles que não possuem a doença. Matematicamente: VN/(VN+FP).
	Valor Preditivo Positivo: É a fração dos pacientes com teste positivo que efetivamente tem a doença, ou então, a fração das previsões de ocorrência que realmente se concretizam. Matematicamente, VP/(VP+FP).
	Valor Preditivo Negativo: É a fração dos pacientes com teste negativo que efetivamente não tem a doença, ou então, a fração das previsões de não-ocorrência que realmente se concretizam. Matematicamente, VN/(FN+VN).
	Um bom teste possui um alto valor para a sensibilidade e para a especificidade, pois ele identificará corretamente aqueles que têm a doença e aqueles que não têm.
	De acordo com Santos (1999), um teste ideal deveria ser 100% sensível e 100% específico, mas raramente este desempenho é observado na prática, em especial quando a doença ou condição de interesse é passível de prevenção. Para que um teste cumpra seu o...
	É necessário identificar os pacientes que apresentem fatores de risco, através da pontuação obtida com a aplicação da escala de Braden para que se constate se o paciente apresenta ou não suscetibilidade de apresentar úlceras de pressão para que se pos...
	Segundo Moro et al (2007), o mesmo diz que pacientes idosos estão sob maiores condições de risco para o agravamento do quadro inicial e, dessa forma, a probabilidade de desenvolvimento eleva-se dramaticamente com o aumento da idade. O mesmo ...
	Ainda corromborrando com Moro et al (2007), outro fator importante é a exposição da pele à umidade excessiva, tornando-a mais vulnerável à maceração e enfraquecimento de suas camadas superficiais. .
	De acordo com Bretas e Yoshitome (2000), o cuidado é executado por membros da família, onde mulheres são destacadas para exercerem tal atividade. Embora sejam partes integrantes da família, o cuidado é prestado de forma inadequada, visto que tais cuid...
	Bretas e Yoshitome (2000) referem que a prevenção do aparecimento ou desenvolvimento das lesões é possível por meio da identificação dos fatores de risco e que a maior incidência de úlceras de pressão é em pacientes neurológicos e ortopédicos.
	Potter e Perry (1999) relataram que a nutrição inadequada ou má nutrição afeta todo o sistema corporal, podendo levar à perda de peso, atrofia muscular e redução da massa tecidual, além de ser um dos fatores mais relevantes na etiologia das úlceras de...
	Diversos autores propõem métodos que são considerados adequados na prevenção das UP, destacando a mudança de decúbito, de um paciente com mobilidade prejudicada, a cada duas horas. Porém, Marini (2002) diz que a pressão sobre a região sacral ou sobre ...
	Diante disso, verifica-se que independente do tempo que o indivíduo permanecer nessas posições, já é possível ocorrer um dano tecidual, o que leva a questionar a eficácia da mudança de decúbito em intervalos de duas horas. O ideal seria que a mudanç...
	Os autores estudados, a exemplo de Beyers e Duda (1989), Bryant et al. (1992), Smeltzer e Bare (1994), Declair (1994) e Benbow e Dealey (1996), enfatizam que é comum nas pessoas idosas o aparecimento de alterações neurológicas, sensoriais, metaból...
	A mudança de decúbito (mobilização) deve ser efetuada de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Normalmente, recomenda-se que o paciente seja reposicionado a cada 2 horas, com a finalidade: de aliviar e redistribuir a pressão ...
	Segundo a literatura, alterações cárdio-respiratórias levam o organismo a privar-se de oxigênio e de receber uma quantidade suficiente de sangue, deixando os tecidos predispostos à formação de úlceras de pressão ( Hood e Dincher, 1995; Black e ...
	Segundo Black e Matassarin-Jacobs (1996), as alterações metabólicas referem-se a perturbações das reações bioquímicas que ocorrem dentro do organismo. No diabetes ocorre um desequilíbrio entre o fornecimento e a demanda de insulina, podendo es...
	Quando alguma parte do corpo é submetida à força de pressão por um período superior a 2 horas, os tecidos são privados totalmente do oxigênio e nutrientes necessários à manutenção de sua integridade, causando, em conseqüência, a morte celula...
	Segundo Black e Matassarin-Jacobs (1996), “as condições crônicas interferem na ingestão, transformação e gasto de energia física para o metabolismo celular, transformação e síntese protéica e funcionamento de sistemas orgânicos.” Essas condi...
	Para garantir uma assistência de enfermagem de qualidade a pacientes acamados, tendo como meta a prevenção da ocorrência de úlceras de pressão, recomenda-se a utilização de escalas para avaliação do risco a que essa clientela está submetida....
	As classificações obtidas pela escala de Braden fornecem uma avaliação favorável à categorização do paciente nos grupos de risco, contudo é necessário a continuidade de estudos mais aprofundados para obtenção de instrumentos avaliativos que ...
	Uma escala de avaliação que apresente adequação dos índices de sensibilidade, especificidade e valor preditivo é um importante instrumento de medida para identificação dos indivíduos em risco e conseqüentemente, permite implementar precoceme...
	Como as úlceras de pressão na maioria das vezes pode ser evitável, seria importante a criação de protocolos que incluam tanto a avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão, quanto de medidas preventivas e terapêuticas, além da ...

