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Sumário 

Introdução: Úlceras de pressão ocorrem nos mais diversos ambientes de 

cuidados, com valores de prevalência elevados a nível mundial. Representa 

sofrimento para os doentes e familiares, prolonga o tempo de internamento e 

aumenta os custos associados. Doentes em unidades de cuidados de longa 

duração são considerados de alto risco, o que justifica uma investigação mais 

alargada neste contexto de assistência. Objetivos: estudar a prevalência, risco e 

prevenção de úlcera de pressão em unidades de cuidados de longa duração de 

Portugal continental. Métodos: estudo transversal, quantitativo, descritivo 

observacional, multicêntrico, com amostra aleatória estratificada. Utilizou-se o 

método sugerido pela European Pressure Ulcer Advisory Panel para estudo de 

prevalência de úlcera de pressão. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) foi 

o software aplicado para análise estatística. A investigação recebeu aprovação das 

Comissões de ética e foi precedida por consentimento livre e informado dos 

participantes. Resultados: amostra composta por 545 doentes, maioria do sexo 

feminino e do grupo etário 76 a 90 anos, com predomínio dos diagnósticos de 

AVC e Demências. Dos participantes do estudo 74% foram classificados como 

de alto risco para UP, percentagem que aumenta para 93% no grupo de doentes 

com a lesão. A prevalência geral de UP foi de 23 %. A análise de subgrupo de 

doentes com UP (n=124) mostrou que 51% adquiriram UP em outra unidade 

de saúde; 47% apresentavam úlcera de grau IV e 61% apenas uma UP. Na 

amostra 78% dos doentes apresentavam equipamento de prevenção. As 

prescrições de Enfermagem para prevenção de UP refletiram prática baseada 

em evidências para várias intervenções, porém com diferenças regionais. 

Conclusão: o presente trabalho resultou em evidências científicas que podem 

contribuir para tomada de decisão na prevenção e tratamento das úlceras de 

pressão, bem como subsidiar investigações futuras. 

 

Palavras-chave: prevalência de úlcera de pressão, prevenção de úlcera de 

pressão, escala de Braden, enfermagem baseada em evidência. 
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Abstract 

Introduction: Pressure ulcers occur in diverse care settings with high 
prevalence rates worldwide. Represents suffering for patients and families, 
prolongs hospitalization and increases costs. Patients in units of long-term care 
are considered high risk, which justifies a broader research context of this 
assistance. Objectives: To study the prevalence, risk and prevention of pressure 
ulcers in units of long-term care in mainland Portugal. Methods: A cross-
sectional study, quantitative, descriptive, observational, multicentre, stratified 
random sample. We used the method suggested by the European Pressure 
Ulcer Advisory Panel to study prevalence of pressure ulcers. Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) software was used for statistical analysis. The 
research received approval from ethics committees and was preceded by 
informed consent of participants. Results: the sample consists of 545 patients, 
mostly female and the age group 76-90 years, with predominance of diagnoses 
of stroke and dementias. Of the study participants 74% were classified as high 
risk for PU, rising to 93% in the group of patients with injury. The overall 
prevalence of pressure ulcers was 23%. A subgroup analysis of patients with leg 
ulcers (n = 124) showed that 51% UP acquired in another health unit, 47% had 
ulcer grade IV and 61% only one PU. In the sample 78% of patients had 
prevention equipment. The requirements for the prevention of Nursing PU 
reflected evidence-based practice for various interventions, but with regional 
differences. Conclusion: This work has resulted in evidence that can contribute 
to decision making, as well as support future investigations. 

 
Keywords: prevalence of pressure ulcers, prevention of pressure ulcers, 
Braden Scale, evidence-based nursing.  
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Preâmbulo 

 

O Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Evidência e Decisão 

em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto integra 

obrigatoriamente uma dissertação de natureza científica especialmente realizada 

para este fim. 

A elaboração da presente Dissertação ocorre no sentido de cumprir esta 

exigência regulamentar. Contudo, esta obrigação curricular fez surgir uma 

excelente oportunidade para o crescimento académico e profissional. O 

constante aperfeiçoamento das habilidades adquiridas a partir da realização de 

uma investigação pode legitimar o futuro Mestre como produtor de 

conhecimento. 

Muitos são os temas relevantes e atuais a serem explorados. Neste cenário, 

úlcera de pressão é uma das questões a merecer observação mais cautelosa. 

Perdura no tempo como um desafio a qualidade da assistência e é motivo de 

preocupação em todos os Países justificando a necessidade de constante 

investigação nesta área. 

 Conhecer a prevalência de úlcera de pressão, avaliar a prática adotada pelo 

Enfermeiro para avaliação de risco desta lesão e identificar as principais 

intervenções preventivas no contexto específico dos Cuidados de longa duração 

foram os objetivos para a realização deste estudo. De caráter inovador, esta 

investigação pretende alargar o conhecimento sobre a atual realidade que 

envolve esta questão a nível nacional. 
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Organização da tese 

Esta dissertação apresenta-se organizada em 09 Capítulos. O primeiro 

consiste, para além da motivação e justificativa, da parte introdutória. O 

segundo apresenta os objetivos desta investigação que tem como focos 

principais a prevalência, avaliação de risco e prevenção de úlcera de pressão em 

cuidados de longa duração. 

O terceiro capítulo consiste em descrever o estado da arte sobre os 

temas de interesse a partir de uma revisão da literatura realizada em livros de 

referência, artigos científicos disponíveis no banco de dados PUBMED, 

MEDline, EBSCO, B-ON  e Web sites de referência nacional e internacional 

para as úlceras de pressão. O quarto capítulo consiste na descrição do Material 

e Métodos incluindo metodologia utilizada, desenho do estudo, população, 

seleção de participantes com critérios de inclusão e exclusão, cálculo e 

caracterização da amostra, instrumentos e procedimentos para a recolha dos 

dados, bem como informações sobre o tratamento e análise estatística aplicada. 

Finalizamos este capítulo com a identificação dos problemas enfrentados no 

percurso metodológico. 

O quinto capítulo apresenta os dados encontrados a nível nacional e 

por Região Administrativa de Saúde. Em termos de estatística descritiva e 

inferencial apresentam-se tabelas de frequências e gráficos de valores 

verificados por testes paramétricos e não paramétricos. O sexto capítulo 

consiste na discussão dos resultados através do confronto com outros estudos e 

reflexão sobre a possibilidade de generalização dos resultados para a população. 

O sétimo capítulo apresenta as principais conclusões, recomendações e 

limitações do estudo. O oitavo capítulo informa os trabalhos futuros e o nono 

as Referências Bibliográficas citadas pela autora.  
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1. Introdução  

O avanço tecnológico na área de saúde trouxe consigo muitos benefícios 

para a sociedade, mas também incertezas e dúvidas, em especial aos 

profissionais responsáveis pela tomada de decisões. Neste contexto, a prática 

em saúde com base em evidência tem- se propagado como um novo modelo 

que busca aliar a prática clínica a melhor evidência científica disponível.    

Segundo Attalah (2004), o ensino e a pesquisa para avaliação da efetividade, 

eficiência e segurança das intervenções na área de saúde são estrategicamente 

importantes para a população em todos os países. 

A investigadora como Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária 

integra o quadro de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 

Brasil. Vinculada ao Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e 

Investigação em Vigilância Sanitária faz parte da equipa técnica que coordena as 

atividades do Projeto Rede Sentinela. A Rede é constituída por Instituições de 

Saúde de diversos estados do País, em grande parte vinculadas ao Ensino 

Superior, todas mobilizadas para a notificação de eventos adversos e queixas 

técnicas relacionadas a produtos e serviços de saúde. Considerado como uma 

estratégia inovadora, o projeto tem caráter abrangente e impulsiona diversas 

ações desenvolvidas pelos núcleos de gerenciamento de risco destas 

instituições, tais como avaliação e uso racional de tecnologias. Neste contexto, 

temas como qualidade da assistência e segurança do doente são constantemente 

fomentados e o incentivo a investigação nestas áreas tem fortalecido as 

atividades da Rede. A tomada de decisão com base em evidências também é 

tema de destaque, em especial, através de Curso básico de Saúde Baseada em 

Evidência promovido pela Anvisa e Hospital Sírio Libanês em parceria com a 

Cocrhane Colaboration.  

Neste contexto de trabalho e de aprendizagem nasceu o interesse por esta 

área do conhecimento. Face a oportunidade de realizar Mestrado no exterior 

Portugal surgiu como o País de primeira escolha por oferecer o Curso de 

Mestrado em Evidência e Decisão em Saúde e promover ensino 
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reconhecidamente de qualidade. O domínio da língua, os laços culturais e 

históricos que unem os dois Países foram outros fatores positivos a pesar nesta 

decisão. 

Apesar dos avanços científicos, as úlceras de pressão (UP) permanecem 

como um desafio constante para todos os profissionais e instituições de saúde. 

A comunidade científica advoga que as UP são evitáveis, no entanto, as 

elevadas taxas de incidência e prevalência, mesmo em países desenvolvidos, 

demonstram que existem dificuldades sérias neste campo,  sugerindo mesmo 

uma lacuna entre o conhecimento científico e a aplicação clínica do 

conhecimento. A literatura mostra que esta lesão significa um grave problema 

de saúde a nível nacional e internacional, não apenas pelos custos relativos a 

recursos humanos e materiais mas, principalmente, por provocar dor e 

sofrimento aos doentes e suas famílias. Esta questão tem vindo a merecer 

crescentes preocupações de ordem política e económica uma vez que as úlceras 

de pressão são uma causa importante de morbilidade e mortalidade, afetam a 

qualidade de vida do indivíduo e dos seus cuidadores e significam uma 

sobrecarga económica para os serviços de saúde (Ferreira et al., 2007). Contudo, 

de acordo com Andrade e colegas (2010) a prevenção destas lesões é muitas 

vezes desvalorizada pelos profissionais de saúde.  

Estudos de prevalência e incidência de UP são frequentemente realizados 

para avaliar e caracterizar a dimensão deste problema, no entanto, estudos desta 

natureza à nível nacional são quase inexistentes em Portugal, surgem apenas 

resultados de estudos isolados. A prevalência de úlceras de pressão na Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) de Portugal aponta 

para 17% conforme dados publicados no relatório de atividades de 2010. Do 

total de UP registadas 38% já existiam no momento da admissão, enquanto a 

incidência de UP observada na rede  foi  de 10,5% (RNCCI, 2010).  

Neste Relatório de monitorização de atividades não foram descritos dados 

específicos para as Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM), 

âmbito onde se desenvolveu a presente investigação. 

O problema na Europa tem uma dimensão similar, nos estudos realizados 

mais recentemente as prevalências variam entre os 3% a 28% (NPUAP, 2001). 

Em outras partes do mundo os dados também não são claros, e as diferentes 

populações estudadas e metodologias utilizadas não nos permitem comparar os 

dados . Olhando para os dados do Brasil, verificamos  que não são muitos os 

trabalhos que disponibilizam dados sobre incidência e prevalência de UP. Para 

Costa (2005) a prevalência de úlceras de pressão no País é muito alta, 

especialmente na rede hospitalar, com  taxas que variam de 10,62% a 44,1%. 
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No que diz respeito a etiologia e fisiopatologia das UP é imprescindível o 

conhecimento por parte dos profissionais de saúde, particularmente do 

Enfermeiro, ao avaliar o risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão e 

garantir a prevenção em doentes sob seus cuidados. Apesar dos mecanismos 

fisiopatológicos subjacentes ao desenvolvimento das úlceras de pressão ainda 

não terem sido totalmente esclarecidos, existem diversos agentes descritos 

como potenciadores das mesmas. A própria definição da EPUAP&NPUAP 

não é conclusiva, evidenciando a natureza multifatorial que envolve a etiologia 

das úlceras (EPUAP&NPUAP, 2009) 

Segundo Warriner e Cárter (2011) as UP ocorrem frequentemente em 

pessoas com diversas morbilidades, especialmente as que estão perto do fim da 

vida, ainda que recebam bons cuidados. Para Jaul (2010) a presença de uma 

úlcera constitui uma síndrome geriátrica composta por condições patológicas 

ligadas a diversos fatores. A imobilidade, deficiência nutricional e doenças 

crónicas, ao predispor o envelhecimento da pele da pessoa idosa, aumenta a 

vulnerabilidade para úlcera. O autor acrescenta que  a avaliação e gestão de uma 

úlcera de pressão exigem uma abordagem global e multidisciplinar 

Dados demográficos da Europa mostram que a população com mais de 60 

anos tende a crescer muito e o aumento progressivo do número de idosos 

também ocorrerá em Portugal. O último Relatório da RNCCI (2010) estima  

que cerca de 60% a 75% da população morrerá depois de um período de 

doença crónica progressiva, que poderá incluir uma situação de doença 

avançada ou terminal. Do ponto de interesse desta investigação tais estimativas 

confirmam a relevância do tema, ou seja, teremos cada vez mais pessoas idosas 

e um número maior de doentes vulneráveis e em risco para úlcera de pressão. 

No que tange a estimativa de risco para úlcera de pressão as Escalas são 

instrumentos que possibilitam avaliação padronizada e mensurável e traduzem 

informações valiosas na tomada de decisão com base em evidências. Os 

profissionais de saúde, em particular os enfermeiros, têm utilizado tais 

ferramentas para auxiliar na identificação de doentes em risco . Existem várias 

escalas de avaliação de risco para UP a nível mundial , no entanto, a Escala de 

Braden é considerada por muitos autores a mais eficaz e tem sido a mais 

adotada a nível internacional. Também em Portugal, desde que foi traduzida e 

validada para a população em 2001, a Escala de Braden é a mais utilizada. A 

corroborar com o entendimento sobre o melhor valor preditivo da Escala de 

Braden, análise sistemática demonstrou que esta escala apresenta validação ideal 

e o melhor equilíbrio sensibilidade/especificidade quando comparada as escalas 

de Norton e Waterlow (Pancorbo-Hidalgo PL et al, 2006). 



4  Introdução  
 

Sendo as UP evitáveis, medidas preventivas devem ser instituídas desde a 

admissão na instituição de saúde ou no domicílio aos doentes com deficit de 

mobilidade, uma vez que estas medidas podem evitar sofrimento e custos 

dispendiosos inerentes ao doente, a família e as instituições (Jaul, 2008). Trinta 

e um estudos e 2.463 doentes foram incluídos numa Revisão Sistemática 

realizada na Inglaterra com o objetivo de identificar o impacto das úlceras de 

pressão e de seus tratamentos sobre a qualidade de vida dos idosos. As 

conclusões indicam que as úlceras têm um impacto significativo na qualidade de 

vida do doente com efeitos nocivos de ordem física, social, psicológica e de 

saúde em geral, além de causar ónus substancial ao portador desta lesão 

(Gorecki et al , 2009). 

São muitos os motivos que justificam a importância da prevenção de úlceras 

de pressão. Segundo Gouveia e colegas (2006) para reduzir a incidência de 

úlceras são necessários investimentos em recursos humanos, materiais e 

metodológicos. Os autores reconhecem que são custos consideráveis, mas 

defendem que ainda são menores do que aqueles referentes ao tratamento das 

úlceras.  

De acordo com Lima e colegas (2008) os profissionais de saúde preocupam-

se cada vez mais com a segurança dos seus utentes no ambiente hospitalar. A 

evolução tecnológica levou ao incremento das exigências de segurança e de 

controlo dentro dos hospitais. Contudo, dos estudos realizados a nível mundial, 

podemos extrair valores elevados de prevalência e incidência de úlceras de 

pressão ainda que autores como Ferreira e colegas (2007) afirmem que 95% das 

úlceras de pressão são evitáveis . Tendo em conta tudo o que tem sido descrito, 

podemos  salientar que os resultados de alguns estudos demonstram que os 

esforços na prevenção são geralmente mais eficazes que os procedimentos 

curativos , apontando a vertente preventiva das UP como principal tomada de 

decisão do profissional de saúde.  

Á luz destes referenciais teóricos que serão amplamente abordados na 

Revisão Bibliográfica realizou-se a presente investigação sobre prevalência, 

avaliação de risco e prevenção de úlcera de pressão. 
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2. Objetivos 

Objetivo geral:  

Determinar a prevalência, avaliação do risco e a prevenção de úlcera de pressão 

em Unidades de Longa Duração e Manutenção de Portugal Continental. 

 
 

Objetivos específicos:  

 

Conhecer a prevalência de úlcera de pressão nas Unidades de Longa Duração e 

Manutenção de Portugal continental no âmbito da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados e estabelecer o perfil demográfico e clínico dos 

doentes. 

 
Analisar a avaliação de risco com aplicação da Escala de Braden e o impacto 

das variáveis associadas. 

 
Identificar as principais intervenções de enfermagem adotadas nestas unidades 

para prevenção de úlcera de pressão e quanto refletem recomendações 

internacionais baseadas em evidências. 
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3. Estado da arte 

Neste capítulo propomo-nos descrever as principais evidências científicas 
em que assenta a temática da nossa investigação considerando a dimensão, 
terminologia, conceitos e impacto económico da úlcera de pressão no 
individuo, família e sociedade. Serão ainda descritos aspetos relacionados à sua 
etiologia, bem como a utilização de instrumentos de avaliação de risco e as 
intervenções associadas à sua prevenção. 

3.1 Conceito e dimensão do problema 

Ao longo do tempo e face aos avanços científicos as úlceras de pressão 

foram adquirindo diversas definições. A European Pressure Ulcer Advisory 

Panel (EPUAP) e a National Pressure Ulcer Advisory Panel  (NPUAP) definem 

úlcera de Pressão como uma lesão localizada na pele e/ou tecidos subjacentes, 

normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de 

uma combinação entre esta e forças de torção. Às úlceras de pressão também 

estão associados fatores contribuintes e de confusão cujo papel ainda não se 

encontra totalmente esclarecido (EPUAP/NPUAP, 2009). 

Estas úlceras também podem ser definidas como áreas localizadas de 

isquemia e necrose tecidular que se desenvolvem pela compressão prolongada 

dos tecidos moles entre proeminências ósseas e a superfície externa ( Rocha et 

al., 2006).  

Segundo Ferreira e colegas (2007) as úlceras de pressão são lesões dos 

tecidos de revestimento/pele, que resultaram de um período demorado de 

isquemia tecidular, originadas pelo compressão da microcirculação e do sistema 

linfático. 

A úlcera de pressão pode ainda ser definida como uma perda da integridade 

da pele e/ou dos tecidos, resultante da oclusão capilar provocada por uma 

pressão prolongada de uma proeminência óssea sobre uma parte mole. Este 
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processo isquémico tecidular tem como consequência uma redução do aporte 

de oxigénio e nutrientes às células levando à morte celular (NPUAP, 2007). 

Segundo Gouveia e colegas (2006) os dados relativos as úlceras de pressão 

em Portugal ainda necessitam de algum aprofundamento uma vez que até 2005 

não existia qualquer estudo nacional sobre a incidência e prevalência destas 

úlceras. Sobre esta temática, Ferreira e colegas (2007) referem que o primeiro 

estudo realizado em Portugal verificou uma prevalência de 31,3% e que, após a 

implementação da escala de avaliação de risco de desenvolvimento de úlceras 

de pressão, um segundo estudo demonstrou que a prevalência de úlcera de 

pressão reduziu para 19,3%. De acordo com um estudo europeu multicêntrico 

de prevalência de UP conduzido pela EPUAP (2002), no qual Portugal  estava 

incluído (n=736),  observou-se uma prevalência de 12,5% de UP no país. 

De acordo com Gouveia e colegas (2006), o relatório do Instituto de 

Qualidade em Saúde (2005) aponta uma prevalência de úlceras de pressão em 

instituições hospitalares nacionais entre os 7 e 25% e os dados permitem ainda 

estabelecer valores de incidência entre 2-13%.  

Ferreira e colegas (2007), referindo-se às taxas de incidência de úlceras de 

pressão, fazem referência a dois estudos realizados em Portugal em que se 

verificaram valores de 12,9% (n=400) e de 6,3% (n=480). 

O Grupo Nacional para o Estudo e Assessoria em Úlceras por Pressão e 

Feridas Crónicas (GNEAUPP, 2003) realizou um estudo extenso de 

prevalência que descreve a situação das úlceras de pressão em Espanha. Os 

resultados demonstraram que a prevalência em hospitais de doentes agudos é 

de 8,8%, nos centros sócio sanitários é de 7,6% e nos domicílios é de 8,3%. 

Refere ainda que, em ambiente hospitalar, a prevalência de UP oscila de acordo 

com o tipo de unidade de cuidados com valores que variam de 4,4% nos 

serviços cirúrgicos, 9,2% nos serviços de Medicina, 10,3% nas unidades mistas 

de doentes médico-cirúrgicos e 13,2% nas unidades de cuidados intensivos. 

De forma a perceberem as diferenças significativas encontradas em relação à 

prevalência das úlceras de pressão entre a Holanda e a Alemanha, Tannen e 

colegas (2009) desenvolveram um estudo multicêntrico e transversal em 103 

hospitais e 129 lares. A prevalência destas úlceras nos grupos em risco nos lares 

foi de 30,8% na Holanda e de 8,3% na Alemanha. Nos hospitais, a prevalência 

observada nos grupos em risco foi de 26,1% na Holanda e de 21,2% na 

Alemanha. Após os dados serem ajustados para os fatores de risco individuais a 

possibilidade de desenvolver uma úlcera de pressão foi 6,05 vezes superior num 

lar holandês quando comparado com um lar de acolhimento alemão. 
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Num estudo realizado por Lahmann e colegas (2010) observou-se que a 

prevalência de úlceras de pressão nas unidades de prestação de cuidados de 

saúde prolongados na Alemanha diminuiu entre 2002 e 2008 devido, 

provavelmente, à implementação de estratégias de prevenção mais eficazes. 

Esta investigação foi realizada em uma amostra de 18.706 indivíduos residentes 

em 218 unidades de prestação de cuidados de saúde prolongados onde a 

prevalência de úlceras era de 12,5% (2002) e diminuiu para 5,0% (2008) 

(p<0,001). Segundo os autores, se for excluído a UP de categoria I (eritema não 

branqueável) a prevalência reduz de 6,6% (2002) para 3,5% (2008) (p<0,001). 

De acordo com os dados da  NPUAP a prevalência das úlceras de pressão 

nos hospitais dos Estados Unidos é de 15% e a incidência é de 7% . Sobre esta 

temática, Lyder e colegas (2005) acrescentam que o valor de prevalência de 

úlceras de pressão em unidades de prestação de cuidados de saúde prolongados 

nos Estados Unidos da América (EUA) esta em torno de 8,9%. 

Nos serviços hospitalares de tratamento de patologias agudas a Agency for 

Health Care Policy and Research (AHRQ) , que tem por missão melhorar a 

qualidade, segurança, eficiência e eficácia dos cuidados de saúde para os 

americanos, aponta uma taxa de prevalência de úlceras de pressão entre 3,5% e 

29,5% e estes mesmos serviços, no que respeita à incidência, apresentavam um 

intervalo entre 2,7% e 29,5% (Gouveia, 2004). 

A incidência de úlceras de pressão observada em um estudo de coorte 

prospetivo, realizado em uma amostra de 94 indivíduos, com idades superiores 

ou igual a 60 anos, residentes em unidades de prestação de cuidados de saúde 

prolongados em 3 cidades do estado de Minais Gerais no Brasil, foi de 39,4%. 

A incidência global foi significativa, contudo, a incidência destas úlceras no 

estádio II foi inferior a 12% e nenhum idoso desenvolveu lesões de estádio III 

ou IV ( Souza &  Gouveia, 2010). 

 

3.2 Impacto económico 

O custo associado ao tratamento das úlceras de pressão é difícil de 

determinar pois, muitas vezes, estas lesões não estão documentadas ou são 

registadas como uma comorbilidade e não como diagnóstico principal. Neste 

sentido, Ferreira e colegas (2007) sustentam ser tarefa difícil identificar todos os 

casos de doentes com úlceras de pressão e calcular de forma exata os custos de 

cuidados relacionados com estas lesões. 
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A ocorrência de feridas implica custos elevados para o Sistema de Saúde, 

que se dividem, segundo Duque e colegas (2009), em três categorias 

principais:1) custos financeiros que estão associados à aquisição de material 

preventivo, tratamento da UP e de complicações; 2) custos relacionados com 

internamentos prolongados; 3) custos associados ao tempo despendido nos 

cuidados prestados. 

Em Portugal, o Grupo de Investigação Clínica em Enfermagem (ICE) tem a 

proposta de desenvolver um estudo sobre o impacto económico das UP na 

Macronésia (Arquipélagos de Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde). De 

forma a produzir resultados preliminares que sirvam de suporte para a 

realização deste estudo, o Grupo efetuou uma aproximação ao custo 

económico do tratamento anual das UP no arquipélago dos Açores relativo ao 

ano de 2006. Os resultados obtidos indicam que o custo total do tratamento foi 

de cerca de 9 milhões de euros, o equivalente a 4,5% da despesa pública da 

saúde dos Açores nesse ano e 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no mesmo 

ano. 

Ferreira e colegas (2007) referem que em Portugal não existe qualquer tipo 

de estudo de índole económica relacionado com esta problemática e que 

qualquer tipo de exercício realizado neste domínio é perfeitamente empírico. 

Os autores sustentam que não existe uma rede de registos fiáveis nem uma 

preocupação organizacional em quantificar os custos associados à prevenção e 

tratamento das úlceras de pressão no país. No entanto,  perspetiva-se que em 

2050 cerca de 32% da população portuguesa tenha mais de 65 anos, e dentro 

destes, que 10% tenha idade superior a 80 anos. Sobre estudos de impacto 

económico realizados em outros países europeus, os autores afirmam que o 

custo total com UP para o Sistema de Saúde britânico foi de 150 milhões de 

libras em 1982 e em 759 milhões de libras em 1994. O custo do tratamento de 

uma úlcera de pressão de grau IV atingia o valor de 26 mil libras em 1994, 

associado a um internamento de até 25 semanas. 
Face a associação entre a idade avançada e o risco de desenvolver úlceras de 

pressão, existem grandes probabilidades deste problema de saúde pública se 
tornar muito grave, em especial pelos recursos humanos e materiais envolvidos 
a demandar uma percentagem muito significativa do orçamento das instituições 
de saúde. 

Makai e colegas (2010) desenvolveram um estudo com o intuito de avaliar a 

eficácia económica de uma cooperação para o incremento da qualidade (CIQ). 

No estudo foram incluídos setores de cuidados de saúde de longa permanência  

alemães que utilizam métodos de prevenção baseados em evidência para reduzir 

a incidência e prevalência de UP. A cooperação era constituída por uma equipa 

central de peritos e por 25 equipas de projeto organizacional. No período de 

um ano, a incidência da úlcera de pressão reduziu de 15% para 4,5% em 88 
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utentes, enquanto a prevalência diminuiu de 38,6% para 22,7%. Quando 

comparado com o cuidado padrão da úlcera de pressão, a CIQ foi mais onerosa 

e mais efetiva a curto prazo, contudo, a eficácia económica a longo prazo foi 

questionada. Segundo estes investigadores, a CIQ apenas poderá ser 

economicamente eficaz se as alterações verificadas na incidência e prevalência 

das úlceras de pressão forem permanentes. 

No estudo desenvolvido por Mistiaen e colaboradores (2010), com base em 

três Ensaios Clínicos Randomizados realizados na Holanda e na Austrália, 

verificou-se que à utilização da pele de carneiro para prevenção de UP 

apresentou boa relação custo-benefício. Outro estudo para estimar o custo da 

gestão de úlceras de pressão na Irlanda foi realizado em duas etapas distintas. A 

primeira etapa determinou a prevalência de úlceras de pressão em um Hospital 

de agudos (n=626). A segunda etapa estabeleceu enunciados para derivar uma 

melhor estimativa de custo com o gestão das úlceras de pressão. O custo foi 

obtido para todos os itens de cuidados para a gestão de um doente com três 

úlceras de pressão Grau IV ao longo de um período de cinco meses. O estudo 

concluiu, que para tratar com sucesso um doente, o custo estaria na ordem de 

119 mil euros. Os autores estimam custos de 250 milhões de euros por ano 

para gerir as úlceras de pressão em todos os locais de atendimento da Irlanda 

(Gethin et al , 2005). 
Face a crescente preocupação relacionada aos gastos com o Setor Saúde os 

estudos que envolvem a análise de custos são de grande importância na área de 
saúde e devem ser utilizados no processo de avaliação e incorporação de  
tecnologias . A tomada de decisão por parte dos profissionais e de Instituições 
de Saúde deve considerar os conhecimentos e evidências disponíveis sobre o 
impacto dos custos na prevenção e tratamento das UP. 

De acordo com Morison e colegas (2004) em 1989 o custo com o 

tratamento de úlceras de pressão em hospitais dos EUA situava-se entre 2000 e 

70000 dólares, com um total de custos anuais de cerca de 1,3 a 1,5 biliões de 

dólares. Bergstrom e colegas (1996) estimaram que os custos associados ao 

tratamento de indivíduos internados com diagnóstico principal de úlcera de 

pressão eram de 21675 dólares por caso. Segundo os mesmos investigadores, 

para um total provável de 340000 internamentos nos EUA com o diagnóstico 

principal de úlcera de pressão, o custo total atingiria os 836 milhões de dólares. 

Caso também se incluíssem os serviços domiciliários e de lares, esta estimativa 

atingiria o valor de 1335 biliões de dólares, ainda que subestimado, pois não 

incluiria nem os custos com médicos, nem os relacionados às úlceras que 

ocorreriam secundariamente a outros diagnósticos. 

Lima e Guerra (2011) realizaram um estudo para avaliar o custo do 

tratamento de úlceras de pressão em indivíduos hospitalizados, usando 

curativos industrializados (poliuretano, hidrogel, carvão ativado e hidrogel com 
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alginato), e verificaram que se pode reduzir o custo e oferecer serviços públicos 

de maior qualidade se forem implementados programas de treino com a equipa 

de enfermagem, usando um protocolo de medidas preventivas baseado num 

teste de avaliação de risco, como a escala de Braden. Para além disso, 

identificaram a úlcera de pressão como um indicador de qualidade dos serviços 

de saúde. Neste estudo, a avaliação comparativa entre indivíduos que receberam 

medidas preventivas e entre os que não receberam, mostrou que o custo médio 

diário do internamento para o primeiro grupo foi 45% maior do que para o 

segundo. 

Lyder e colegas (2002) verificaram que o custo mensal médio para a 

prevenção de um doente de alto risco para UP era de 519,73 dólares a 

acrescentar ao custo único de 277 dólares para colchões e almofadas para 

cadeiras. Também Bergstrom e colegas (1996) referem que muitas intervenções 

preventivas são dispendiosas, como os reposicionamentos frequentes que 

requerem tempo da equipa de prestação de cuidados, bem como  superfícies de 

apoio e outros equipamentos. 

No Japão, no espaço de um ano, conseguiu-se reduzir a taxa de incidência 

de úlceras de pressão de 14% para 1%. As únicas intervenções instituídas foram 

a aplicação da escala de avaliação de risco de Braden e a penalização em 100 

ienes por cada novo caso de úlcera de pressão no orçamento do ano civil 

seguinte (Ferreira et al., 2007). 

De acordo com Rocha e colegas (2006), o método de prevenção das úlceras 

de pressão com melhor custo/eficiência é o que inclui no seu protocolo 

ferramentas de avaliação do risco de ocorrência destas lesões. Relativamente a 

esta temática Ferreira e colegas (2007) acrescentam que, no que respeita à 

prevenção destas lesões, a própria implementação de uma escala de avaliação de 

risco de desenvolvimento de úlceras de pressão para cada indivíduo é 

importante para identificar os que são vulneráveis, de modo a gerir recursos de 

uma forma efetiva . 

 Os custos relacionados a UP são elevados, ainda mais difíceis de suportar 

no atual contexto de crise económica pelo qual atravessam vários países. 

Considerando o que foi referido anteriormente, verifica-se que os custos 

relacionados com o tratamento das úlceras de pressão surgem como sendo mais 

dispendiosos para as instituições do que a implementação de medidas 

preventivas. Resultados de estudos de avaliações econômicas podem contribuir 

no processo de decisão e alocação de recursos nesta área. 
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3.3 Etiologia 

As úlceras de pressão formam-se a partir de pele e/ou tecido anteriormente 

viável e que por ação da pressão não aliviada ou de uma combinação entre esta 

e forças de torção, pode conduzir à necrose tecidular. Estas são lesões 

complexas, pelo que é necessário conhecer os seus mecanismos de 

desenvolvimento, de forma a preveni-las. 

De acordo com Duque e colegas (2009) as UP são causadas por forças 

externas de pressão, tensão tangencial ou cisalhamento e fricção. Estas forças 

externas impedem o fornecimento de sangue à pele, o que conduz à hipoxia, 

isquemia e possível necrose. Segundo os mesmos autores, estas três forças 

raramente ocorrem de forma isolada, verificando-se que todas elas estão 

presentes no desenvolvimento de grande parte destas úlceras.  

Outros autores referem que, entre todos os fatores, a pressão aplicada de 

forma contínua sobre os tecidos moles localizados sobre proeminências ósseas 

é um fator preponderante para o desenvolvimento da lesão. A este fator 

combinam-se vários outros, como a agressão do tegumento cutâneo por fricção 

e cisalhamento resultantes da mobilização do doente acamado, a imobilidade e 

a disfunção sensorial, cirurgias e internamentos prolongados, incontinência de 

esfíncteres, desnutrição, outras comorbilidades associadas e efeitos resultantes 

de farmacoterapia variada ( Andrade et al., 2010; Alves, 2011). 

A suscetibilidade individual para o desenvolvimento de úlceras de pressão 

depende da atuação de fatores extrínsecos que se associam com as alterações da 

perfusão tecidular resultante de fatores intrínsecos. Existem portanto fatores 

extrínsecos e intrínsecos ao doente que estão na origem da úlcera de pressão. 

Rocha e colegas (2006) refere que os fatores extrínsecos não são por si só 

suficientes para o desenvolvimento destas úlceras, constituindo os fatores 

intrínsecos os determinantes para esse desenvolvimento. Consideram ainda que, 

dos fatores intrínsecos, os mais importantes são os que afetam a mobilidade 

espontânea do doente e a perfusão tecidular. 

No tocante aos fatores extrínsecos a literatura aponta a pressão como o de 

maior relevância . Quando uma determinada área da pele é comprimida sobre 

uma superfície externa surge na fase inicial a condição descrita como eritema 

tecidular relacionado com a hiperemia reativa ou de resposta. A hiperemia 

reativa surge uma vez aliviada a pressão local, resultando da dilatação 

temporária dos capilares que aumentam o aporte sanguíneo à área, levando 

nutrientes e oxigénio e removendo o dióxido de carbono, sendo pois, uma 

resposta fisiológica do organismo. Se a pressão persistir, com valores superiores 
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à pressão capilar normal (aproximadamente 32mmHg), ocorre obstrução da 

circulação capilar e linfática provocando a isquemia tecidular . No entanto, a 

pressão exercida junto à pele é potencializada em forma de cone, provocando 

uma pressão substancialmente superior junto às proeminências ósseas, podendo 

atingir valores quatro vezes superiores aos encontrados junto à pele. nesta fase 

de isquemia tecidular, caso a pressão não seja eliminada, a situação evoluirá para 

necrose da pele e tecidos subjacentes com posterior ulceração (Morison et al., 

2004; Soldevilla & Torra, 2004; Baranovsky & Ayello, 2005; Dealey, 2006).  

Os mecanismos que levam à rotura tecidular não são muito claros, uma vez 

que existe uma limitação das investigações desta área. Existem pelo menos três 

processos fisiopatológicos evidentes descritos na literatura: a oclusão do fluxo 

sanguíneo cutâneo e o consequente dano relacionado com a reperfusão abrupta 

do leito vascular isquémico; o dano endotelial das arteríolas e da 

microcirculação devida à aplicação de forças de rutura e de deslizamento; e a 

oclusão direta dos vasos sanguíneos pela pressão externa durante um período 

prolongado (Morison, M., 2004; EPUAP&NPUAP, 2009).  

Segundo Duque e colegas (2009) e EPUAP & NPUAP (2009) existe uma 

relação entre a intensidade da pressão e o tempo durante a qual esta é aplicada, 

antes que a lesão dos tecidos se torne irreversível. Ou seja, a aplicação da 

pressão por si só não causaria dano. A intensidade da pressão exercida sobre a 

pele terá de ser suficiente para causar oclusão dos vasos sanguíneos subjacentes 

e provocar morte celular. Estas condicionantes variam entre indivíduos, 

dependendo dos fatores intrínsecos que influenciam a sua resistência aos efeitos 

da pressão. 

Sobre esta temática, Rocha e colegas (2006) referem que a obstrução dos 

capilares é uma explicação inadequada para a patogénese da úlcera de pressão, 

uma vez que estas lesões podem desenvolver-se, e muitas vezes de forma grave, 

em um curto período de tempo (2 horas). Estes autores defendem que este 

fenómeno pode ser explicado pelo trauma microvascular provocado por 

distensão, em que os tecidos moles vão ficando sucessivamente deformados, 

quando submetidos a pressão pontual ininterrupta.  

Outros dos fatores extrínsecos que estão na origem das úlceras de pressão 

são a fricção e as forças de cisalhamento. A fricção é descrita como a força 

gerada quando duas superfícies se movem, uma contra a outra, ou como uma 

carga ou força perpendicular a ser exercida numa unidade de área. Isto é, ocorre 

quando duas superfícies entram em atrito , geralmente provocada quando o 

doente é arrastado ou quando não tem um apoio adequado e desliza ao longo 
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do leito. (Morison et al., 2004; Soldevilla & Torra, 2004; Baranovsky & Ayello, 

2005; Dealey, 2006).  

Para Duque e colegas (2009) as forças de torção/forças de cisalhamento 

afetam todas as camadas de tecido, no entanto, os seus efeitos são mais 

evidentes nas mais profundas. Estas podem ser definidas como sendo forças 

internas provocadas aquando do deslizamento de duas superfícies, uma de 

encontro à outra. Rocha e colegas (2006) referem que estas forças resultam da 

ação conjunta da pressão, força da gravidade e fricção, e que são originadas 

quando se eleva a 30º (posição de Semi-Fowler) a cabeceira do leito e o corpo 

do doente desliza para baixo, por ação da força de gravidade. Nesta situação, à 

medida que o corpo começa a deslizar, os componentes internos do corpo, 

como por exemplo o esqueleto, movem-se no sentido descendente do leito, 

enquanto a pele e os tecidos moles superficiais não se movem (Duque et al., 

2009). Isto leva a uma angulação dos vasos subepidérmicos e dos músculos da 

região sagrada e, consequentemente, à supressão sanguínea e lesão tecidular 

profunda (Dealey, 2006; Rocha et al., 2006). Segundo resultados de investigação 

mais recente, a deformação muscular leva a tensões extremamente fortes nos 

tecidos que conduz à rutura da membrana citoplasmática  conduzindo à morte 

celular (Reid et al., 2004; Gefen, et al., 2005; Linder , 2006; Mota et al., 2010). 

Ainda no que respeita a fatores extrínsecos, podemos destacar a humidade 

excessiva que leva à maceração dos tecidos e à diminuição da resistência da 

pele. Pode ser resultado da sudorese excessiva, da incontinência urinária e/ou 

fecal, da  inadequada secagem da pele após os cuidados de higiene e da 

presença de feridas exsudativas. Certos produtos, como desinfetantes e sabões, 

podem provocar irritação cutânea e também atuarem como fatores de origem 

extrínseca que conduzem ao desenvolvimento das úlceras de pressão. O uso 

destes produtos favorece a desidratação tornando a pele mais sensível as forças 

de fricção (Baranovsky &Ayello, 2006; Morison et al 2004; Soldevilla & Torra, 

2004).  

Segundo Bryant (2000) existem ainda outros fatores químicos extrínsecos a 

serem considerados e que estão relacionados a exposição à urina, fezes ou 

drenagem de outros fluídos por possuírem uma ação irritante local  e causarem 

danos a integridade da pele. 

 A medicação, principalmente a sedativa, analgésicos e os corticosteroides, 

são também fatores importantes para o desenvolvimento destas lesões, uma vez 

que diminuem as defesas do organismo, a perceção sensorial e a mobilidade dos 

indivíduos (EPUAP&NPUAP, 2009).  
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Existe uma diversidade de fatores intrínsecos que resulta na predisposição 

para o desenvolvimento das úlceras de pressão. A idade surge como um fator 

de grande importância e não passível de modificação. O envelhecimento é 

acompanhado por uma redução dos processos metabólicos, da velocidade de 

cicatrização e da vascularização, da espessura e elasticidade da pele e diminuição 

qualitativa e quantitativa do colagénio, pelo que feridas semelhantes cicatrizam 

de forma mais rápida na criança em comparação com o idoso (Dealey, 2006; 

Mota et al., 2010).  

O idoso apresenta uma maior propensão para o aparecimento de doenças 

crónicas que predispõem ao desenvolvimento de úlceras. Doenças como a 

diabetes, insuficiência renal e vascular, doenças oncológicas e ainda, estados de 

desnutrição que reduzem a capacidade de síntese do colagénio e de outros 

elementos da cicatrização, aumentam a suscetibilidade para as úlceras de 

pressão (Bryant, 2000). 

Outro fator intrínseco igualmente importante é a mobilidade dos indivíduos 

uma vez que se constatou que uma redução da capacidade de mobilização está 

associada a um incremento do número de úlceras de pressão desenvolvidas. 

Relativamente à mobilidade, Dealey (2006) refere que está comprovado que a 

população idosa apresenta uma mobilidade reduzida porque faz uso habitual de 

terapêutica ansiolítica, antidepressivos, analgésicos e anti-histamínicos. 

As situações que podem levar a uma mobilidade reduzida são diversas e 

podemos destacar as lesões medulares ou doenças neurológicas associadas a 

paralisia e perda sensorial, o coma, sedação excessiva, demência avançada, 

doentes geriátricos ou que são submetidos a grande cirurgia. A incapacidade de 

mover-se e a redução da frequência na alternância de decúbitos pode afetar a 

capacidade de aliviar a pressão, predispondo ainda à fricção e às forças de 

torção se o indivíduo estiver acamado ou ainda confinado à cadeira. Para além 

disso, uma diminuição da mobilidade provoca estase na circulação periférica, 

nomeadamente nos membros inferiores. 

Os doentes desnutridos, com deficiências proteicas e vitamínicas,  estão 

mais sujeitos ao desenvolvimento de úlceras de pressão e apresentam uma 

dificuldade acrescida no processo de cicatrização das úlceras existentes. A 

presença de exsudado contribui para a hipoproteinémia uma vez que, em úlcera 

de pressão extensa, podem ser desperdiçadas mais de 30g de proteínas por dia 

(Bryant, 2000). As proteínas e vitamina C, além de desempenharem outras 

funções, contribuem para a síntese de colagénio, essencial para a cicatrização 

dos tecidos e para a resposta imunológica. 
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Relativamente aos minerais, o zinco aumenta a proliferação celular, a 

epitelização e a resistência do colagénio. O estado de desidratação também está 

relacionado com o desequilíbrio hidroelectrolítico, que contribui para o 

agravamento do estado geral de saúde do indivíduo e aumenta a suscetibilidade 

de ocorrência de úlceras de pressão (Rocha et al., 2006; Duque et al., 2009) 

De acordo com a literatura apontada um estado nutricional deficiente e a 

desidratação estão associados à ocorrência de úlceras de pressão, uma vez que 

conduzem a uma mobilidade reduzida, à apatia e depressão e à diminuição da 

imunocompetência. Indivíduos que apresentam distúrbios nutricionais estão 

mais suscetíveis a complicações, internamentos mais prolongados e necessidade 

de repouso no leito por tempo acrescido, todos fatores que aumentam o risco 

para UP. 

Segundo Duque e colegas (2009) o aporte deficiente de sangue periférico 

conduz a uma redução da pressão capilar local, com impacto negativo na 

nutrição dos tecidos. Esta irrigação sanguínea periférica, sendo deficiente, 

origina hipoxia, anoxia tecidular e isquemia. A vasoconstrição periférica pode 

estar relacionada  com doenças cardiovasculares periféricas, hepáticas, anemia, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiências renal e respiratória, 

infeções concomitantes, lesões ortopédicas, uso de medicamentos, entre outros 

fatores (Bryant, 2000; Duque et al., 2009). 

O peso corporal também é um dos fatores intrínsecos que está na origem 

das úlceras de pressão. Os doentes emagrecidos, por estarem desprovidos de 

gordura localizada sobre as proeminências ósseas, possuem menor proteção 

contra a pressão. Os doentes obesos, pela dificuldade de mobilização, têm um 

risco acrescido de lesões tecidulares precipitadas pelo posicionamento por 

arrastamento. Estes indivíduos apresentam sudorese intensa que provoca a 

maceração dos tecidos devido à acumulação da humidade nas pregas cutâneas. 

A incontinência urinária e fecal também são causas de maceração cutânea e 

do desenvolvimento de infeções e podem estar associadas a iatrogenia 

medicamentosa ou às dietas entéricas líquidas hiperosmolares (Bryant, 2000; 

Duque et al , 2009). 

No estudo prospetivo realizado por Jaul (2011), acerca da localização atípica 

de úlceras de pressão numa unidade de prestação de cuidados de saúde 

prolongados, observou que todos os doentes apresentavam mobilidade bastante 

reduzida/ausente e a maioria tinha problemas de natureza neurológica (80%) e 

alimentar (91%). Surgiram 26 úlceras de pressão no decorrer do estudo e destas, 

13 estavam localizadas em zonas atípicas e apresentavam uma patogenia 

incomum. Destas lesões, 6 estavam relacionadas com dispositivos médicos 
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(cateteres, tubos e adesivos para fixação) e foram observadas nos locais de 

inserção  dos dispositivos, 4 estavam associadas a uma espasticidade aumentada 

e 3 a deformidades ósseas.  

Após a descrição dos fatores intervenientes no desenvolvimento das úlceras 

de pressão também é importante perceber como estas se formam. Existem 

várias teorias sobre o assunto, contudo, serão abordadas apenas as duas mais 

conhecidas. A primeira defende que as úlceras de pressão se formam a partir do 

osso e apenas em uma fase posterior de morte celular atinge a epiderme 

provocando a lesão cutânea. A outra teoria, ao contrário da anterior, defende 

que a formação da úlcera de pressão surge a partir da destruição cutânea na 

epiderme e avança em direção aos tecidos mais profundos, contudo, esta é 

considerada a menos fiável por falta de evidência científica (Baranosky & 

Ayello, 2006). 

Relativamente às localizações mais comuns das úlceras de pressão constata-

se que a sua localização está intrinsecamente associada aos fatores de risco 

abordados anteriormente. Desta forma, e por ordem decrescente, as 

localizações mais frequentes são a região sagrada, os calcâneos e os trocânteres 

(Baranosky & Ayello, 2005; Soldevilla  & Torra, 2004). No entanto alguns 

estudos como o de Connor (2005)  as úlceras de pressão localizam-se mais 

frequentemente nas regiões isquiática (24%), sacrococcígea (23%), trocantérica 

(15%), calcâneos (8%), maleolar lateral (7%), cotovelos (3%), occipital (1%) e 

escapula, que poderá estar relacionado com a maior permanência na posição de 

sentado ou deitado. 

 

3.4. Classificação 

Sistemas de classificação das UP existem com objetivo de facilitar a 

identificação da lesão a partir da descrição de suas características. O 

estabelecimento de classes de acordo com critérios definidos fornece aos 

profissionais de saúde uma metodologia para avaliar e classificar as úlceras, 

sendo útil ao processo de comunicação e planeamento de cuidados. 

A NPUAP e a  EPUAP (2009) desenvolveram um sistema de classificação 

comum para as úlceras de pressão muito utilizado pela comunidade 

internacional. A anterior classificação por graus ou por estádios implicava uma 

progressão do I ao III ou IV quando, na realidade, nem sempre ocorre dessa 

forma. Surgiu então o termo neutro “categoria” para substituir “grau” ou 
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“estádio”. A NPUAP  concordou em separar no texto das Guidelines os termos 

inclassificável e lesão no tecido profundo, que são normalmente classificados por “IV” 

na Europa. Consideram-se, portanto, quatro categorias de classificação para 

úlcera de pressão que serão apresentadas de seguida.  

Categoria I: Eritema não branqueável  

Pele intacta com rubor não branqueável numa área localizada geralmente 

sobre uma proeminência óssea. Em pele de pigmentação escura pode não ser 

visível o branqueamento, a sua cor pode ser diferente da pele circundante. 

Comparativamente ao tecido adjacente, a área pode estar dolorosa, dura, mole, 

mais quente ou mais fria. Esta categoria pode ser  indicativa de pessoas “em 

risco” para úlcera de pressão. (Ver figura 1). 

 

 
Figura1: UP de Categoria I. 

(Fonte :PUCLAS - EPUAP, 2010) 

 

Categoria II: Perda parcial da espessura da pele  

Perda parcial da espessura dérmica que se apresenta como uma ferida 

superficial, com leito de coloração vermelho – rosa e sem esfacelo. Pode ainda 

apresentar-se sob a forma de flictena aberta ou fechada, preenchida por líquido 

seroso ou sero-hemático. Apresenta-se como uma úlcera seca ou brilhante, sem 

crosta ou equimose (indicador de lesão profunda). A categoria II não deve ser 

usada para descrever fissuras da pele, dermatite associada a incontinência, 

queimaduras por abrasão, maceração ou escoriações (Ver figuras 2 e 3). 
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Figura 2:  UP de categoria II.   Figura 3:  UP de categoria II 

(Fonte: PUCLAS - EPUAP, 2010) 

Categoria III: Perda total da espessura da pele  

Perda total da espessura tecidular, o tecido adiposo subcutâneo pode estar 

visível porém, não estão expostos ossos, tendões ou músculos. Pode estar 

visível algum tecido desvitalizado (fibrina húmida), mas não oculta a 

profundidade dos tecidos lesados. Pode incluir lesão cavitária e 

encapsulamento. A profundidade de uma úlcera de categoria III varia em 

função da localização anatómica podendo ser superficial em zonas que não têm 

tecido subcutâneo como a asa do nariz, orelhas, região occipital e maléolos. Por 

outro lado, em zonas com tecido adiposo abundante pode desenvolver-se 

úlceras de pressão de categoria III extremamente profundas. O osso/tendão 

não são visíveis ou diretamente palpáveis (Ver figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 4: UP de categoria III.   Figura 5: UP de categoria III. 

(Fonte :PUCLAS - EPUAP, 2010) 
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Categoria IV: Perda total da espessura dos tecidos  

Perda total da espessura dos tecidos com exposição óssea, dos tendões ou 

músculos. Pode estar presente tecido desvitalizado e/ou tecido necrótico. 

Geralmente são cavitadas e fistuladas. A profundidade de uma úlcera de pressão 

desta categoria pode variar de acordo com a localização anatómica. A asa do 

nariz, orelhas, região occipital e maléolos não possuem tecido subcutâneo e 

estas úlceras podem ser superficiais. Uma úlcera de categoria IV pode atingir 

músculo e/ou estruturas de suporte (fáscia, tendão ou cápsula articular) 

havendo possibilidade de ocorrer osteomielite ou  osteíte. Existe osso/músculo 

exposto visível ou diretamente palpável (Ver figuras 6 e 7). 

 

 
Figura 6: UP de categoria IV  Figura 7: UP de categoria IV 

(Fonte: PUCLAS - EPUAP, 2010) 

 

Lesão por Humidade  

As lesões por humidade são frequentemente confundidas com úlceras de 

pressão. As lesões por humidade são lesões cutâneas e não são causadas por 

pressão e/ou forças de deslizamento, tratam-se geralmente de feridas livres de 

proeminência óssea. É importante distinguir uma úlcera de pressão de uma 

lesão por incontinência considerando os seguintes pontos de observação ao 

fazer este diagnóstico diferencial: causas, localização, forma, profundidade  

necrose, bordos, coloração e características dos doentes. As lesões por 

humidade tendem a ser superficiais, com bordos difusos e irregulares e não 

apresentar necrose (Ver figura 8). 
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Figura 8: Lesão por humidade. 

(Fonte: PUCLAS - EPUAP, 2010) 

3.5 Prevenção das úlceras de pressão 

Muitos são os fatores  que justificam a importância atribuída a prevenção de 

UP com destaque especial para o impacto que a lesão tem sobre a segurança e 

qualidade de vida do doente. As feridas têm efeitos prejudiciais na vida dos 

doentes e cuidadores, com repercussões negativas a nível físico, social,  

psicológico, financeiro, entre outros. Medidas preventivas resultam em taxas 

menos elevadas de prevalência deste evento indicando qualidade da assistência 

prestada. 

Segundo Morison (2004) e Bettencourt e Gomes (2009) as úlceras de 

pressão são lesões que consomem muito tempo de trabalho e exigem recursos 

financeiros elevados. Para Souza e colegas (2010) as UP influenciam no período 

de internamento e repercutem-se diretamente no desconforto e dor provocados 

aos utentes. Ainda sobre esta temática Jaul (2008) refere que a diminuição da 

qualidade de vida dos utentes afetados resulta da dor, desconforto, odores 

desagradáveis das descargas, isolamento e, como consequência, da depressão 

 É também reconhecido o peso deste tipo de úlceras como fator 

potenciador da mortalidade constituindo um indicador de prognóstico 

importante na avaliação global de um indivíduo, qualquer que seja o 

diagnóstico, nomeadamente no momento de admissão em serviços de 

internamento (Andrade et al., 2010). Um grande número de doentes afetados de 
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úlceras de pressão de grau III e IV pode mesmo morrer em consequência de 

uma complicação associada à úlcera como sepses e osteomielite (Jaul, 2010). 

Outras das complicações associadas a estas lesões são as fístulas e o carcinoma 

de células escamosas (Edlich et al., 2004). 

Thein e colaboradores (2010) realizaram um estudo em indivíduos 

residentes em 89 unidades de cuidados de saúde de longa permanência em 

Ontário, com e sem úlceras de pressão, para determinar o impacto destas lesões 

na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS). Desenvolveram um estudo 

retrospetivo de base populacional e usaram o Minimun Data Set (MDS) para 

avaliar a informação relacionada com saúde em todos os indivíduos residentes 

nas unidades, entre maio de 2004 e novembro de 2007. O  Minimun Data Set-

Health Status Index (MDS-HSI) foi usado para medir a QVRS. Verificou-se que 

os utentes com úlceras de pressão apresentavam uma QVRS ligeiramente baixa, 

ainda que estatisticamente significativa, comparativamente aos outros 

indivíduos sem estas lesões. As comorbilidades contribuíram consideravelmente 

para a baixa QVRS nestas populações. O MDS-HSI revelou-se útil para avaliar 

a eficácia económica na assistência aos indivíduos residentes em unidades de 

cuidados de saúde de longa permanência e para ajudar no desenvolvimento das 

políticas de saúde. 

Na Holanda,  investigação sobre  qualidade de vida foi realizada no setor 

dos cuidados de longo prazo a partir da utilização de métodos de prevenção 

baseados em evidências para reduzir a incidência e prevalência de úlceras de 

pressão.  Um modelo de Markov foi construído com base na eficácia das 

intervenções complementada com uma análise de sensibilidade probabilística. A 

incidência de úlcera diminuiu de 15% para 4,5% para os 88 doentes estudados 

enquanto a prevalência diminuiu de 38,6% para 22,7%. A Qualidade Média de 

Vida (QV) dos doentes aumentou em 0,02 e a qualidade de vida ajustada ano 

(QALY) aumentou em dois anos (Makai et al, 2010). 

De acordo com uma Revisão Sistemática e Meta-análise (n=2.463) realizada 

por Gorecki e colegas (2009) na Inglaterra, com o  objetivo de identificar o 

impacto das úlceras de pressão sobre a qualidade de vida dos doentes idosos,  

as UP têm um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes, além de 

causar ónus substancial ao doente portador desta lesão. 

As úlceras de pressão têm sido usadas como um indicador de qualidade dos 

cuidados de enfermagem. Os estudos de prevalência deste tipo de úlceras são 

usados frequentemente em muitas instituições de saúde, a nível mundial, para 

monitorizar a qualidade dos cuidados (Gunningberg & Stotts, 2008).  
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Em um estudo transversal (follow-up) realizado por Gunningberg (2006), 

com o objetivo de identificar os efeitos dos programas de melhoria da 

qualidade para prevenção de úlceras de pressão em um hospital sueco, 

verificou-se que a metodologia EPUAP facilitou a determinação das lesões 

como um indicador de qualidade a nível hospitalar. Neste estudo, não foram 

observadas diferenças significativas no que respeita ao género, idade ou score 

de Braden entre os utentes dos serviços cirúrgicos, médicos ou geriátricos em 

2002 e em 2004. A prevalência global das úlceras de pressão foi de 33,3% 

(10,9% quando excluída a categoria I) em 2002 e 28,2% (14,1% quando 

excluída a categoria I ) em 2004. Nos serviços de cirurgia, a prevalência reduziu 

de 26,8% para 17,3%. Nos serviços de medicina, a prevalência foi de 23,6% em 

2002 e 26,7% em 2004. As prevalências equivalentes nos serviços de geriatria 

foram 59,3% e 50,0%. Um quarto dos doentes nos serviços cirúrgicos, um 

terço nos serviços de medicina e mais de metade nos serviços de geriatria 

apresentam uma úlcera de pressão à chegada à unidade. A utilização de 

colchões para redução da pressão  aumentou consideravelmente de 16 % para 

43% nos serviços de medicina. 
Portanto, os estudos de prevalência destas úlceras, baseados em 

metodologia estandardizada, devem ser realizados frequentemente a fim de 
estimular melhoria da qualidade da assistência. 

Os programas de qualidade nos serviços de saúde visam promover a 

qualidade do ambiente, o controlo dos riscos e os padrões de conformidade, 

com o objetivo de melhorarem o desempenho da organização dando ênfase à 

segurança do individuo .Tendo em conta a importância da gestão do risco nos 

serviços hospitalares Lima e colaboradores (2009) desenvolveram um estudo 

retrospetivo, descritivo e exploratório, em um hospital-escola de São Paulo 

(Brasil) para identificar  riscos para segurança do doente. Verificou-se que os 

principais riscos notificados foram queda do doente (27,7%), úlcera de pressão 

(23,6%) e erro de medicação (17%). 

A prestação de cuidados de qualidade depende de inúmeros fatores, em 

especial, de uma equipe multiprofissional preparada, dotada do conhecimento 

adequado e atenta a uma prática baseada nas melhores evidências científicas. A 

aquisição do conhecimento é fundamental e deve ocorrer de forma contínua, 

progressiva e para toda a equipa. Existe uma correlação inegável entre 

conhecimento, atitudes e implementação das ações de prevenção e tratamento 

das UP. 

Neste sentido, um estudo multicêntrico e transversal em 14 Hospitais belgas 

foi conduzido por Beeckman e colaboradores (2011), com o objetivo de estudar 
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os conhecimentos e atitudes dos enfermeiros (n=553) acerca da prevenção de 

úlceras de pressão .Verificou-se que a prevalência de UP (categoria I-IV) foi 

13,5%, que cerca de 30% dos doentes foi considerado de risco (score de Braden 

<17 e/ou presença de UP) e que apenas 13,9% destes indivíduos recebeu uma 

prevenção adequada quando acamados ou sentados. Portanto, o estudo 

concluiu que o conhecimento dos enfermeiros nos hospitais belgas é 

inadequado no que respeita à prevenção destas lesões.  

Foram realizados dois estudos com o intuito de avaliar a qualidade dos 

cuidados prestados aos utentes e verificou-se que os cuidados às feridas 

desenvolvidas por doentes internados nas unidades de cuidados intensivos eram 

inadequados, não estruturados e com documentação pobre, contudo fosse 

percebido um esforço por parte dos profissionais para tomarem decisões 

adequadas. Os resultados mostraram que isto acontecia por falta de 

conhecimentos dos profissionais acerca do processo de cicatrização da ferida já 

que poucos profissionais tinham recebido formação nesta área e a maioria dos 

conhecimentos que possuíam tinha sido adquirida com a experiência e o erro. 

Os resultados obrigaram o desenvolvimento de um guia de referência acerca do 

tratamento de feridas baseado em evidências (Rocha et al., 2009). 

Milne e colegas (2009) desenvolveram um estudo sobre UP em uma unidade 

de prestação de cuidados de saúde prolongados nos EUA e verificaram que a 

capacitação da equipa, uma documentação melhorada e uma equipa dedicada ao 

tratamento de feridas melhorou a prática de cuidados e reduziu a prevalência 

destas lesões. Os autores recomendaram a realização de estudos para conhecer 

melhor a população de utentes residentes em unidades de prestação de 

cuidados de saúde prolongados, bem como as  necessidades e riscos a que estão 

sujeitos. 

No estudo de Souza e colaboradores (2010), realizado  com o objetivo de 

analisar os estudos clínicos sobre úlceras de pressão verificou-se que, em 

relação à autoria dos estudos, 35,7% eram de enfermeiros, 7,1% de enfermeiros 

e médicos, 42,8% de enfermeiros, médicos e profissionais de outras áreas. Em 

14,2% dos artigos não foi possível identificar a formação dos autores. 

Observou-se ainda que seis dos catorze artigos analisados focavam a temática 

da prevenção, o que significa preocupação por parte dos profissionais em 

produzir conhecimento nesta área. 

Estudo analítico retrospetivo e descritivo foi realizado por Andrade e 

colegas (2010) no serviço de Medicina I dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra com o intuito de caracterizar os utentes portadores de úlceras de 

pressão. Constatou-se, entre outros resultados, que apenas 34% dos casos de 
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UP foram notificados no registo clínico no momento da alta hospitalar. Tais 

resultados indicam que a presença destas lesões foi francamente desconsiderada 

pela população médica, resultando em dados estatísticos enviesados que 

substimam grosseiramente a realidade inerente às úlceras de pressão nos 

doentes internados. 

Da mesma forma, em um estudo realizado na Alemanha,  foram observados 

10.222 cadáveres, dos quais 1.145 apresentavam úlceras de pressão.  Verificou-

se que existe grande variabilidade na capacidade dos médicos em reconhecer 

que as úlceras de pressão constituem uma causa importante de morte não usual, 

nomeadamente em doentes idosos (Ferreira et al., 2007). 

Outro dado relevante sobre equipa multidisciplinar foi identificado no 

estudo descritivo-exploratório (n=386) realizado por Miyazaki e colaboradores 

(2010) com o objetivo de descrever e analisar o conhecimento dos elementos 

da equipa de enfermagem sobre a prevenção de úlceras de pressão. Neste 

estudo, realizado em um hospital universitário, verificou-se que a percentagem 

média de assertividade no teste de conhecimento foi de 79,4% para os 

enfermeiros e 73,6% para os auxiliares/técnicos de enfermagem. Conclui-se 

que ambas as categorias profissionais apresentam lacunas de conhecimentos em 

determinadas áreas referentes ao tema.  

As evidências científicas têm demonstrado que as úlceras de pressão não são 

apenas da responsabilidade da equipa de enfermagem e sim de toda uma equipa 

multidisciplinar considerando a multicausalidade da sua ocorrência. Todos os 

profissionais envolvidos devem atualizar seus conhecimentos a fim de garantir 

intervenções mais efetivas e eficientes. A medida que aumenta a participação de 

todos e que o conhecimento vai sendo incorporado pela equipa , o processo de 

decisão passa a ser compartilhado resultando em benefícios importantes para a 

prevenção desta lesão.    

 

 

3.6 Avaliação do risco 

O primeiro passa para a prevenção de úlceras de pressão é identificar os 

utentes em risco a fim de programar a melhor estratégia e impedir o surgimento 

da lesão. De forma a prevenir o desenvolvimento das UP é necessário realizar 

uma avaliação contínua dos indivíduos. 

Neste sentido, Duque e colegas (2009) consideram as escalas de avaliação de 

risco instrumentos valiosos pois permitem aumentar a atenção aos fatores de 
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risco, fornecer um padrão mínimo e um motivo para avaliação do risco, 

melhorar os registos, estruturar uma base de trabalho para a prestação de 

cuidados e fornecer um indicador bruto de risco. No entanto, as escalas de 

estratificação de risco devem ser usadas como complemento e não em 

substituição da avaliação clínica (Rocha et al., 2006, EPUAP & NPUAP, 2009). 

As escalas de avaliação de risco para o desenvolvimento de úlceras de 

pressão foram estudadas e implementadas em grupos vulneráveis ou em grupos 

mais expostos a alterações da integridade cutânea (Serpa et al., 2011). De acordo 

com o autor existem mais de 40 escalas, contudo, apenas seis foram testadas 

quanto à sua validade preditiva. As escalas mais adotadas, por serem precisas e 

fáceis de utilizar, são a de Norton, Braden, Waterlow, Gosnell e Arnell (Pang & 

Wong, 1998; Duque et al., 2009).  

A escala de Braden foi elaborada e aplicada em 1987 na Inglaterra e 

encontra-se em uso em diversos países como o Japão, Itália, Brasil, Alemanha, 

França, EUA, entre outros, sendo provavelmente a ferramenta de avaliação de 

risco mais utilizada no mundo (Rijswijk & Courtney, 2005).  

A EPUAP&NPUAP (2009) também recomendam a utilização da escala de 

Braden como sendo aquela que, até o momento, apresenta maior fiabilidade, 

aceitabilidade, segurança, simplicidade e menor custo. 

Para a população Portuguesa, a escala de Braden foi traduzida e validada em 

2001 e é amplamente utilizada no País. Apesar  deste instrumento ter sido 

adaptado a validado para a população brasileira em 1999 ainda tem sido 

aplicado por poucas instituições (Serpa et al., 2011).   

Segundo Bergstrom e Braden (1996) e Rijswijk e Courtney (2005), apesar 

dos scores (cut-off) da Escala de Braden não considerarem o estado geral de 

saúde dos indivíduos, aqueles com uma pontuação igual ou inferior a 18 são  

considerados como estando em risco de desenvolver úlceras de pressão. Os 

autores alertam que, mesmo quando estabelecido um nível de risco, continua 

sendo fundamental a observação diária da pele dos indivíduos com mobilidade 

reduzida para identificar os primeiros sinais de UP. 

Segundo Pang e Wong (1998), as escalas de Norton e de Waterlow 

apresentam uma sensibilidade de 81% e de 95% respetivamente, ou seja, uma 

sensibilidade relativamente elevada. Contudo, a escala de Braden apresenta 

sensibilidade alta (91%) e especificidade (62%). Os valores preditivos destas 

escalas são superiores a 90%, no entanto, a escala de Braden apresenta o 

melhor valor preditivo positivo. Da mesma forma, um estudo de abordagem 

quantitativa realizado por Fernandes e Braz (2008) verificou que, em relação ao 
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valor preditivo das escalas de Braden e Waterlow, a primeira apresentou a 

melhor performance quando comparada à segunda. 

Em um estudo realizado por Gouveia e colegas (2004) acerca das escalas de 

Norton e Braden, em que foram realizadas três avaliações distintas, observou-se 

que nas duas primeiras avaliações ambas as escalas apresentavam valores de 

sensibilidade e especificidade similares. No entanto, a partir da terceira 

avaliação, verificou-se que a escala de Braden apresentava uma sensibilidade de 

80% e uma especificidade de 69% e a de Norton apresentava uma sensibilidade 

de 60% e uma especificidade de 66%.  

Estudo similar foi realizado por Souza e colaboradores (2010) com o 

objetivo de  avaliar o valor preditivo da escala de Braden  em idosos residentes 

em unidades de prestação de cuidados de saúde prolongados no Brasil. Com a 

pretensão de determinar o score do cut-off para a população brasileira e 

estabelecer guidelines para a prevenção das úlceras de pressão nos serviços de 

saúde, conduziram um estudo com 233 indivíduos, com idades igual ou 

superiores a 60 anos, submetidos a uma observação completa da pele e 

avaliados com a escala de Braden a cada 2 dias durante um período de 3 meses. 

Foram considerados dois grupos de indivíduos: o grupo total (N=233) e o 

grupo de risco (n=94).Os dados obtidos na primeira e na última avaliação 

foram analisados quanto à sensibilidade, especificidade e razão de 

verosimilhança. Os melhores resultados foram obtidos no grupo total com 

scores de cut-off de 18 e 17, sensibilidade de 75,9% e 74,1%, especificidade de 

70,3% e 75,4%, respetivamente. O grupo de risco apresentou valores de cut-off 

de 16 (primeira avaliação) e 13 (última avaliação). A escala de Braden 

demonstrou ter uma validade preditiva elevada nos idosos residentes em 

unidades de prestação de cuidados de saúde prolongados. 

Serpa e colegas (2011) desenvolveram um estudo metodológico em quatro 

unidades de cuidados intensivos de um hospital geral, com o objetivo de 

verificar a validade preditiva da escala de Braden em doentes críticos. Durante 

um período de seis meses os indivíduos adultos com score total de Braden 

inferior ou igual a 18 e sem úlceras de pressão foram avaliados. Os scores de 

Braden 12, 13 e 13, na primeira, segunda e terceira avaliação, respetivamente, 

apresentaram sensibilidade de 85,7%, 71,4% e 71,4% e especificidade de 64,6%, 

81,5% e 83,1%. As áreas sob a curva Receiver Operating Characteristics (ROC) 

apresentaram uma acurácia muito boa para os scores obtidos. Na terceira 

avaliação, o score de corte da escala de Braden igual a 13 apresentou a melhor 

performance preditiva em indivíduos críticos. 
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Conforme as evidências citadas, as escalas de avaliação do risco permitem 

identificar a maior ou menor vulnerabilidade para o desenvolvimento de UP, no 

entanto, apesar de importantes ferramentas de avaliação, são  instrumentos 

auxiliares  que não substituem a avaliação global do doente. Para prevenir o 

desenvolvimento de úlceras de pressão é necessário o conhecimento do risco e 

a implementação precoce de  intervenções por parte dos profissionais de saúde. 

Observa-se que a nível mundial diversos grupos de investigadores tentaram 

estabelecer o melhor score de cut-off da escala de Braden de forma a definir o 

score que melhor identifica o risco de desenvolver úlceras de pressão. Ferreira e 

colegas (2007) entendem que os scores da Escala de Braden para Portugal são 

apenas dois: Alto Risco – Pontuação  16 e Baixo Risco – Pontuação ≥ 17. 

Os autores defendem que este tipo de classificação é mais preditiva do que 

existindo mais níveis de classificação de risco. 

3.7 Escala de Braden 

A escala de Braden é constituída por seis dimensões: perceção sensorial, 

humidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e forças de cisalhamento. 

Todas podem contribuir para o aparecimento de úlceras de pressão e nenhuma 

delas deve ser preferencialmente avaliada em relação a qualquer outra. Todas as 

escalas estão ponderadas de 1 a 4, com exceção da fricção e forças de 

cisalhamento, que está ponderada de 1 a 3. Existem critérios predefinidos que 

operacionalizam cada subescala. O score final pode variar entre 6 (valor de mais 

alto risco) até 23 (valor de mais baixo risco), isto é, quanto maior for o score 

menor é o risco e vice-versa (Bergstrom et al., 1987; Ferreira et al., 2007; Duque 

et al., 2009). 

 
De acordo com o Guião para utilização da Escala de Braden (GAIF), 

recomendado pelas associações nacionais de tratamento de feridas,  Associação 

Portuguesa Tratamento de Feridas (APTFeridas) e o Grupo Associativo de 

Investigação em Feridas (GAIF), para avaliar cada uma das subescalas deve 

recorrer-se à definição dos parâmetros incluídos na Escala. 

1. Perceção sensorial 

Capacidade de reação significativa ao desconforto 

Score 1 - Completamente limitada: não reage a estímulos dolorosos (não 

geme, não se retrai nem se agarra a nada) devido a um nível reduzido de 
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consciência ou à sedação, ou capacidade limitada de sentir a dor na maior 

parte do seu corpo. 

Score 2 -  Muito limitada: reage unicamente a estímulos dolorosos. Não 

consegue comunicar o desconforto, exceto através de gemidos ou 

inquietação ou tem uma limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de 

sentir dor ou desconforto em mais de metade do corpo. 

Score 3 - Ligeiramente limitada: obedece a instruções verbais, mas nem 

sempre consegue comunicar o desconforto ou a necessidade de ser mudado 

de posição, ou tem alguma limitação sensorial que lhe reduz a capacidade de 

sentir dor ou desconforto em 1 ou 2 extremidades. 

Score 4 - Nenhuma limitação: obedece a instruções verbais. Não 

apresenta défice sensorial que possa limitar a capacidade de sentir ou 

exprimir dor ou desconforto. 

 

2. Humidade 

Nível de exposição da pele à humidade 

Score 1 - Pele constantemente húmida: a pele mantém-se sempre húmida 

devido a sudorese, urina ou outras eliminações. É detetada humidade 

sempre que o doente é deslocado ou virado. 

Score 2 - Pele muito húmida: a pele está frequentemente, mas nem 

sempre, húmida. Os lençóis têm de ser mudados pelo menos uma vez por 

turno. 

Score 3 - Pele ocasionalmente húmida: a pele está por vezes húmida, 

exigindo uma muda adicional de lençóis, aproximadamente uma vez por dia. 

Score 4 - Pele raramente húmida: a pele está geralmente seca, os lençóis 

só têm de ser mudados nos intervalos habituais. 

 

3. Atividade 

Nível de atividade física 

Score 1 - Acamado: o doente está confinado à cama. 

Score 2 - Sentado: capacidade de marcha gravemente limitada ou 

inexistente. Não pode fazer carga e/ou tem de ser ajudado a sentar-se na 

cadeira normal ou de rodas. 

Score 3 - Anda ocasionalmente: por vezes caminha durante o dia, mas 

apenas curtas distâncias, com ou sem ajuda. Passa a maior parte dos turnos 

deitados ou sentado. 
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Score 4 - Anda frequentemente: anda fora do quarto pelo menos duas 

vezes por dia e dentro do quarto pelo menos de duas em duas horas, 

durante o período em que esta acordado.] 

 
 

4. Mobilidade 

Capacidade de alterar e controlar a posição do corpo 

Score 1 - Completamente imobilizado: não faz qualquer movimento com 

o corpo ou extremidades sem ajuda. 

Score 2 -  Muito limitada: ocasionalmente muda ligeiramente a posição do 

corpo ou das extremidades, mas não é capaz de fazer mudanças frequentes 

ou significativas sozinho. 

Score 3 - Ligeiramente limitado: faz pequenas e frequentes alterações de 

posição do corpo e das extremidades sem ajuda 

Score 4 - Nenhuma limitação: faz grandes ou frequentes alterações de 

posição do corpo sem ajuda 

 

5. Nutrição 

Alimentação habitual 

Score 1 - Muito pobre: nunca come uma refeição completa. Raramente 

come mais de 1/3 da comida que lhe é oferecida. Come diariamente duas 

refeições, ou menos, de proteínas. Ingere poucos líquidos. Não toma um 

suplemento dietético líquido ou está em jejum e/ou a dieta líquida ou a 

soros durante mais de cinco dias.  

Score 2 - Provavelmente inadequada: raramente come uma refeição 

completa e geralmente come apenas cerca de 1/2 da comida que lhe é 

oferecida. A ingestão de proteínas consiste unicamente em três refeições 

diárias de carne ou lacticínios. Ocasionalmente toma um suplemento 

dietético ou recebe menos do que a quantidade ideal de líquidos ou 

alimentos por sonda. 

Score 3 - Adequada: come mais de metade da maior parte das refeições. 

Faz quatro refeições diárias de proteínas. Por vezes recusa uma refeição, 

mas toma geralmente um suplemento caso lhe seja oferecido ou é 

alimentado por sonda ou num regime de nutrição parentérica total 

satisfazendo, provavelmente, a maior parte das necessidades nutricionais. 
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Score 4 - Excelente: come a maior parte das refeições na íntegra. Nunca 

recusa uma refeição. Faz geralmente um total de quatro ou mais refeições (c. 

Come ocasional-mente entre as refeições. Não requer suplementos. 

 
 

6. Fricção e forças de cisalhamento/deslizamento 

Força de fricção ocorre quando duas superfícies deslizam sobre a outra. No 

caso do doente isso acontece com alguma frequência, quando este é arrastado 

na cama. Força de cisalhamento ocorre quando o doente espontaneamente 

desliza na cama ou cadeira, a pele fica aderida à superfície e as camadas dos 

tecidos e o esqueleto se movimentam na direção do corpo (Dealey, 2004). 

Score 1 - Problema: requer uma ajuda moderada a máxima para se 

movimentar. É impossível levantar o doente completamente sem deslizar 

contra os lençóis. Descai frequentemente na cama ou cadeira, exigindo um 

reposicionamento constante com ajuda máxima. Espasmos, contracturas ou 

agitação levam a fricção quase constante. 

Score 2 - Problema potencial: movimenta-se com alguma dificuldade ou 

requer uma ajuda mínima. É provável que, durante uma movimentação, a pele 

deslize de alguma forma contra os lençóis, cadeira, apoios ou outros 

dispositivos. A maior parte do tempo mantém uma posição relativamente boa 

na cama ou na cadeira, mas ocasionalmente descai. 
Score 3 - Nenhum problema: move-se na cama e na cadeira sem ajuda e tem 
força muscular suficiente para se levantar completamente durante uma 
mudança de posição. Mantém uma correta posição na cama ou cadeira. 

Depois de avaliadas cada uma das seis subescalas somam-se as respetivas 

pontuações obtendo-se uma pontuação total, resulta assim o valor da Escala de 

Braden. Quanto menor o valor, maior será o comprometimento apresentado e, 

consequentemente, maior a exposição ao risco . 

De acordo com o Ferreira e colegas (2007) esta escala deve ser aplicada à 

data de admissão e sempre que sejam observadas alterações significativas do 

estado geral do indivíduo. Para estabelecer um protocolo de serviço, sugerem a 

aplicação sistemática desta escala de risco na data de admissão e a cada 24 horas 

nos serviços de urgência e de cuidados intensivos, enquanto nos outros serviços 

hospitalares a frequência pode ser estipulada de 48 em 48 horas. Nos cuidados 

domiciliários sugerem uma aplicação da escala com periodicidade mensal em 

indivíduos crónicos e em cada visita domiciliária em indivíduos que apresentam 

um estado geral mais debilitado. 
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Tendo em conta o que foi descrito anteriormente, a escala de Braden é a 

escala de avaliação de risco de desenvolvimento de úlceras de pressão mais 

amplamente utilizada por ser a mais estudada e conhecida pelos profissionais de 

saúde, se tratar de um instrumento previamente validado e ser de fácil 

aplicabilidade. 

 
 
 

3.8 Evidência e decisão na prevenção das 
úlceras de pressão 

 
A prática de saúde baseada em evidências consiste em uma tomada de 

decisão sobre a melhor conduta a adotar para cada caso a partir de evidências 

científicas produzidas por estudos conduzidos com rigor metodológico. A 

aplicação desta metodologia na prática profissional requer formulação de uma 

questão clínica, busca de evidências e avaliação crítica das evidências 

encontradas ao tomar uma decisão. 

Para Mallochk & Porter O’Grade (2010) a evidência deve partir de uma 

exploração sistemática das evidências relevantes que podem ser aplicadas as 

circunstâncias clínicas individuais do doente. O conhecimento clínico requer 

um nível de proficiência de julgamento adquirida por educação formal e 

experiencia ao longo da vida profissional. 

No atual contexto em que a profissão de enfermagem se insere, as pesquisas 

clínicas subsidiam a Prática Baseada em Evidências. Esta prática encoraja uma 

assistência à saúde baseada em conhecimento científico para promover 

resultados de qualidade (Souza et al , 2010).  

Segundo DiCenso e colegas (2005) a prática baseada em evidência postula 

uma hierarquia de evidência para subsidiar decisões clínicas. Para os autores, na 

área de enfermagem, a melhor evidência de pesquisa é aquela realizada a partir 

de metodologia sólida, pesquisas relevantes sobre eficácia e segurança das 

intervenções de enfermagem, exatidão e precisão de medidas de avaliação, 

poder dos marcadores prognósticos, custo-efetividade das intervenções de 

enfermagem, significado da doença ou experiências do doente. Apontam a 

personalização das melhores evidências disponíveis as circunstâncias específicas 

do doente como elemento chave na tomada de decisão. 
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Sackett (2003) sublinha que os achados das investigações clínicas substituem 

as condutas previamente aceitas por informações mais seguras, acuradas e 

eficazes e que tal  paradigma se tornou uma vertente na produção e validação 

do conhecimento. Para Domenico (2001) a prática profissional aponta para 

necessidade de competência clínica e conhecimentos de epidemiologia na 

validação dos conhecimentos gerados por pesquisas sistemáticas. 

No que se refere a prática de Enfermagem em Portugal, a legislação que 

regula o exercício profissional distingue claramente dois tipos de intervenção de 

enfermagem: autónoma e interdependente. Segundo a Ordem dos Enfermeiros 

a tomada de decisão que orienta o exercício profissional autónomo, implica em 

uma abordagem sistémica e sistemática. Na tomada de decisão, o enfermeiro 

identifica as necessidades de cuidados de enfermagem do cliente ou da 

família/comunidade e prescreve as intervenções com objetivo de detetar 

precocemente problemas, evitar riscos e resolver os problemas identificados. A 

Ordem preconiza que, no processo de tomada de decisão, o Enfermeiro deve 

incorporar resultados de investigações científicas em sua prática e utilizar Guias 

orientadores da boa prática para melhoria da qualidade do exercício profissional 

(REPE, 2011). 

Relativamente a ocorrência de úlceras de pressão,  as intervenções 

autónomas do Enfermeiro têm grande impacto sobre a prevenção destas lesões. 

Os cuidados necessários à restituição da integridade cutânea são complexos e 

exigem a participação de uma equipa multiprofissional, contudo, Cândido 

(2001) defende que as atuações do Enfermeiro sobrepõem-se à dos outros 

profissionais da equipa interdisciplinar, uma vez que é o profissional da equipa 

em mais contacto com os utentes.  

O Enfermeiro possui autonomia  para delinear o planeamento de cuidados, 

estratégias a serem instituídas na prevenção e tratamento de feridas, seguida por 

métodos de avaliação dos objetivos e  relativas a prevenção de complicações, 

autocuidado e reabilitação. 

A prestação de cuidados de enfermagem deve então estar fundamentada na 

metodologia científica. Para tal, o enfermeiro tem disponível um instrumento 

efetivo que é o Processo de Enfermagem ou a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. Considerado como um método de solução dos problemas dos 

utentes, abrange as etapas de investigação ou história clínica, diagnóstico, 

planeamento, intervenção ou implementação e evolução ou avaliação. Este 

diferencial estratégico permite a aplicação dos conhecimentos técnicos, o 

estabelecimento de fundamentos para a tomada de decisão e o registo adequado 

da assistência prestada. 
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 No que diz respeito a prevenção de úlceras de pressão  muitas são as 

evidências científicas já disponíveis para apoiar a prática dos Enfermeiros. 

NPUAP/EPUAP publicaram em 2009 o Pressure ulcer prevention & treatment: 

clinical practice guideline e o Pressure ulcer prevention & treatment: quick reference guide 

com as principais diretrizes baseadas em evidências para prevenção e 

tratamento de úlcera de pressão (EPUAP/NPUAP, 2009). Este documento 

encontra-se traduzido em Português, na forma de guia de consulta rápido para a 

prevenção de UP, da responsabilidade da Associação Portuguesa de 

Tratamento de Feridas (APTF). A Wond Ostomy and Continence Nurses 

Society (WOCN)  também divulgou recomendações atualizadas para avaliação 

do risco do doente e para prevenção e tratamento de UP.  
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4.Material e Métodos 

Toda investigação científica deve estar orientada para uma questão de 

estudo bem definida e utilizar um processo sistemático que permita obter as 

respostas. Faz-se necessário a descrição detalhada da metodologia utilizada em 

uma investigação a fim de possibilitar a repetição posterior por outros 

investigadores, apenas dessa maneira é possível testar mais de uma vez a 

generalização dos achados de um estudo.  

4.1  Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo, observacional descritivo, de corte 

transversal e multicêntrico. Os factos foram observados, registados e 

interpretados sem que houvesse manipulação de variáveis por parte da 

investigadora. Por se tratar de estudo transversal não houve período de 

seguimento dos indivíduos. O desenho do estudo foi adequado para 

proporcionar estimativas de prevalência e análise dos fatores de risco para 

úlcera de pressão, bem como para identificar as principais intervenções na 

prevenção deste problema nas unidades de saúde da amostra. 

  



36  Material e Métodos 
 

4.2. Local e período 

 A investigação foi realizada em 24 Unidades de Longa Duração e 

Manutenção (ULDM) de Portugal continental, no período de 24 de maio a 21 

de julho de 2011, localizadas nas cinco Administrações Regionais de Saúde 

(ARS): 09 unidades integradas a ARS Norte, 07  integradas a ARS Centro, 03 

integradas a ARS Lisboa e Vale do Tejo, 03 integradas a ARS Alentejo e 02 

integradas a ARS Algarve. Não foi possível incluir neste estudo as Ilhas 

Portuguesas em função dos custos associados, cronograma estabelecido para as 

atividades e a recolha de dados realizada por apenas um investigador. 

Todas as 24 unidades da amostra fazem parte da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). A rede é formada por um 

conjunto de instituições públicas e privadas, com predomínio das Santas Casas 

da Misericórdia. De acordo com o Decreto-Lei n.º 101/2006 são destinatários 

das unidades e equipas da Rede as pessoas com dependência funcional 

transitória decorrente de processo de convalescença ou outro; dependência 

funcional prolongada; idosas com critérios de fragilidade; incapacidade grave e 

doença em fase avançada ou terminal. Segundo o mesmo diploma legal a 

ULDM, local onde este estudo foi realizado, é uma unidade de internamento 

para pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de 

dependência e que não reúnam condições para serem tratados no domicílio. 

 
4.3. População do estudo 
 

A população alvo desta investigação foram utentes internados em Unidades 

de longa duração e manutenção (ULDM) no âmbito da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) de Portugal continental. 

Foram definidos critérios de inclusão e exclusão de participantes. Neste 

estudo foram incluídos utentes de ambos os sexos, com mais de 18 anos, 

portador ou não de úlcera de pressão, internado em Unidades de longa duração. 

Utentes internados há menos de 24 horas e  não avaliados para risco de úlcera 

de pressão com utilização da escala de Braden foram excluídos do estudo. Do 

total de 581 doentes internados no período da Recolha de dados, 05 foram 

excluídos e 31 não foram incluídos neste estudo pois não deram o 

Consentimento para participar da Investigação.  
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4.4. Amostra 

A amostra desta investigação é composta por 545 utentes (n=545) 

internados em unidades de longa duração que deram consentimento para 

participar deste estudo. Para o cálculo da amostra utilizamos os dados do 

Relatório da RNCCI publicado em 2010, altura em que o Protocolo desta 

investigação foi elaborado. Segundo este relatório, havia um total de 2053 

camas em funcionamento nas unidades de longa duração de Portugal.  

 
A seguinte notação foi utilizada na determinação matemática da dimensão 

da amostra conforme mostra a Tabela1. 

 
Tabela 1. Fórmula para o cálculo da dimensão da amostra 

Designação População Amostra 

N.º de elementos N N 

Observação i Xi Xi 

Proporção 

  

 

Para uma variável dicotómica, para estimar a proporção p da população, 

com determinado atributo, com um erro máximo B: , com 

um nível de confiança de 95%: Z = 1,96. 

A dimensão da amostra é determinada por : 

 
 

Utilizando um erro máximo B = 4%, para uma população de 2 053, obtém-

se: 
 

 

Amostra: n = 465 
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Para um n = 2053 e um erro tolerável de 4% calculou-se a amostra com 

base na fórmula. Concluiu-se que uma amostra  representativa da população em 

estudo não deveria ser inferior a 465 doentes, representando cerca de 23% da 

população de utentes internados nas unidades. 

Utilizando o método de amostragem aleatória estratificada estabeleceu-se 

uma quota para cada estrato proporcional à sua representação na população. 

Assegurou-se que um número mínimo de elementos fizesse parte da amostra, 

para cada estrato especificado. Para tanto, de cada Administração Regional de 

Saúde (ARS) foram selecionadas por sorteio as unidades de longa duração, até 

um total de unidades que possibilitasse o número de camas pretendido na 

amostra. Considerando a variação na taxa de ocupação das camas no dia da 

recolha de dados e a possibilidade do não consentimento por parte dos utentes 

incluiu-se um número maior de camas do que aquele estipulado no cálculo da 

amostra.  Visto que o número total de camas por região administrativa difere 

consideravelmente, o cálculo da amostra de cada ARS procurou guardar as 

devidas proporções conforme demonstrado na Tabela 2.  

 
 

Tabela 2. Determinação da amostra por Administração Regional de Saúde. 

 Norte Centro Lisboa 

Vale Tejo 

Alentejo Algarve Total 

Camas RNCCI 631 603 413 223 183 2053 

Camas 

selecionadas 

223 148 101 75 53 600 

Camas 

ocupadas 

218 144 98 71 50 581 

Participantes 

excluídos 

02 01 00 02 00 05 

Consentimentos 

não obtidos 

09 02 09 08 03 31 

Amostra 207 141 89 61 47 545 

 
Considerando o total de camas por ARS a amostra representa 33% das 

camas da região norte, 23,3% das camas da região Centro, 21,5% das camas da 

região de Lisboa e Vale do Tejo, 26% das camas da região do Alentejo e 25,6% 

das camas da região do Algarve. A amostra total representa 26,5% do total de 

camas das Unidades de longa duração da RNCCI.  



Material e Métodos                                                                                          39 
 

Esclarecemos que a RNCCI ainda se encontra em processo de formação e 

apresenta progressivo aumento do número de camas a cada período. Segundo 

dados do Relatório publicado em março de 2011 o número total de camas na 

tipologia longa duração subiu para 2.286. Assim, com base neste dado mais 

recente, a amostra desta investigação representa 23,8% do total de camas em 

funcionamento. 

4.5. Caracterização da amostra 
Do tal de doentes da amostra (n=545) foram incluídos 314 indivíduos do sexo 
feminino e 231 do sexo masculino. Mais de metade da amostra são do sexo 
feminino conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3: Caracterização da amostra por género. 

Género Frequência Percentagem 

Masculino 231 42,4 

Feminino 314 57,6 

Total 545 100,0 

 

 

A classe etária mais representada na amostra é aquela que inclui doentes de 76 a 

90 anos com 48,4%, seguida daquela que inclui doentes de 61 a 75 anos com 

25%. A distribuição dos participantes segundo grupo etário esta descrita na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4: Caracterização da amostra por grupo etário 

Idade Frequência Percentagem 

18 a 30 anos 6 1,1 

31 a 45 anos 29 5,3 

46 a 60 anos 62 11,4 

61 a 75 anos 135 24,8 

76 a 90 anos 264 48,4 

Mais de 90 anos 49 9,0 

Total 545 100,0 

 

 
Em relação ao Diagnóstico principal os mais verificados na amostra foram o 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) com 37%, seguido de Demência com 11%. 
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As Demências quando somadas a Alzheimer, Parkinson, TCE/Politraumatismo 

e outras neurológicas somam 27,2% dos casos. Todos os diagnóstico de foro 

neurológico, incluído o AVC, somam mais de 64% dos doentes indicando 

maior concentração de doentes neste grupo de patologias. Apenas 7,7% dos 

doentes foram admitidos com diagnóstico principal de úlcera de pressão. A 

percentagem de doentes por cada diagnóstico esta descrita na Tabela 5. 

 
 

Tabela5: Caracterização da amostra por Diagnóstico principal 

Diagnóstico principal Frequência Percentagem 

   Alzheimer 24 4,4 

   Doenças respiratórias 20 3,7 

  Doenças cardíacas 25 4,6 

  Úlcera de pressão 42 7,7 

 Demência 61 11,2 

 Doenças psiquiátricas 18 3,3 

 HIV 3 ,6 

 Parkinson 9 1,7 

 TCE/ politraumatismos 20 3,7 

Amputações 8 1,5 

AVC 203 37,2 

Doença hepática 1 ,2 

Doenças psiquiátricas 1 ,2 

Doenças renais 8 1,5 

Doenças reumáticas 5 ,9 

Fraturas 31 5,7 

Neoplasias 25 4,6 

Outras neurológicas 34 6,2 

Outras patologias 7 1,3 

Total 545 100,0 

 
Realizado o levantamento de doentes com diagnóstico de Hipertensão 

arterial associado ao diagnóstico principal observou-se que 24% dos doentes da 
amostra eram hipertensos contra 76% que não apresentam hipertensão. No que 
se refere a doentes que apresentam diabetes mellitus associada ao Diagnóstico 
principal observou-se que 13% dos doentes da amostra eram diabéticos contra 
87% que não apresentam esta patologia. Verificou-se que 7% dos doentes da 
amostra apresentavam ambas as patologias. 
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Na amostra, o tempo de internamento na unidade apresentou um valor 

médio de 13,67 meses, com uma dispersão de valores de 97%. As datas de 

admissão variaram entre novembro de 2006 e agosto de 2011. Os valores 

mínimos e máximos encontrados foram 0,033 e 57,133 meses, respetivamente. 

As médias do tempo de internamento estão representadas no Gráfico 1 . 

 

Gráfico 1: Média do tempo de internamento 

 
 
 

4.6. Instrumentos e procedimentos para a 
Recolha de Dados 

Dois formulários foram utilizados para Recolha de dados desta investigação. 

Um primeiro formulário (Anexo 1) foi aplicado para levantar informações 

sobre a unidade, equipa de saúde, capacitação para avaliação de risco com a 

Escala de Braden, implementação de Protocolo de prevenção de UP na unidade 

e principais intervenções de enfermagem para prevenção de UP.  

O segundo formulário (Anexo 2) resulta da adaptação do modelo da  

EPUAP para estudos de Prevalência de úlcera de pressão denominado European 

Pressure Ulcer Prevalence Study , validado para Portugal no momento da validação 

da escala de Braden. O formulário utilizado nesta investigação consiste em 04 

partes: dados de identificação da unidade de saúde e do utente; dados sobre 

avaliação e classificação de risco com aplicação da Escala de Braden ;dados 

sobre incontinência; dados sobre prevalência e prevenção de UP incluindo 
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utilização de equipamentos e posicionamento do doente como medidas 

preventivas. 

Todos os dados para o preenchimento dos formulários foram extraídos do 

processo clínico do doente, do plano de cuidados de Enfermagem ou a partir 

das informações prestadas pelo Enfermeiro da unidade. Os dados referentes as 

avaliações com a utilização da Escala de Braden foram recolhidos diretamente 

do banco de dados que integra o aplicativo informático utilizado por todas as 

unidades da RNCCI. A recolha dos dados para esta pesquisa foi realizada 

diretamente por esta investigadora em um único momento sempre precedida 

por visita guiada para reconhecimento dos doentes, das instalações e dos 

equipamentos para prevenção de úlcera de pressão que estavam a ser utilizados. 

O doente não foi abordado nesta investigação durante o procedimento de 

recolha de dados visto que se trata de um estudo com base em dados 

secundários e informações prestadas pelo Enfermeiro. 

 

4.7. Variáveis do estudo 

Variáveis independentes: 

Género, grupo etário, diagnóstico médico principal na admissão e tempo de 

internamento (em meses). 

 
Variáveis dependentes / Outcomes: 

 Prevalência de UP por género, grupo etário, tempo de internamento e 

diagnóstico principal  

 Prevalência de UP em doentes com Hipertensão Arterial (HTA) e 

Diabetes Mellitus (DM) 

 Prevalência de UP em doentes continentes e incontinentes 

 Prevalência de UP de acordo com o local onde a UP mais grave foi 

adquirida  

 Prevalência de UP por categoria da UP mais grave, por género e por 

grupo etário 

 Prevalência de UP por localização anatómica da úlcera mais grave, por 

género e grupo etário. 

 Percentagem de total de UP por doente 

 Percentagem de Doentes de Baixo e de Alto Risco para UP de acordo 

com a avaliação pela Escala de Braden 



Material e Métodos                                                                                          43 
 

 Risco para UP de acordo com género, grupo etário, diagnóstico 

principal, HTA e DM . 

 Prevalência de UP por grupo de Risco por género e grupo etário 

 Média dos Scores totais de risco pela Escala de Braden por género e 

grupo etário 

 Média dos Scores das subescalas de Braden 

 Prevalência de UP segundo utilização de equipamento de prevenção 

 Prevalência de UP de acordo com os reposicionamentos  

 Percentagem de intervenções de enfermagem para prevenção de UP 

por Administração Regional de Saúde. 

Em termos de estatística descritiva apresentam-se para as variáveis deste 

estudo as tabelas de frequências e gráficos ilustrativos das distribuições de 

valores verificadas. Os testes estatísticos foram aplicados  para averiguar se as 

diferenças observadas na amostra são estatisticamente significativas, ou seja, se 

as conclusões da amostra se podem inferir para a população. O valor de 5% foi 

o valor de referência utilizado, significa que estabelecemos a inferência com 

uma probabilidade de erro inferior a 5%. 

Segundo Ramos (2009) os métodos estatísticos reúnem ciência, tecnologia e 

raciocínio lógica no processo de investigação de problemas e busca de soluções 

nas mais diversas áreas do conhecimento . A estatística  permite avaliar e 

estudar as incertezas e os seus efeitos , auxilia na interpretação de experiências e  

observações de fenómenos e para isto utiliza variadas técnicas.  

 Na atualidade, um enorme volume de informações tem sido  produzido e 

precisa ser adequadamente analisado . A estatística tem sido utilizada em 

diversas áreas para subsidiar a tomada de decisão. Nesta investigação  Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 19.0, foi o software utilizado para tratamento 

e análise dos dados.  

 Para verificar a relação entre a variável nominal e cada variável ordinal o 

teste utilizado foi o Qui-quadrado de Pearson. Para avaliar as diferenças entre 

uma variável quantitativa, em dois momentos de avaliação, utilizau-se o teste t 

para amostras emparelhadas, pois os elementos da amostra que são estudados 

nos dois momentos são os mesmos, obtendo-se valores em dois momentos 

diferentes (Pestana, 2008). No entanto, para aplicar um teste estatístico 

paramétrico foi necessário verificar o pressuposto da normalidade das 

distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S 

(Kolmogorov-Smirnov). O teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas foi o 

teste utilizado quando não foi possível utilizar o teste t. 
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Para realizar o cruzamento entre uma variável qualitativa e variáveis 

quantitativas, estas podem ser determinadas pelos valores médios obtidos para 

cada classe da variável qualitativa, sendo o teste de hipóteses adequado a 

ANOVA, quando se cumpre o pressuposto da normalidade ou para amostras 

de grande dimensão (Maroco, 2010).  Quando não se verificou o pressuposto 

da homogeneidade de variâncias ou o pressuposto da normalidade, em vez da 

ANOVA, aplicou-se o teste não paramétrico  Kruskall-Wallis.  

4.8. Questões éticas 

Esta investigação foi precedida das devidas autorizações concedidas pelos 

respetivos Conselhos Diretivos das Administrações Regionais de Saúde 

mediante pareceres favoráveis das Comissões de Ética para Saúde (CES) das 

regionais Norte (Anexo 3), Centro (Anexo 4), Lisboa e Vale do Tejo (Anexo 5), 

Alentejo (Anexo 6) e Algarve (Anexo 7). 

Consentimento informado, livre e esclarecido (Anexo 8) foi solicitado a 

todos os potenciais participantes, assegurado total liberdade para participar ou 

não, sem qualquer penalização ou efeito sobre os cuidados prestados, com 

garantia de privacidade e confidencialidade dos dados clínicos. Doentes em 

condições de compreender os objetivos do estudo que aceitaram participar 

assinaram o consentimento. Doentes com capacidade para compreender, que 

manifestaram aceitação em participar porém, impossibilitados de assinar  

devido a condições clínicas ou por não serem alfabetizados apontaram a digital 

para indicar consentimento. Para os doentes incapazes de consentir foi 

solicitado consentimento ao familiar. Por fim, para os doentes considerados 

sob responsabilidade da Instituição o consentimento foi assinado por 

Assistente Social responsável. A abordagem ao doente e a família para solicitar 

o consentimento ocorreu com a intermediação de um profissional do hospital. 

Ressaltamos que a presente investigação não acarretou qualquer risco ou dano 

ao doente e o respeito pelos participantes foi garantido em todas as etapas da 

investigação. 

Nas unidades que integram a ARS Norte, em atenção à solicitação da CES, 

além do Consentimento Informado, foi solicitado ao Enfermeiro ou 

responsável pela Instituição uma Declaração para garantir que a referenciação 

de doentes para participar do estudo foi feita com autorização, ainda que 

verbal, dos participantes, sem isentar a investigadora de informar claramente 
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cada participante ou familiar e de recolher o respetivo consentimento 

informado, livre e esclarecido. 

4.9. Problemas enfrentados no percurso 
metodológico 

Este tópico tem a finalidade de registar a experiência da investigadora face a 

alguns problemas enfrentados durante o percurso metodológico, na expectativa 

de contribuir com outros investigadores que pretendam realizar estudo 

semelhante a nível nacional. 

Os problemas não ocorreram em função da Metodologia utilizada visto que 

se mostrou adequada ao objetivo da investigação. As dificuldades estão 

especialmente relacionadas aos procedimentos necessários a aplicação do 

método, a iniciar pelo procedimento que permiti o acesso as unidades de saúde 

para fins de investigação. O processo para obter autorização para realização da 

pesquisa na rede hospitalar apresentou diferenças à nível nacional, com prazos 

muito superiores ao previsto no cronograma de atividades. A partir da 

solicitação encaminhada ao Presidente da ARS até a deliberação do parecer pela 

Comissão de ética e decisão final pelo Conselho Diretivo o prazo de espera 

variou de 45 a 120 dias. 

O próximo problema consistiu em conseguir colaboração por parte dos 

Hospitais em participar da investigação. Segundo orientação recebida pelas 

Equipas de Coordenação Regional (ECR/RNCCI) em visitas realizadas ainda 

na fase de elaboração do Protocolo de investigação, o convite as unidades só 

poderia ser formalizado após autorização da ARS. Convidadas a participar, 

muitas instituições recusaram e algumas preferiram não se manifestar a respeito. 

Poucas aceitaram o convite de imediato e, por vezes, foram necessários vários 

contactos até uma tomada de decisão por parte do Diretor Técnico, do Diretor 

Clínico ou do Provedor, de acordo com o regulamento de cada instituição. 

A partir desta fase novo prazo foi necessário até que as unidades que 

aceitaram participar programassem o dia para recolha de dados de acordo com 

a disponibilidade do serviço. Este aspeto também tem impacto sobre os custos 

com a investigação por demandar maior tempo de permanência na região ou 

implicar em vários deslocamentos que poderiam ter sido evitados se houvesse 

compatibilidade na agenda de visitas as unidades. 
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 A experiência mostrou que quando o convite parte diretamente da ARS, 

neste caso da ECR, praticamente não há recusa por parte dos Hospitais. Porém, 

este procedimento só foi adotado pela ARS Norte. 

A permissão para o acesso ao processo clínico do doente é mais uma etapa a 

ser enfrentada. No contexto onde a investigação foi realizada a grande maioria 

dos doentes não apresenta condições clínicas para entender o objetivo do 

estudo e dar pessoalmente o consentimento. O contacto com os familiares nem 

sempre é fácil e, se não for intermediado por profissional da unidade, pode não 

resultar. A melhor experiência foi no sentido de solicitar colaboração da equipa 

do Hospital para obter os consentimentos antes da data marcada para a recolha 

dos dados. 

Superadas estas fases, outras dificuldades metodológicas não foram 

encontradas face a boa organização dos processos clínicos, disponibilidade de 

banco de dados informáticos e atualizados, formulários para recolha de dados 

de fácil compreensão e, acima de tudo, total colaboração por parte dos 

enfermeiros. 

Ao considerar os problemas relatados concluímos que o cronograma de 

atividades proposto no Protocolo de Investigação, especialmente em 

investigações à nível nacional, deve atentar para fatores externos que 

independem da vontade do investigador, atrasam consideravelmente a 

realização das tarefas e aumentam os custos associados. 
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5. Resultados 

Verificamos que em todas as unidades as equipas eram multidisciplinares, 

com presença de Enfermeiro 24 horas por dia, todos capacitados para avaliação 

de risco com aplicação da escala de Braden, instrumento utilizado na prática 

clínica em todas as unidades da amostra. Apenas 50% das unidades aplicam um 

Protocolo de prevenção para UP.  

 

5.1  Estudo de Prevalência de úlceras de 
pressão 

 

O número total de casos de úlcera de pressão (UP) verificado na amostra,  a 

partir da consulta aos processos clínicos dos doentes no momento da recolha 

de dados, apontou uma prevalência pontual de 23%. Do total de 545 

participantes do estudo, 124 apresentavam úlcera de pressão. Na amostra, a 

percentagem de elementos com UP é ligeiramente superior para o sexo 

masculino e para o grupo etário 76 a 90 anos, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas (p = 0,927; p = 0,486), ou 

seja, não existe uma relação entre a presença de UP, gênero e grupo etário.  

A prevalência de UP observada na amostra, no período de maio a julho de 

2011, nas ULDM de Portugal continental, esta representada no gráfico 2. 
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Gráfico 2:  Prevalência de UP na amostra. maio a julho de 2011.Portugal. 

 

 
 

 
Na amostra, a percentagem de elementos com UP é superior para o tempo 

de internamento entre 1 anos e dois anos, seguida de 0 a 3 meses, sendo 

inferior para mais de 2 anos e de 6 a 12 meses. No entanto, estas diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas( 4
2 = 4,049, p = 0,399), o 

valor de prova é superior ao valor de referência de 5%, ou seja , não existe uma 

relação entre a presença de UP e o tempo de internamento. A prevalência de 

UP por tempo de internamento (em meses) esta apresentado na Tabela 6. 

 
Tabela 6: Prevalência de UP por tempo de internamento 

Tempo de Internamento 

 Frequência Percentagem 

0 a 3 meses 140 25,7 

3 a 6 meses 80 14,7 

6 a 12 meses 85 15,6 

12 a 24 meses 130 23,9 

mais de 24 meses 110 20,2 

Total 545 100,0 

 

 
A percentagem de elementos com UP é superior nos diagnósticos úlceras de 

pressão, seguido de doenças respiratórias, Parkinson e TCE/ Politraumatismos 

e depois Alzheimer, Doenças cardíacas e Fraturas. Estas diferenças observadas 

são estatisticamente significativas, pois realizando o teste Qui-quadrado por 

simulação de Monte Carlo (existem mais de 20% de categorias com frequência 

esperada inferior a 5), obtém-se 18
2 = 80,718, p< 0,001, o valor de prova é 

inferior ao valor de referência de 5%, ou seja, existe uma relação entre o 

Úlcera de pressão

Sim; 124; 23%

Não; 421; 77%
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diagnóstico e a presença de UP. Na análise de subgrupo (n=124) a percentagem 

de elementos com UP é superior para o diagnóstico de AVC. A prevalência de 

UP por Diagnóstico principal esta demonstrada nos gráficos 3 e 4. 

 
Gráfico 3: Prevalência de UP por Diagnóstico principal 

 
 

 
Gráficos 4: Prevalência de UP por Diagnóstico principal 

 
 

No que se refere a relação entre hipertensão arterial (HTA), Diabetes 

Mellitus (DM) e Úlcera de Pressão (UP) os resultados mostraram que a 

percentagem de elementos com UP foi superior apenas em  doentes com 

ambas as patologias, no entanto, estas diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas, ( 1
2 = 0,413, p = 0,521), o valor de prova é 

superior ao valor de referência de 5%, ou seja, não existe uma relação entre a 

presença de UP e a presença de HTA e DM. A prevalência de UP em doentes 

com ambas as patologias esta demonstrado no gráfico 5. 
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Gráfico 5:  Prevalência de UP em doentes com HTA e DM  

 
 

Na amostra, a incontinência é um problema presente na maioria dos doentes  

visto que 79% apresentam incontinência frequente, 8% incontinência ocasional 

e apenas 13% não apresentam incontinência.  

A percentagem de elementos com UP é superior para os que apresentam 

incontinência conforme dados apresentados na Tabela 7. Estas diferenças 

observadas são estatisticamente significativas (1
2 = 21,927, p< 0,001), o valor 

de prova é inferior ao valor de referência de 5%, ou seja, existe uma relação 

entre a presença de UP e  incontinência. 

 
 

Tabela 7:Prevalência de UP em doentes continentes e incontinentes 

  Úlcera de pressão 

Incontinência  Não Sim 

Não tem N 72 1 

 % no Grupo 98,6% 1,4% 

Ocasional ou Frequente N 349 123 

 % no Grupo 73,9% 26,1% 

 

A percentagem de elementos com UP é superior para os que apresentam 

incontinência dupla quando comparada aos que apresentam apenas 

incontinência urinária ou são continentes, conforme demonstrado no gráfico 6. 

As diferenças observadas são estatisticamente significativas, (2
2 = 28,607, p< 

0,001), o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, ou seja, existe 

uma relação entre a presença de UP e o tipo de incontinência. 
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Gráfico 6: Prevalência de UP de acordo com o tipo de incontinência 

 
 

Na análise do subgrupo dos utentes com UP (n=124), verificou- que 51% 

dos doentes da amostra adquiriram  UP em  outra unidade de saúde, 26% na 

própria Unidade de Longa Duração e Manutenção ( ULDM), 19% no domicílio 

e 4% em Lares de idosos  conforme representado no gráfico 7. Conforme os 

achados deste estudo, a maioria das úlceras foram adquiridas em ambiente 

hospitalar, com uma prevalência de 77%. 

 
 

Gráfico 7: Prevalência de UP por local onde a UP mais grave foi adquirida. 
 

 

 
Na análise do subgrupo dos utentes com UP (n=124), no que concerne a 

prevalência de UP por grau/categoria da úlcera mais grave, verificou-se que 

47% dos doentes apresentavam úlcera de grau/categoria IV, 29% úlcera de 

grau/categoria III, 18% úlcera de grau/categoria  II e 6% apresentam úlcera de 

grau/categoria I conforme esta representado no gráfico 8. Do total de doentes 

com a lesão, 58 apresentavam como a úlcera mais grave uma úlcera de categoria 

IV. Na amostra, as diferenças observadas para prevalência de UP por 

grau/categoria da úlcera mais grave em relação ao género e em relação ao grupo 

etário não são estatisticamente significativas ( p = 0,992 ; p = 0,194).  
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Gráfico 8: Prevalência de UP por grau/categoria da úlcera mais grave  

 
 

Verificou-se que apenas doentes com 04 ou mais úlceras apresentavam 

úlceras mais graves (grau/categoria III e IV) conforme demonstrado no gráfico 

9. No que concerne ao total de úlceras de pressão por doente, os resultados 

deste estudo mostraram que 61% apresentam uma UP, 32% apresentam 2-3 

UP e 7% apresentam 4 ou mais UP.  A percentagem de elementos com mais 

UP aumenta à medida que aumenta o grau/categoria da UP mais grave.  

 
 

Gráfico 9: Total de UP por grau/categoria da UP mais grave. 

 
 

Estas diferenças observadas são estatisticamente significativas, pois 

realizando o teste Qui-quadrado por simulação de Monte Carlo (existem mais 

de 20% de categorias com frequência esperada inferior a 5), obtém-se 6
2 = 

17,669, p = 0,006, o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, 

existe uma relação entre o grau/categoria da UP e o Total de UP, aumentando 

o total de úlceras com o aumento do grau/categoria  da UP mais grave.  
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A prevalência de UP por localização anatómica da úlcera mais grave esta 
apresentada na Tabela 8. As localizações anatómicas mais frequentes foram as 
regiões do sacro com 48%, seguida do trocânter com 30%, calcanhar com 6%, 
crista ilíaca com 4% e  ísquio também com 4%. Na amostra, existem variações 
da percentagem de cada localização por género e em cada grupo etário , no 
entanto, estas diferenças observadas não são estatisticamente significativas (p = 
0,285; , p = 0,701).Em doentes com mais de uma úlcera verificou-se a 
localização das outras úlceras. Nestes casos, as regiões mais afetadas foram 
trocânter com 47%, sacro com 30% e crista ilíaca com 16%.  

 
Tabela 8: Prevalência de UP por localização anatómica da úlcera mais grave  

Localização anatómica da úlcera 

mais grave 

 Frequência Percentagem 

Sacro 61 48,0 

Calcanhar 8 6,3 

Trocânter 38 29,9 

Nádegas 3 2,4 

Crista ilíaca 5 3,9 

Ísquio 5 3,9 

Região dorsal 2 1,6 

Pés 2 1,6 

Grade costal 1 ,8 

Maléolos 1 ,8 

Osso occipital 1 ,8 

Total 127 100,0 
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5.3 Estudo de avaliação de risco para úlcera 
de pressão 

No estudo de avaliação de risco foram utilizados os valores de scores da 

Escala de Braden e classificações de risco registadas nos processos clínicos dos 

doentes em duas avaliações  distintas : na admissão na unidade e na última 

avaliação realizada . A periodicidade mensal com que a escala de avaliação de 

risco é aplicada em todas as unidades da amostra permitiu que a segunda 

avaliação refletisse uma avaliação de risco recente de cada doente. 

Na amostra, os dados relativos as avaliações mostraram que 74% dos 

doentes foram classificados como de alto risco na admissão, mesma 

percentagem verificada na segunda avaliação, embora não correspondessem 

integralmente aos mesmos casos. Dos 139 doentes admitidos com Baixo Risco 

17,3% passaram a ser de Alto Risco após a admissão enquanto dos 406 

admitidos com Alto Risco apenas 5,9% passaram a ser de Baixo Risco após a 

admissão. Os resultados das duas avaliações estão demonstradas nas tabelas 9 e 

10. 
 

Tabela 9: Classificação de risco de acordo com 1ª avaliação 

 Frequência Percentagem 

Alto risco 112 90,3 

Baixo risco 12 9,7 

Total 124 100,0 
 

Tabela 10: Classificação de risco de acordo com 2ª avaliação 

 Frequência Percentagem 

Alto risco 115 92,7 

Baixo risco 9 7,3 

Total 124 100,0 

 

Na amostra, a percentagem de elementos com Alto Risco apresentou 

pequenas diferenças com a idade, no entanto, estas diferenças observadas não 

são estatisticamente significativas (p=0,740).  A percentagem de elementos com 

Alto Risco foi superior para o sexo feminino, estas diferenças observadas são 

estatisticamente significativas (p < 0,001). O Risco para UP de acordo com o 

género esta representado no gráfico 10. 
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Gráfico 10: Risco para UP de acordo com género 

 
 

No que concerne a percentagem de elementos com alto risco para UP em 

relação ao diagnóstico médico principal foi superior nos diagnósticos TCE e 

doenças psiquiátricas, seguidos de úlceras de pressão, AVC e outras doenças 

neurológicas, sendo inferior para doenças hepáticas e doenças Reumáticas. 

Estas diferenças observadas são estatisticamente significativas, pois realizando o 

teste Qui-quadrado por simulação de Monte Carlo (existem mais de 20% de 

categorias com frequência esperada inferior a 5), obtém-se 18
2 = 57,538, p< 

0,001, o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, demonstrando 

que existe uma relação entre o diagnóstico e o risco. Na amostra, a relação entre 

Alto Risco associado a Hipertensão arterial e Diabetes Mellitus como 

diagnósticos secundários também foi verificado, mas as diferenças encontradas 

não foram estatisticamente significativas (p = 0,512; p = 0,355).A relação entre 

alto risco para UP e diagnóstico principal esta representada nos gráficos 11 e 

12. 

 
Gráfico 11: Risco para UP de acordo com Diagnóstico principal 
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Gráfico 12: Risco para UP de acordo com Diagnóstico principal 

 
 

A prevalência de UP é superior para o grupo avaliado como de alto risco 

para UP pela Escala de Braden. Estas diferenças observadas são 

estatisticamente significativas, ( 1
2 = 21,164, p < 0,001), o valor de prova é 

inferior ao valor de referência de 5%, existe uma relação entre a presença de UP 

e o grupo de risco. Cerca de 28% dos doentes da amostra classificados na 

admissão como de Alto Risco apresentaram úlcera de pressão. A análise de 

subgrupo de doentes com UP (n=124) mostrou que 90% dos doentes foram 

classificados como de Alto Risco para UP na admissão, subindo para 93% na 

segunda avaliação. A prevalência de UP na amostra, por grupo de risco,  esta 

representada nos gráfico 13. 
 

Gráfico 13: Prevalência de UP por grupo de risco  

 
 

A percentagem de elementos com UP é superior para o grupo de Alto 

Risco, sendo as diferenças superiores para o sexo masculino conforme 

demonstrado no gráfico 14. Estas diferenças observadas são estatisticamente 

significativas ( p< 0,001 ), ou seja, existe uma relação entre a presença de UP  , 

grupo de risco e o género.  
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Gráfico 14:  Prevalência de UP por grupo de Risco e por género 

 
 

No que se refere a prevalência de UP por grupo de risco e grupo etário as 

diferenças observadas são estatisticamente significativas para as idades 61 a 75 

anos e 76 a 90 anos ( p< 0,001 ). O valor de prova é inferior ao valor de 

referência de 5%, ou seja, existe uma relação entre a presença de UP e o grupo 

de risco para estas idades.  A prevalência de UP por grupo de risco de acordo 

com o grupo etário esta representado no gráfico 15. 

 
 

Gráficos 15: Prevalência de UP por grupo de Risco e por grupo etário 
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A média do scores totais de avaliação de risco para UP pela Escala de 

Braden foram 14,5 e 14,7 na primeira e segunda avaliações, respetivamente.   A 

pontuação 13 foi a mais verificada na amostra (12,5%).  

Como verificado na tabela 11, os valores  são superiores para a segunda 

avaliação. Para avaliar as diferenças entre scores da Escala de Braden, em dois 

momentos de avaliação, não utilizou-se o teste t para amostras emparelhadas ao 

verificar-se com o teste K-S que o pressuposto da normalidade das 

distribuições das variáveis não sucedia na amostra. Por este motivo, em vez do 

teste paramétrico, foi utilizado o teste não paramétrico equivalente, o teste do 

sinal de Wilcoxon para amostras emparelhadas. O valor de prova  é inferior a 

5%, ou seja, existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

momentos para  média dos scores totais da Escala de Braden ( p< 0,001 ). 

  

 
Tabela 11: Médias dos escores totais das avaliações de risco para UP 

 N Média Desvio Padrão 

Score total 1ª 545 14,54 3,33 

Score total 2ª 545 14,74 3,12 

 

 

Em relação a comparação  das médias das subescalas de Braden nas 

duas avaliações verificou-se que para as subescalas de atividade e mobilidade, os 

valores médios são superiores para a segunda avaliação O valor de prova é 

inferior a 5% para estas subescalas, existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois momentos( p< 0,001 ).Para as restantes subescalas, 

as diferenças observadas não são estatisticamente significativas.  
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Os valores médios observados para as subescalas de Braden 

apresentam as variações ilustradas no gráfico 16, sendo superiores para a 

humidade e para a nutrição, seguidos da perceção sensorial (todos estes 

superiores ao ponto intermédio da escala) e inferiores para a fricção, seguida da 

atividade e mobilidade (todos estes inferiores ao ponto intermédio da escala), 

sendo estas três variáveis as de maior impacto sobre o score total da escala de 

Braden.  

 
Gráfico 16: Impacto dos scores das subescalas de Braden  sobre o score final 

 
 

 
A frequência dos scores para cada subescala de Braden esta representada no 

gráfico 17. Na maior parte das avaliações as subescalas perceção sensorial 
e humidade receberam score 3, as subescalas atividade e mobilidade 
receberam score 2 , enquanto a subescala fricção e forças de 
cisalhamento recebeu score 1, ou seja, a pontuação mais baixa na maioria 
das avaliações de risco. 

 

 
 

Gráfico 17 :Doentes com scores 1, 2, 3 ou 4 segundo as subescalas de Braden 
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5.4. Estudo de Prevenção de UP 

 
Os dados levantados para realização do estudo de prevenção de UP 

incluíram a utilização ou não de equipamento de prevenção  pelos doentes da 

amostra e a frequência de reposicionamentos. As principais intervenções 

autónomas prescritas pelo enfermeiro para prevenção da lesão também foram 

objeto de estudo, mas os resultados serão apresentados por Administração 

Regional de Saúde em tópico posterior. 

Na amostra deste estudo, 78% dos doentes apresentavam algum tipo 

equipamento de prevenção. Deste total verificou-se que 52% utilizavam 

equipamento de prevenção elétrico , nomeadamente o colchão de pressão 

alterna. A relação entre utilização de equipamento para prevenção de UP e 

prevalência de UP esta representada no gráfico 18 . A percentagem de 

elementos com UP foi superior para os que utilizavam equipamento de 

prevenção. Estas diferenças observadas são estatisticamente significativas, (1
2 

= 19,985, p< 0,001, o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, 

existe uma relação entre a presença de UP e o uso de equipamento de 

prevenção. 

 
Gráfico 18: Prevalência de UP segundo o uso de equipamento de prevenção 

 
 

No que concerne ao reposicionamento dos doentes, verificou-se a 

frequência de cada intervalo, ou seja, a percentagem de doentes que eram 

reposicionados a cada 2 horas, 3 horas e 4 horas ou mais. Os resultados 

mostraram que 18,5% dos doentes da amostra não tinham nenhum 

reposicionamento planeado e que a maioria dos doentes era reposicionada a 

cada 3 horas, conforme dados da tabela 12. 
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Tabela 12: Percentagem de doentes segundo intervalos de reposicionamento 

 Frequência Percentagem 

Nada planeado 101 18,5 

A cada 2 horas 52 9,5 

A cada 3 horas 312 57,2 

4 ou mais horas 80 14,7 

Total 545 100,0 

 

No que concerne a relação entre reposicionamento e prevalência de UP 

verificou-se que a percentagem de elementos com UP foi superior para os que 

eram reposicionamento a cada 2 horas, seguem-se os que eram reposicionados 

a cada 3 horas, depois a cada 4 horas ou mais e  inferior para os que não tinham 

reposicionamento planeado, conforme representado no gráfico 19 . Estas 

diferenças observadas são estatisticamente significativas ( 3
2 = 41,424, 

p<0,001), o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, ou seja, 

existe uma relação entre a presença de UP e  reposicionamento do doente.  

 

Gráfico 19: Prevalência de UP de acordo com os reposicionamentos  

 
 

5.5. Comparação de Resultados por ARS 

 
Os dados serão agora apresentados por Administração Regional de Saúde 

(ARS) para permitir comparação entre os resultados relativos aos estudos de 

prevalência, avaliação de risco e prevenção de UP. 
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No que respeita a caracterização da amostra por ARS verificou-se que as 

diferenças observadas para género e grupo etário não são estatisticamente 

significativas (p = 0,829; p = 0,101).  

Por outro lado, as variações da percentagem de cada diagnóstico principal 

são estatisticamente significativas (p < 0,001), sendo o AVC  o diagnóstico mais 

frequente em todas as ARS. A percentagem de cada tempo de internamento 

também variou , sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas 

(p < 0,001).  Para realizar o cruzamento entre estas variáveis poderia utilizar-se  

a ANOVA mas, como o teste K-S verificou ausência da normalidade da 

distribuição das variáveis, utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis. 

 As prevalências de UP verificadas diferem por ARS com os seguintes 

valores por região administrativa: 31,7% no Norte, 19.1% Lisboa e Vale do 

Tejo (LVT), 17% no Centro, 13,3% no Alentejo e 19,1% no Algarve. A 

percentagem de UP é superior para a ARS Norte, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas, (4
2 = 16,226, p = 0,003), o valor de 

prova é inferior ao valor de referência de 5%, ou seja, existe uma relação entre  

ARS e a UP. A prevalência de UP por ARS esta representada no gráfico 20. 

 
Gráfico 20: Prevalência de UP por ARS. maio a julho de 2011. Portugal. 

 
 

 

A prevalência de UP de acordo com o local onde a UP mais grave foi 

adquirida esta representada no gráfico 21. Verificou-se que a percentagem de 

UP adquiridas na ULDM é inferior para a ARS Norte e superior para a ARS 

Algarve, Alentejo e Centro. A percentagem de UP adquiridas em outra unidade 

é superior para a ARS Norte e LVT. A percentagem de UP adquiridas em Lar 

para idosos é superior para LVT e Norte. As diferenças são estatisticamente 

significativas, (12
2 = 38,576, p< 0,001), o valor de prova é inferior ao valor de 

referência de 5%, existe relação entre a ARS e o local onde a UP foi adquirida. 
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Gráfico 21: : Prevalência de UP por  local onde a UP mais grave foi adquirida por   ARS 

 
 

Observou-se variações da localização anatómica da úlcera mais grave para 

cada ARS. As diferenças observadas são estatisticamente significativas(40
2 = 

68,403, p = 0,014), o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, 

existe uma relação entre a ARS e a localização anatómica úlcera mais grave. 

 

    Quanto a  prevalência de UP por grau/categoria da UP mais grave por ARS 

os resultados estão representados no gráfico 22. A percentagem de Grau IV é 

superior para a ARS Norte e inferior para Alentejo e Algarve ; a percentagem 

de Grau I é superior para a ARS Centro e inferior para LVT e Norte; a 

percentagem de Grau II é superior para a ARS Alentejo e inferior para Norte; a 

percentagem de Grau III é superior para a ARS Algarve, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas, (12
2 = 50,190, p< 0,001), o valor de 

prova é inferior ao valor de referência de 5%, existe uma relação entre a ARS e 

o grau da UP. 

 
Gráfico 22: Prevalência de UP por grau/categoria da UP mais grave por ARS. 

 
 

No que concerne ao estudo de avaliação de risco, a percentagem de doentes 
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a percentagem de doentes de Alto Risco foi superior para a ARS Norte, seguida 

do Algarve, e inferior para o Centro, Alentejo e LVT, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas( 4
2 = 42,515, p< 0,001), o valor de 

prova é inferior ao valor de referência de 5%, existe uma relação entre a ARS e 

a classificação de risco.  

 

Gráfico 23. Percentagem de doentes de baixo e alto risco para UP por ARS 

 
 
No que respeita ao estudo de prevenção de UP por ARS, verificou-se que a 

percentagem de equipamento de prevenção é superior para a ARS Norte, 
seguida de Centro e Alentejo, e inferior para LVT e Algarve conforme 
demonstrado no gráfico 24. As diferenças observadas são estatisticamente 

significativas, (4
2 = 77,284, p<0,001), o valor de prova é inferior ao valor de 

referência de 5%, existe uma relação entre a ARS e equipamento de prevenção.  

 

Gráfico 24 : Utilização de equipamentos para prevenção de UP por ARS 

 
 

 

A percentagem de doentes segundo intervalo de reposicionamentos por 

ARS esta representado no gráfico 25. Verificou-se na amostra deste estudo que 

o intervalo de 4 ou mais horas é superior para LVT e Algarve, seguida de 
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superior para Norte e inferior para LVT e Algarve. A percentagem de a cada 2 

horas é superior para Alentejo. A percentagem de nada planeada é inferior para 

Norte, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas(12
2 = 

294,753, p< 0,001), o valor de prova é inferior ao valor de referência de 5%, ou 

seja, existem diferenças regionais sobre o intervalo de reposicionamento mais 

realizado para prevenir UP. 

 
Gráfico 25: Percentagem de doentes segundo intervalo de reposicionamento por ARS 

 
 

 

5.5.1 Intervenções de Enfermagem 

 

Para esta fase do estudo foram selecionados 08 tipos de intervenções 

indicadas pela EPUAP/NPUAP para a prevenção de UP com base nas 

melhores evidências científicas disponíveis. São elas: 1)Avaliar risco de úlcera de 

pressão; 2)Inspecionar/avaliar a pele; 3) Cuidar da pele; 4) Evitar humidade da 

pele; 5) Reposicionar o doente; 6) Utilizar equipamentos para prevenção de UP; 

7)Avaliar estado nutricional do doente; 8)Educar/orientar para prevenção de 

UP. 

Verificando-se que um mesmo tipo de intervenção foi prescrita de diversas 

formas pelos Enfermeiros  apresentaremos a transcrição das prescrições na 

íntegra, porém, agrupadas por categoria de intervenção. Os resultados serão 

apresentados para amostra total e por Administração Regional de Saúde (ARS). 
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1)Intervenção: avaliar risco de úlcera de pressão. 

Avaliar Risco de úlcera de pressão constou da prescrição do Enfermeiro em 

100% das unidades da amostra, ou seja, em todas as ARS. Todas as avaliações 

utilizaram a Escala de Braden para este fim. 

2)Intervenção: inspecionar/avaliar a pele 

Os resultados mostram que a intervenção Inspecionar/Avaliar a pele 

constou da prescrição do Enfermeiro em 42% do total de unidades avaliadas. 

Por ARS esta intervenção constou da prescrição em 33% das unidades do 

Norte , em 33% das unidades de LVT, em 71% das unidades do Centro e em 

33% das unidades do Alentejo.  Na região do Algarve não foi encontrada 

prescrição desta intervenção em  unidades da amostra. 

 

Tabela 13: Prescrições do Enfermeiro para Inspecionar/Avaliar a pele por ARS 

ARS Norte Prescrições do Enfermeiro enquadradas nesta categoria 

Vigiar a pele 

Inspeção diária da pele 

Vigiar estado da pele 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro enquadradas nesta categoria 

Vigiar condições da pele 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro enquadradas nesta categoria 

Vigiar característica da pele 

Avaliar integridade da pele, coloração e temperatura 

Inspecionar a pele 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro enquadradas nesta categoria 

Vigiar sinais de UP 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro enquadradas nesta categoria 

Inspecionar /avaliar a pele 

Intervenção não prescrita 
 

 

3)Intervenção: Cuidar da pele 

Os resultados mostraram que a intervenção Cuidar da pele constou da 

prescrição do Enfermeiro em 75% do total de unidades avaliadas. Por ARS esta 

intervenção constou da prescrição em 67% das unidades do Norte , em 67% 

das unidades de LVT, em 71% das unidades do Centro , em 100% das unidades 

do Alentejo e em 100% das unidades do Algarve. 
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Tabela 14: Prescrições do Enfermeiro para Cuidar da pele por ARS 

ARS Norte Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Limpar  e tratar a pele seca com creme hidratante 

Promover Cuidados de higiene e conforto 

Massajar com creme hidratante zonas de pressão 

Promover higiene da pele 

Hidratar a pele 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Promover cuidados de higiene 

Manter a integridade da pele 

Hidratar a pele 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Manter integridade da pele 

Aliviar e massajar as zonas de maior pressão com creme hidratante 

Aplicar  óxido de zinco 

Massajar o corpo 

Promover cuidados de higiene e conforto 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Aplicar creme hidratante em zona de pressão 

Promover higiene e hidratação da pele como medidas de conforto e proteção 

Promover hidratação da pele 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Proteger e hidratar a pele 

Promover cuidados com a pele e hidratação 
 

 

 

4)Intervenção: Evitar humidade da pele 

Os resultados mostraram que a intervenção Evitar humidade da pele 

constou da prescrição do Enfermeiro em 29% do total das unidades avaliadas. 

Por ARS esta intervenção constou da prescrição em 22% das unidades do 

Norte , em 43% das unidades do Centro , em 33% das unidades do Alentejo e 

em 50% das unidades do Algarve. Na região de LVT não foi encontrada 

prescrição desta intervenção em  unidades da amostra. 
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Tabela 15: Prescrições do Enfermeiro para Evitar humidade da pele por ARS 

ARS Norte Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Monitorizar a exposição da pele a humidade e manter a zona o mais seca possível 

Vigiar eliminações e humidade 
 

ARS LVT Intervenções enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
 

ARS Centro Intervenções enquadradas nesta categoria 

Manter a roupa de cama limpa, seca e sem rugas 

Evitar pele húmida (troca de fraldas/sudorese/fluídos) 

Reduzir  humidade local 
 

ARS Alentejo Intervenções enquadradas nesta categoria 

Manter roupa de cama limpa e seca 
 

ARS Algarve Intervenções enquadradas nesta categoria 

Vigiar eliminação  vesical para evitar humidade 
 

 

5)Intervenção: Reposicionar o doente 

Os resultados mostraram que a intervenção Reposicionar o doente 

constou da prescrição do Enfermeiro em 100% das unidades avaliadas. Por 

ARS esta intervenção constou de todas as prescrições de enfermagem avaliadas. 

 

Tabela 16: Prescrições do Enfermeiro para Reposicionar o doente por ARS 

ARS Norte Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Alternar decúbito de 3 em 3 horas e registar a posição 

Mobilizar clientes colaborantes 

Executar técnica de posicionamento de 3 em 3 horas 

Incentivar /supervisionar deambulação e levante 

Supervisionar posicionamento 

Utilizar técnicas corretas de posicionamento sem arrastar o utente 

Reposicionar o utente a cada 2 horas e registar o reposicionamento 

Reposicionar a cada 2 horas 

Realizar Levante  

Realizar posicionamentos frequentes  

Executar alternâncias de decúbito 

Evitar deixar o doente muito tempo sentado em cadeirão ou cadeira de rodas 
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Evitar posicionar diretamente sobre o trocânter quando a posição lateral for usada no leito. 

Utilizar posição inclinada de 30º 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Reposicionar o doente em períodos regulares e registar 

Realizar levante para o cadeirão ou cadeira de rodas 

Reposicionar o doente a cada 03 horas 

Promover mudanças de decúbito 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Auxiliar nos posicionamentos/mobilizações e atividades 

Reposicionar no leito de 3/3 horas   doentes de Baixo Risco  

Promover reposicionamento no leito de 2/2 horas   doentes de alto risco  

Fazer levante não superior a 2 horas 

Fazer posicionamentos suaves e frequentes. Alternar decúbito 5 a 6 vezes ao dia. 

Posicionar em decúbitos alternados de 3 em 3 horas 

Reduzir as forças de fricção e pressão durante os posicionamentos 

Fazer mobilizações ativas e passivas 

Promover alternância de decúbito 

Fazer levante por períodos para o cadeirão 

Realizar técnicas de posicionamento a cada 04 horas 

Promover levante da cama para cadeira de rodas e/ou cadeirão 

Fazer mobilizações e posicionamentos a cada 03 horas 

Fazer levante diário para o cadeirão 

Fazer levante para o cadeirão em dias alternados 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Posicionar utentes em intervalos regulares 

Promover mudança de decúbito a cada 2 horas 

Reposicionar o doente a cada 03 horas 

Realizar técnicas de mobilização e levante 

Manter cabeceira inferior a 30º 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Mobilizar e reposicionar o doente 

Promover reposicionamento do doente 

Realizar Levante 

Treino de marcha 
 

 
6)Intervenção:  utilizar equipamentos para prevenção de UP 
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Os resultados mostraram que a intervenção Utilizar equipamentos para 

prevenção de UP constou da prescrição do Enfermeiro em 87,5% do total das 

unidades avaliadas. Por ARS esta intervenção constou da prescrição em 100% 

das unidades do Norte , em 100% das unidades de LVT, em 86% das unidades 

do Centro , em 100% das unidades do Alentejo. Na região do Algarve não foi 

encontrada prescrição desta intervenção em  unidades da amostra. 

Tabela 17: Prescrições do Enfermeiro  Utilizar equipamento para prevenção de UP por ARS 

ARS Norte  Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Aplicar proteção nos locais do corpo de maior pressão 

Manter doente em colchão de pressão alterne 

Manter equipamento para alívio das zonas de pressão 

Aplicar equipamentos para prevenção de UP 

Utilizar equipamentos que aliviem as zonas de pressão 

Utilizar colchão que redistribua o peso corporal e reduza a pressão 

Utilizar materiais para reduzir a pressão  

Manter equipamentos anti escaras 

Manter equipamento de prevenção de UP 

Adequar dispositivos de redução de pressão 

Executar posicionamentos com meios auxiliares e dispositivos que aliviem áreas de pressão 

Proteger proeminências ósseas para evitar zonas de atrito 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Manter equipamentos de prevenção de UP 

Utilizar equipamentos de prevenção de UP para evitar zonas de pressão 

Manter o doente em colchão de pressão alterne 

Aliviar zonas de pressão com dispositivos de apoio 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Providenciar dispositivos auxiliares (almofadas, colchão de pressão alterna, pele de carneira) 

Utilizar  dispositivos de redução de pressão : colchão de pressão alterna 

Utilizar  dispositivos de transferência 

Utilizar  dispositivo de redução de pressão: calcanheiras e almofadas 

Usar utensílios de proteção : almofadas, calcanheiras, colchão anti escaras 

Manter colchão de pressão alterne 

Utilizar  equipamento para prevenção de UP 

Manter doente em pressão de colchão anti escara 

Providenciar colchão de pressão alternada 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 
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Manter colchão de pressão alternada 

Aliviar zonas de pressão com almofadas 

Utilizar técnicas de alívio de áreas de pressão por meios materiais conforme protocolo 

Manter equipamentos de prevenção  

Proteger proeminências ósseas e evitar fricção 

Manter colchão elétrico de pressão alternada 

Manter superfície de apoio nos calcanhares 

Manter rodilhos 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
 

 

7)Intervenção:  avaliar estado nutricional do doente 

Os resultados mostraram que a intervenção Avaliar estado nutricional do 

doente constou da prescrição do Enfermeiro em 42% das unidades avaliadas. 

Por ARS  esta intervenção constou da prescrição em 55% das unidades do 

Norte , em 57% das unidades do Centro , em 33% das unidades do Alentejo. 

Nas regiões de LVT e do Algarve não foram encontradas prescrições desta 

intervenção nas  unidades da amostra. 

 

Tabela 18: Prescrições do Enfermeiro para Avaliar estado nutricional por ARS 

ARS Norte Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Controlar e registar alterações nutricionais 

Planear dieta especial para doentes com UP 

Supervisionar alimentação de doentes de alto risco de UP 

Adequar a dieta dos doentes com úlcera 

Planear dieta Hipercalórica  

Promover reforço  proteico 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Supervisionar e auxiliar na alimentação. Contactar dietista se necessário. 

Solicitar colaboração do nutricionista quando o doente é de alto risco 

Vigiar estado de nutrição e reforçar alimentação quando necessário 

Providenciar Reforço proteico aos doentes com UP 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Oferecer suporte de nutrientes conforme prescrição 
 



72  Resultados 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
 

 

8)Intervenção:  educar/orientar para prevenção de UP 

Os resultados mostraram que a intervenção Educar/orientar para 

prevenção de UP constou da prescrição do Enfermeiro em 21% do total das 

unidades avaliadas. Por ARS esta intervenção consta da prescrição em 22% das 

unidades do Norte , em 28,5% das unidades do Centro , em 33% das unidades 

do Alentejo. Nas regiões de LVT e do Algarve não foram encontradas 

prescrições desta intervenção em  unidades da amostra 

 

Tabela 19: Prescrições do Enfermeiro para Educar/orientar para prevenção de UP por ARS 

ARS Norte  Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Ensinar o prestador de cuidados a prevenir UP 

Ensinar auto posicionamento aos utentes que puderem aprender 
 

ARS LVT Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
 

ARS Centro Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Ensinar o doente a mobilizar o corpo sempre que possível 

Ensinar utentes sobre posicionamentos 
 

ARS Alentejo Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Orientar e incentivar o utente a alternar posicionamento 
 

ARS Algarve Prescrições do Enfermeiro  enquadradas nesta categoria 

Intervenção não prescrita 
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6.Discussão  

Considerando todas as referências apontadas ao longo desta dissertação e 

ciente da necessidade de desenvolver novos estudos para aprofundar o 

conhecimento sobre as úlceras de pressão a presente investigação teve como 

objetivo conhecer a prevalência, o risco e as práticas adotadas para a prevenção 

destas complicações em Unidades de Longa Duração e Manutenção (ULDM) 

de Portugal continental. A amostra, representa 23% do total de camas em 

funcionamento nesta tipologia no País e é composta por 545 utentes (n=545) 

internados em 24 unidades de saúde .  

 

 

6.1 Discussão dos resultados do estudo de 
prevalência de UP 

 
Apesar dos avanços tecnológicos na área da saúde, as úlceras de pressão 

ainda são consideradas uma das principais complicações dos doentes graves, 

têm um impacto significativo na recuperação destes indivíduos e interferem 

diretamente na sua qualidade de vida (Mattia et al., 2010). 

Nos últimos anos, as úlceras de pressão em doentes internados têm sido 

consideradas como um dos indicadores de qualidade da assistência dos serviços 

de saúde, bem como um indicador direto da qualidade dos cuidados de 

enfermagem. 

Em Portugal, Costeira (2011) divulga que os estudos de referência apontam 

para valores de prevalência de úlceras de pressão de 17,4% em Medicinas, 7,1% 

em Cirurgias, 16,6% em Unidades de Cuidados Intensivos, 15,3% nas 

Urgências, 8,0% em Especialidades Médicas e 8,6% em Especialidades 

Cirúrgicas.  

Ferreira e colegas (2007) ressaltam que existem poucos dados acerca da 

incidência e prevalência de úlceras de pressão em Portugal. Os autores referem 
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que o primeiro estudo realizado no país verificou uma prevalência de 31,3% e 

que esta reduziu para 19,3% após a implementação de uma escala de avaliação 

de risco. Referem ainda que em 2002 foi realizado um estudo europeu 

multicêntrico de prevalência onde ficou constatado um valor de 12,5% para 

Portugal.  

O estudo de Bettencourt e Gomes (2009) sobre a prevalência de úlceras de 

pressão no serviço de internamento do Centro de Saúde de Vila Franca do 

Campo (n=38), verificou valores de 21,4% de prevalência pontual na primeira 

observação e de 22.2% na segunda avaliação. 

O Grupo de Investigação Clínica em Enfermagem (ICE), com o objetivo de 

determinar a prevalência de úlcera de pressão e fatores de risco  associados,  

realizou em 2006 investigação nos arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias. 

A amostra foi constituída por 1186 pessoas que representam estatisticamente as 

três regiões. A prevalência global encontrada foi de 14,8%.As prevalências por 

Regiões obtiveram os valores de 12,4% nas Canárias, 9% nos Açores e 22,7% 

na Madeira. Os autores destacam que nas Canárias a maior prevalência foi 

observada nos hospitais privados enquanto na Madeira e Açores o predomínio 

foi nos domicílios e centros de saúde.  

No estudo realizado por Capon e parceiros (2007) que envolveu 571 utentes 

de dez unidades de prestação de cuidados de saúde de longa duração em Roma 

(Itália), com o intuito de avaliar a prevalência das úlceras de pressão e descrever 

os fatores significativos associados ao risco e presença destas complicações, 

verificou-se uma prevalência global de úlceras de pressão de 27%. 

Os resultados do estudo nacional e anual de prevalência das úlceras de 

pressão na Holanda e Alemanha, que usaram as mesmas definições 

estandardizadas, instrumentos e metodologia  revelaram grandes diferenças nos 

valores de prevalência entre ambos os países durante os últimos dez anos, 

nomeadamente nos lares (Meesterberends et al., 2011).  

Na Itália estudo realizado por Hendrichova e colegas (2011) numa 

população de doentes oncológicos a receber cuidados paliativos investigou a 

incidência e prevalência de UP através de uma análise retrospetiva de 414 

processos clínicos dos doentes internados com mais de 6 meses cujos 

resultados demonstraram uma prevalência de 22,9% e uma incidência de 6,7% . 

Pesquisa realizada no País de Gales usou a metodologia sugerida pela 

EPUAP para a recolha de dados de prevalência da úlcera de pressão em 

Hospitais de ortopedia e Hospitais comunitários abrangendo 26% de todos os 

leitos e 1196 doentes. Desses doentes, 13,9% e 26,7% tinham úlceras de 
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pressão em ortopédicos e hospitais comunitários respetivamente (James et al, 

2010). 

De acordo com a literatura pesquisada os estudos internacionais  

apresentam grandes diferenças na prevalência das úlceras de pressão com 

variações significativas nos diversos países e dados que apontam prevalências 

de 4,7% a 22,9% nos hospitais e 7,7% a 83,6% nos lares ( Meesterberends et al., 

2011). 

Para Rogenski e Santos (2005) os trabalhos sobre incidência e prevalência de 

úlceras de pressão ainda são escassos no Brasil, no entanto, referem que estudo 

realizado em um hospital geral universitário verificou uma incidência de 

39,81%. Por outro lado, o interesse relacionado com a incidência das úlceras de 

pressão nos utentes das Unidades de Cuidados Intensivo tem aumentado, com 

estudos desenvolvidos no Rio de Janeiro e São Paulo a relatarem valores de 

incidência de 26,83% a 62,5% (Serpa et al, 2011). 

Estudos de prevalência são importantes para descrever a ocorrência de uma 

deterioração do estado de saúde na população e a análise dos resultados deste 

tipo de estudo é capaz de subsidiar ações de planeamento e novas diretrizes que 

façam frente ao problema. A Prevalência de úlcera de pressão encontrada na 

nossa investigação foi de 23%, valor semelhante ao encontrado em alguns dos 

estudos citados. Face a estes dados, verifica-se que as taxas de prevalência ainda 

apresentam valores elevados em muitos Países, inclusive em Portugal, embora 

com variações significativas. Estes resultados indicam necessidade de um 

investimento acrescido em medidas de prevenção. Por outro lado, a escassez de 

estudos no país sublinhada por vários autores justifica que novos estudos sejam 

realizados com o objetivo de contribuir para a diminuição da prevalência de 

UP. 
 

No que concerne a relação entre UP e género, Silva e colegas (2011) 

realizaram uma investigação em um hospital universitário de Uberaba-MG 

(Brasil) com o propósito de avaliar os fatores de risco em utentes internados 

(n=189) e verificaram que o género feminino era o mais representativo na 

amostra (52,3%). Este fenómeno pode ser explicado pelos dados estatísticos 

atuais que evidenciam uma mortalidade acrescida entre os homens em idades 

mais jovens do que as mulheres e, consequentemente, a uma maior população 

idosa do sexo feminino. 

Num estudo realizado por de Souza e de Gouveia  (2010), em unidades de 

cuidados de saúde prolongados em Minas Gerais (Brasil), acerca da incidência 

de úlceras de pressão em idosos institucionalizados (n=94) o género feminino 
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(62,8%) foi considerado um dos fatores preditivos para o desenvolvimento 

destas complicações. 

Resultado contrário foi verificado em um estudo desenvolvido por Fisher e 

parceiros (2004) com o objetivo de identificar e descrever a relação existente 

entre os fatores associados às úlceras de pressão em adultos numa unidade 

hospitalar. Nesta investigação, observou-se que a interação género masculino e 

nutrição estava associada de forma positiva ao desenvolvimento destas úlceras. 

Da mesma forma, Takahashie colegas (2011) identificaram o sexo masculino 

como um dos fatores significativos na incidência de úlceras de pressão em um 

estudo realizado em Minnesota (EUA) com indivíduos com idade superior a 60 

anos (n=12650).  

Tudo indica não haver ainda um consenso acerca da influência do género no 

desenvolvimento de úlceras de pressão. Na nossa amostra, o sexo feminino 

também foi o mais representativo (58%). A percentagem de elementos com UP 

é ligeiramente superior para o sexo masculino, no entanto, estas diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas (p = 0,927). No nosso estudo, 

o género não foi identificado como  fator de risco para úlceras de pressão. 

 

 
Quanto à relação entre UP e grupo etário, Gist e parceiros (2009) afirmam 

que aproximadamente 70% de todas as úlceras de pressão ocorrem na 

população geriátrica. Silva e colegas (2011) referem que as características 

comuns ao envelhecimento proporcionam uma maior suscetibilidade ao 

desenvolvimento de lesões na pele. Russo e parceiros (2008) ao realizarem um 

estudo estatístico acerca dos internamentos relacionados com a presença de 

úlceras de pressão em adultos com idades igual ou superior a 18 anos, a partir 

de dados obtidos da Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP), 

verificaram que cerca de três em quatro indivíduos adultos internados com o 

diagnóstico secundário de úlcera de pressão (72%) tinham 65 ou mais anos 

(média de idade = 71,9 anos).   

Alderden e colegas (2011) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

descrever as características de 87 doentes internados e os fatores de risco 

associados às úlceras de pressão. Notaram que uma idade igual ou superior a 40 

anos conferia risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão crónicas. No 

que respeita à população portuguesa, foi estabelecida esta correlação para idade 

igual ou superior a 70 anos (Ferreira et al., 2007). 

No entanto, Jackson (2011) desenvolveu um estudo retrospetivo com o 

propósito de comparar a incidência das úlceras de pressão desenvolvidas em 
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ambiente hospitalar (cuidados agudos) nos Estados Unidos da América  e não 

observou qualquer diferença significativa na idade dos doentes admitidos no 

que respeita à incidência desta complicação. 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, existe uma associação 

notória entre a idade e o desenvolvimento de úlceras de pressão para uma 

população com idade superior a 65 anos. O grupo etário mais representado na 

nossa amostra é aquele que compreende utentes de 76-90 anos (49%) seguido 

pelo grupo etário de 61-75 anos (25%).Os resultados do nosso estudo 

mostraram que a ocorrência da lesão foi superior no grupo etário que incluiu 

indivíduos entre os 76 e 90 anos, semelhante a todos os estudos nesta temática, 

no entanto neste estudo, sem significado estatístico.  

 
Sobre a etiologia da úlceras de pressão Rocha e colegas (2006) argumentam 

que no processo de formação da lesão placas de necrose localizam-se sobre as 

proeminências ósseas e são as percursoras das úlceras de pressão graves. Em 

relação ao tempo necessário para a formação da úlcera adverte que, caso a 

pressão não seja aliviada entre 2 a 4 horas, a lesão pode surgir e tornar-se 

irreversível. Para verificar a possível relação entre UP e tempo de internamento 

Rogenski & Santos (2005), em estudo realizado em um hospital universitário de 

São Paulo (Brasil), observaram que os indivíduos que desenvolveram UP 

apresentavam uma média de 8 a 9 dias de internamento, mas ressaltam que  em 

36,9% da amostra as úlceras de pressão surgiram com uma duração de 

internamento inferior a cinco dias. Em outro estudo sobre prevalência de úlcera 

de pressão numa Unidade de Tratamento Intensivo , Matos e colegas (2010) 

observaram que cerca de 50% das UP surgiram entre o 2º e 4º dia de avaliação 

e na primeira semana de internamento. 

Os estudos apontam que uma úlcera de pressão pode ocorrer em breve 

espaço de tempo e num curto período de internamento. No nosso estudo, 26% 

dos doentes desenvolveram UP na própria ULDM, ou seja, após o 

internamento. No entanto, não houve levantamento de informações sobre em 

quantos dias de internamento ocorreu o surgimento da lesão. Não encontramos 

uma relação entre presença de UP e  tempo de internamento na nossa amostra.  

No que respeita a relação entre presença de UP e diagnóstico principal, um 

estudo foi realizado por Andrade e colegas (2010) no serviço de Medicina I dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra com o intuito de caracterizar os utentes 

portadores de úlceras de pressão. Verificou-se que a totalidade dos indivíduos 

com esta complicação apresentava limitações graves de mobilidade e 

autonomia. Por outro lado, entre todas as comorbilidades associadas aos 
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idosos, verificou-se relevância especial para a doenças neurológicas, presentes 

em 61% dos doentes com estas úlceras. Verificou-se ainda que 48% do total de 

doentes da população global com sequelas de neuropatia  desenvolveu a úlcera 

de pressão. Provavelmente patologias que comprometem a função sensitiva, 

motora e cognitiva potencializam a imobilidade e acarretam uma resposta 

deficiente à pressão sobre os tecidos moles.  

De acordo com Jaul (2010) a presença de úlceras de pressão constitui uma 

síndrome geriátrica que consiste em condições patológicas multifatoriais. O 

efeito acumulativo das incapacidades devidas à imobilidade, deficiências 

nutricionais e doenças crónicas que envolvem múltiplos sistemas predispõe a 

pele envelhecida dos idosos a uma vulnerabilidade aumentada. Os fatores 

importantes a considerar incluem as patologias subjacentes ao indivíduo (como 

a doença vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva), gravidade da 

patologia primária (infeção ou fratura da anca), comorbilidades (demência ou 

diabetes mellitus), estado funcional (atividades de vida diárias), estado 

nutricional (dificuldade na deglutição) e grau de suporte social e emocional.  

No estudo realizado por Capon e parceiros (2007) verificou-se uma 

associação positiva estatisticamente significativa entre condição de alto risco de 

úlcera de pressão e AVC prévio,  história de traumatismo e défice cognitivo. O 

modelo para a presença destas lesões confirmou um incremento 

estatisticamente significativo em indivíduos com patologia cardiovascular e com 

baixa pontuação da Escala de Braden. Sobre esta temática Rocha e colegas 

(2006) sublinham que as úlceras de pressão afetam principalmente indivíduos 

com insuficiência respiratória e acidente vascular cerebral. 

White-Chu e colegas (2011) realizaram uma pesquisa acerca das úlceras de 

pressão nas unidades de prestação de cuidados de saúde prolongados nos EUA 

e referem que estas complicações ocorrem preferencialmente em indivíduos 

com idade avançada, incapacidades física ou cognitiva e com co morbilidades 

múltiplas.  

Acidente vascular cerebral foi o Diagnóstico principal mais frequente entre 

os doentes da amostra (37%) seguido por Demência e Alzheimer que somam 

15,6%. No nosso estudo a percentagem de elementos com UP é superior para 

doentes que receberam como diagnóstico principal úlcera de pressão (73,8%). 

Tal achado não é muito comum em outros estudos provavelmente porque 

muitos doentes são admitidos com UP, mas esta condição clínica não é 

indicada como principal motivo para o internamento. Além deste resultado 

temos as seguintes prevalências relacionadas aos diagnósticos:  doenças 

respiratórias (35%) , Parkinson (33%) , TCE/Politraumatismo (30%) , 
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Alzheimer (25%), Doenças cardíacas (24%), Fraturas (22%) e AVC (19%). Para 

os demais diagnósticos as prevalências de UP variaram de 15 e 11%. As 

diferenças observadas são estatisticamente significativas (p<0,001), no entanto, 

é de salientar que existem grupos de diagnóstico com muito poucos elementos.  

Quando somadas as prevalências para as várias doenças de foro neurológico 

temos uma percentagem de 53%, em consenso com outros estudos. No 

entanto, entendemos que serão necessários mais estudos relativos a esta 

problemática. 

 
No que concerne a relação entre presença de UP , hipertensão e diabetes 

Duque e colegas (2009) sustentam que estas patologias podem causar um 

aporte deficiente de sangue periférico, provocar diminuição da pressão capilar 

local e consequente má nutrição dos tecidos. Segundo Rogenski e Santos (2005)  

os agentes hipotensores reduzem o fluxo sanguíneo e a perfusão nos tecidos o 

que torna os indivíduos em uso destes medicamentos mais suscetíveis à 

pressão. 

A diabetes mellitus tipo 2, a doença vascular periférica, os valores baixos de 

albumina  e o score da escala de Braden foram identificados como fatores de 

risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão do calcâneo, quer durante o 

internamento, quer antes da admissão hospitalar, em pesquisa realizada por 

Walsh e colegas (2007) com  242 doentes de um hospital dos EUA. 

De acordo com Ferreira e colegas (2007) a diabetes mellitus aumenta a 

probabilidade de necrose pelo que está associada ao desenvolvimento de úlceras 

de pressão. No que respeita à tensão arterial, os eritemas branqueáveis estão 

relacionados com baixas pressões diastólicas.  

Na nossa amostra,  24% dos doentes apresentava hipertensão arterial, 13% 

apresentava diabetes mellitus e 7% apresentava ambas as patologias. Os 

resultados de nosso estudo não são idênticos a outros estudos, visto que não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e UP, apesar da prevalência desta lesão ter sido maior 

em doentes que apresentavam as duas condições clínicas simultaneamente. 

 
No que respeita a relação entre presença de UP e incontinência urinária,  

pesquisa conduzida por Silva e colaboradores (2011) observou a  relação entre 

alterações urinárias , pontuação de risco segundo Braden e UP. Os resultados 

conferiram maior risco aos doentes incontinentes devido à exposição excessiva 

à humidade. 
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Em estudo para avaliar o efeito de um programa de prevenção de úlcera de 

pressão foram descritos os efeitos negativos da humidade e da atividade 

enzimática na pele dos indivíduos que apresentam incontinência urinária e fecal, 

(Benoit & Watts, 2007). No entanto, uma revisão da literatura realizada por 

Sharp e McLaws (2006) com o objetivo de identificar o nível de evidência para  

fatores de risco incluídos em seis instrumentos de avaliação do risco de úlcera 

de pressão, verificou que nenhuma publicação referiu uma associação 

significativa entre a incontinência e a ocorrência de úlceras de pressão. 

Na nossa amostra, 79% dos doentes apresentava incontinência frequente, 

8% incontinência ocasional e 13% não apresentava incontinência. Em relação 

ao tipo de incontinência, 78% dos doentes apresentava incontinência dupla. Os 

resultados dos nossos estudos mostram que a percentagem de elementos com 

UP é superior para os que apresentam incontinência frequente (urinária e dupla) 

e  inferior para os continentes. Estas diferenças observadas são estatisticamente 

significativas (p<0,001). Na amostra 26% dos doentes utilizavam sonda vesical 

e a percentagem de elementos com UP também é superior para este grupo. Na 

análise de subgrupo de doentes com UP (n=124) apenas 01 doente era 

continente. De facto, os resultados de outras estudos apoiam nossos resultados 

quando apontam para uma forte relação entre incontinência e úlcera de pressão, 
situações clínicas diretamente relacionadas com o desenvolvimento destas 
lesões. 

Sobre a relação entre UP e local onde a lesão foi adquirida , Gunningberg e 

parceiros (2011) conduziram um estudo em cinco hospitais suecos com o 

objetivo de examinar a prevalência das úlceras adquiridas no hospital e 

identificar fatores modificáveis nos indivíduos que desenvolveram estas lesões. 

A prevalência total das úlceras de pressão verificada foi 14,9%, e, deste total, 

11,6% eram úlceras adquiridas em ambiente hospitalar.  

Num estudo transversal conduzido por Wann-Hansson e colegas (2008) 

num hospital universitário sueco (n=535) com o objetivo de descrever e 

identificar os fatores de risco associados com as úlceras de pressão verificou-se 

que 27% destas complicações foram adquiridas em hospitais. A idade avançada 

e a pontuação total de Braden com valores inferiores a 17 foram associadas de 

forma significativa com a ocorrência de úlceras de pressão. 

No estudo conduzido por Andrade e colaboradores em 2010 na cidade de 

Coimbra  verificou-se que 79% dos utentes já possuíam a lesão na admissão 

enquanto 20% desenvolveram-na durante o internamento. 

Os resultados do nosso estudo, em consonância com resultados de outros 

estudos, revelaram que 26% dos doentes adquiriram a úlcera de pressão na 
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própria ULDM durante o internamento, 51% em outras unidades de saúde, 

19% no domicílio e 4% em Lares para idosos. Verifica-se que a maior parte dos 

doentes adquiriu úlcera de pressão em outra unidade de saúde, no entanto, este 

resultado é questionável. É facto que 51% dos doentes com úlcera eram 

procedentes de outras unidades hospitalares e já portavam úlcera quando 

admitidos na ULDM, mas não há informação suficiente neste estudo a garantir 

que todas as úlceras surgiram no Hospital do qual o doente procedeu. Cabe 

considerar que as UP podem ter surgido antes do internamento em tais 

unidades, como no próprio domicílio ou em lares para idosos. Ainda assim, 

independente desta possibilidade, os nossos resultados indicam que a 

prevalência das úlceras de pressão adquiridas em meio hospitalar é muito alta. A 

soma das prevalências das UP adquiridas em outras unidades hospitalares e 

aquela referente aos doentes que adquiriram no próprio Hospital, ou seja, UP 

adquiridas em ambientes hospitalares teremo uma prevalência de 77% e que tais 

complicações continuam a ser uma questão importante nos cuidados de longa 

duração. 

No que se refere categoria da UP mais grave e principais localizações 

anatómicas, um estudo transversal realizado por Tubaishat e colegas (2011) em 

dois hospitais da Jordânia com o objetivo de quantificar a prevalência das 

úlceras de pressão e comparar os resultados com outros estudos similares 

verificou uma prevalência global de 12% . O grau I foi o mais frequente (44%) 

e as regiões do sacro e do calcâneo  foram as  mais afetadas por úlceras de 

pressão. 

Na pesquisa realizada no País de Gales por James e colegas (2010) a úlcera 

de pressão mais grave foi registada. Em ambos os inquéritos as úlceras de 

pressão categoria I e II foram as mais relatadas. 

Mattia e colaboradores (2010) realizaram um estudo descritivo e 

exploratório num hospital geral na cidade de Santos (Brasil) com 30 doentes 

internados na Unidade de Cuidados Intensivos que teve como objetivos 

identificar os principais fatores de risco para a ocorrência de úlcera de pressão e 

as medidas preventivas adotadas. Verificou-se que dos 30 indivíduos avaliados 

36,7% apresentaram úlcera de pressão durante o período de realização da 

pesquisa. Quanto à classificação das lesões, 54,5% eram de grau II e 45,5% de 

grau I e III  e com maior incidência nas regiões sagrada, calcâneos e trocânter.  

No estudo realizado por Andrade e colaboradores (2010), do total de 170 

úlceras de pressão registadas no conjunto de todos os internamentos, a região 

sacrococcígea foi a localização mais afetada (62%). Em relação as demais 

localizações, 48% dos doentes apresentam estas úlceras nos calcâneos, 46% 
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sobre os trocânteres femorais, 21% nos maléolos, 16% na região torácica 

dorsal, 8% no membro superior, 5% no pavilhão auricular e 2% na região 

occipital. Segundo estes autores, provavelmente, são as proeminências ósseas 

mais vulneráveis ao traumatismo por cisalhamento e pressão local . 

No estudo realizado por Souza e de Gouveia (2010) verificou-se uma 

incidência de úlcera de pressão de 39,4%. No que se refere ao total de úlceras 

por doente observaram que 77,1% dos utentes desenvolveu apenas uma úlcera. 

Os locais mais frequentes onde estas lesões ocorreram foram os maléolos 

(27,1%) e a região isquiática (25,0%). No que respeita à classificação o estádio I 

foi o mais frequente (66,7%). 

Vanderwee e colegas (2007) desenvolveram um estudo modelo com o 

objetivo de  estabelecer um instrumento para recolha uniforme de dados e uma 

metodologia para avaliar a prevalência de úlceras de pressão na europa entre 

grupos de indivíduos distintos. O instrumento de colheita de dados era 

constituído por cinco categorias: dados gerais; dados do doente; avaliação do 

risco; observação da pele e prevenção. Neste estudo participaram 5947 doentes 

(amostras por conveniência) de 25 hospitais universitários e gerais da Bélgica, 

Itália, Portugal, Reino Unido e da Suécia. A prevalência das úlceras de pressão 

foi de 18,1% e aquando da exclusão das de categoria I foi de 10,5%. A região 

sacro e os calcâneos foram os locais mais afetados. Segundo os autores, apenas 

9,7% dos doentes com necessidade de prevenção recebeu um cuidado 

preventivo adequado. 

Os estudos descritos anteriormente apoiam os resultados desta investigação. 

O resultados apontaram que as regiões anatómicas onde ocorreram com mais 

frequência as úlceras de pressão mais grave foram: sacro (48%), trocânteres 

(30%), calcanhar (6%), espinha ilíaca (4%) e ísquio (4%) .Quanto à classificação 

da úlcera mais grave, as úlceras de categoria IV foram as mais representativas 

no nosso estudo (47%), seguidas das categoria III ( 29%) e categoria II (18%) . 

No nosso estudo apenas 6% dos doentes apresentaram UP de categoria I, 

contrariando resultados obtidos em outros estudos.  

A prevalência de UP categoria IV pode indicar dificuldade da equipa em 

evitar a evolução da UP para graus mais graves ou taxa alta de doentes 

admitidos com úlceras graves já instaladas e de difícil cicatrização. As 

características clínicas e a idade dos doentes em unidades de longa duração 

podem ter influenciado para a prevalência de úlceras de maior gravidade. 

Entendemos que seriam necessários outros estudos neste sentido para 

estabelecer esta nexo causal. Por outro lado, em consonância com achados de 

investigações similares, a maioria dos portadores de úlcera de pressão na nossa 
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amostra desenvolveu apenas uma UP (61%), enquanto 32% apresentaram 2-3 

UP e 7% apresentaram 4 ou mais UP. Verificou-se que a percentagem de 

elementos com mais UP aumenta à medida que aumenta o Grau da UP mais 

grave. As diferenças observadas são estatisticamente significativas (p<0,001). 

A prevalência de UP por localização anatómica e por Grau da UP mais 

grave apresentou diferenças para género e grupo etário, porém, tais diferenças 

não são estatisticamente significativas. 

 

 

6.2. Discussão dos resultados do  estudo de 
avaliação de risco para úlcera de pressão 

 
Uma escala para avaliação de risco para úlcera de pressão implica incluir um 

conjunto de fatores de risco relevantes para o desenvolvimento de úlceras e 

dividi-los em categorias distintas em função da gravidade. A cada grau de 

gravidade corresponde um score específico. O grau de risco é estabelecido a 

partir da soma dos fatores mencionadas na escala para os quais o utente é 

avaliado. 
A escala de Braden é uma das escalas utilizadas para avaliar o risco de 

desenvolver úlceras de pressão. É constituída por seis domínios que incluem: 

perceção sensorial, humidade, atividade, mobilidade, estado nutricional e 

fricção e cisalhamento (Mattia et al., 2010). De acordo com Rocha e colegas 

(2009) os resultados observados num estudo realizado no hospital de São Paulo 

(Brasil) mostraram que a escala de Braden pode ser considerada um 

instrumento efetivo para predizer o risco de desenvolvimento de úlceras de 

pressão e deveria ser aplicada em todos os utentes acamados durante o período 

de internamento a fim de possibilitar a adoção de medidas profiláticas o mais 

precocemente possível.  

Segundo Vanderwee e colegas (2010) a escala de Braden apresenta os 

melhores valores preditivos publicados constituindo uma referência ótima 

associada à avaliação clínica dos enfermeiros.  

Através de uma análise logística regressiva realizada a partir de uma pesquisa 

desenvolvida em unidades de cuidados intensivos holandesas (n=850) Bours e 

parceiros (2001) identificaram quatro fatores de risco associados 

significativamente com a presença de úlceras de pressão: infeção, idade, duração 

do internamento e a pontuação total de Braden. 
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Com o objetivo de descrever a ocorrência das úlceras de pressão nos 

doentes (n=369) de uma unidade de cuidados intensivos cirúrgicos de um 

hospital de New Haven (EUA) Slowikowski e Funk (2010) desenvolveram um 

estudo prospetivo e verificaram que a pontuação de Braden oscilou de 6 a 21, 

com uma pontuação média de 11,9 (± 2). Um baixo score da Escala de Braden, 

a presença de diabetes mellitus e indivíduos com idade igual ou superior a 70 

anos foram considerados fatores preditivos independentes do desenvolvimento 

de úlceras de pressão. 

Jenkins e O’Neal (2010) desenvolveram um estudo transversal e descritivo 

com indivíduos adultos internados nos serviços cirúrgicos, médicos e cuidados 

intensivos em um hospital da Califórnia (EUA) de forma a identificar a 

incidência e prevalência das úlceras de pressão, os principais fatores 

responsáveis e modificar as práticas e política existentes. A prevalência destas 

lesões variou entre os 12% a 19,7%. Os principais fatores responsáveis 

identificados foram uma pontuação de Braden inferior a 18 (84%), níveis 

séricos de albumina inferior a 3 (74%), incontinência fecal e/ou urinária (73%), 

fragilidade cutânea (67%) e estar acamado (63%). 

Na pesquisa realizada por Silva e colegas (2011) verificou-se que dos  64,9% 

dos utentes da Clínica Médica que apresentavam pontuação de alto risco 

segundo a escala de Braden, 19,4% desenvolveram úlcera de pressão. Na 

Unidade de Clínica Cirúrgica, dos 50% de indivíduos que apresentavam 

pontuação de risco segundo Braden 12,8% desenvolveram estas lesões. 

No estudo realizado por Bettencourt e Gomes (2009),  onde aplicaram a 

escala de avaliação de risco de Braden, verificou-se que 44,7% dos utentes eram 

considerados de alto risco e 55,2% de baixo risco. Em uma segunda avaliação 

foram observados os mesmos scores de Braden. 

Os conceitos e resultados apresentados apoiam a nossa pesquisa visto que a  

percentagem de elementos com UP é superior para o grupo de Alto Risco. As 

diferenças observadas entre os dois grupos são estatisticamente significativas 

(p<0,001) e ainda maior na segunda avaliação, em relação aos valores registados 

na admissão do doente. Nesta investigação, 28% de doentes classificados como 

de alto risco na amostra geral (n=545) apresentaram úlcera de pressão. Na 

análise de subgrupo de doentes com UP (n=124) 90% dos utentes foram 

classificados como de alto risco na admissão, valor que sobe para 93% na 

segunda avaliação com a Escala de Braden. Os resultados demonstram forte 

relação entre a presença de UP e o grupo de risco. 

No que se refere ao género e ao grupo etário a percentagem de elementos 

com UP é superior para o grupo de Alto Risco sendo as diferenças entre a 
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prevalência de UP para os grupos de risco superiores para o sexo masculino e 

para os grupos etários 61 a 75 anos e 76 a 90 anos. Estas diferenças observadas 

são estatisticamente significativas(p<0,001).   

As médias dos scores totais de risco pela Escala de Braden na 1ª e na 2ª 

avaliação foram 14,5 e 14,7 respetivamente.  A maior parte dos doentes da 

amostra geral (12,5%) obteve score igual a 13 na primeira avaliação. Na 

primeira e segunda avaliações 46,8% e 54,4% dos doentes, respetivamente,  

apresentaram scores de 12 a 15. Os valores médios dos scores gerais são 

superiores para a segunda avaliação, sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas (p<0,001), demonstrando alguma melhora nas 

condições clínicas associadas a risco para UP.  

Na nossa amostra, a percentagem de elementos com Alto Risco é de 74% e 

superior para o sexo feminino. As diferenças observadas são estatisticamente 

significativas nas duas avaliações de Braden (p<0 ,001). Apesar do sexo 

feminino estar em maior risco, a prevalência de UP foi superior para o sexo 

masculino. 

 A percentagem de elementos com Alto Risco apresenta pequenas 

diferenças com a idade, no entanto, estas diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas nas duas avaliações.  

Dos utentes admitidos com baixo risco verificou-se que 17,3% passaram a 

ser classificados como de alto risco na segunda avaliação, indicando provável 

deterioração do quadro clínico. No entanto, 94%  dos doentes classificados 

como de alto risco permaneceram nesta condição na segunda avaliação o que 

retrata, provavelmente, quadros clínicos crónicos comuns em doentes 

internados em unidades de longa duração. Verificou-se ainda que a 

percentagem de elementos com Alto Risco na amostra geral (n=545) é superior 

nos diagnósticos TCE e doenças psiquiátricas, seguidos de úlceras de pressão, 

AVC e outras doenças neurológicas, no entanto, é de salientar que apesar das 

diferenças encontradas serem estatisticamente significativas (p<0,001) existem 

grupos de diagnóstico com muito poucos elementos. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre risco para UP e presença de hipertensão arterial e 

diabetes mellitus nos doentes da amostra. 

 
O desenvolvimento de úlceras de pressão está associado a fatores 

extrínsecos e intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos estão a pressão exercida 

sobre o tecido, o atrito por cisalhamento, a fricção e a humidade. Os fatores 

intrínsecos, que aumentam a suscetibilidade de um indivíduo às forças que 

induzem a ocorrência destas lesões, incluem a idade avançada, o estado 
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nutricional, a perfusão tecidular/disfunção circulatória, o estado de mobilidade 

reduzida, função sensório-motor, alterações hematopoiéticas, incontinência 

fecal e urinária, o uso de determinados medicamentos, doenças crónicas como 

diabetes mellitus e doenças cardiovasculares e questões psicossociais (Silva et al., 

2011). 

Duque e colegas (2009) alertam para a relação existente entre mobilidade 

reduzida e desenvolvimento de úlceras de pressão, evidente em estudos que 

identificaram fatores relacionados com a mobilidade como importantes 

preditores independentes de ocorrência destas lesões. No mesmo sentido,  Silva 

e colegas (2011) concordam que a suscetibilidade para a formação de úlceras de 

pressão encontra-se aumentada nos indivíduos que estão imóveis, restritos à 

cama ou cadeira de rodas.  

Jaul (2011) realizou um estudo prospetivo  acerca da apresentação atípica 

das úlceras de pressão em uma unidade geriátrica de longa permanência de 

Israel (n=32) e verificou que todos os utentes tinham problemas de imobilidade 

e a maioria apresentava problemas de natureza nutricional (91%) e neurológica 

(80%). 

Em um estudo que envolveu 672 indivíduos gravemente doentes e com 

idades superiores a 65 anos, compararam-se duas dietas: uma dieta padrão e 

uma dieta padrão com dois suplementos nutricionais (orais) por dia, de forma a 

avaliar o efeito da nutrição na prevenção das úlceras de pressão. Verificou-se 

que os indivíduos que ingeriram apenas a dieta padrão tinham um risco relativo 

de 1,57 maior quando comparados ao grupo que recebia, para além da dieta 

padrão, os dois suplementos nutricionais (Gist et al, 2009). 

Shahin e colaboradores (2010) conduziram um estudo transversal para 

avaliar a relação existente entre a nutrição e as úlceras de pressão adquiridas nos 

hospitais e lares da Alemanha. Foram avaliados 2393 indivíduos residentes em 

29 lares e 4067 doentes de 22 hospitais. A Escala de Braden foi utilizada para 

avaliar o risco de úlceras de pressão e o estado nutricional foi avaliado 

utilizando o índice de massa corporal (IMC), perda de peso indesejada e 

ingestão nutricional deficitária. As úlceras de pressão foram associadas de forma 

significativa (p <0,01) a uma perda de peso indesejada (5-10%), quer nos lares, 

quer nos hospitais. Para além disso, a desnutrição e um baixo IMC (<18,5) 

também foram associados de forma importante a estas lesões em ambas as 

instituições. 

No estudo analítico desenvolvido por Lahmann e parceiros (2011), baseado 

na análise de seis pesquisas de prevalência de UP (2004-2009) em 234 unidades 

de cuidados de saúde de longa permanência na Alemanha (n=17666),  
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verificou-se que o  item “fricção e cisalhamento” da Escala de Braden surgiu 

como o fator preditivo de maior importância para a prevalência das úlceras de 

pressão. De seguida, os fatores preditivos mais importantes foram o “estado 

nutricional” e “atividade” e por fim a “humidade” e a “mobilidade”. Os 

indivíduos com problemas de “fricção e cisalhamento” e um status nutricional 

reduzido apresentaram  uma prevalência de úlcera de pressão  3 a 4 vezes 

superior à média. 

De forma a investigar a relação existente entre as pontuações de risco das 

subescalas de Braden e a seleção entre 10 das melhores intervenções 

preventivas de úlceras de pressão por parte dos enfermeiros, Magnan e 

Maklebust (2009), realizaram uma análise exploratória, utilizando um desenho 

descritivo correlacional. Foram realizadas 377 avaliações de risco de úlceras de 

pressão segundo Braden em 102 indivíduos em diferentes níveis de risco. Esta 

avaliação foi realizada por enfermeiros a desempenhar funções em três 

hospitais distintos. Verificou-se que a pontuação das subescalas de Braden 

obtidas influenciou a implementação das intervenções preventivas pelos 

enfermeiros de duas formas distintas. Em primeiro lugar, a aprovação da 

maioria das intervenções preventivas foi influenciada pela informação de risco 

obtida na combinação das avaliações das subescalas de Braden. Em segundo 

lugar, parece existir um padrão previsível de aumentar a implementação de 

intervenções à medida que a pontuação das subescalas de Braden diminui e o 

nível de risco aumenta. 

Cientes da importância do estudo das subescalas de Braden para o 

conhecimento dos fatores de risco que predispõem à ocorrência de úlceras de 

pressão esta investigação também abrangeu tal análise. Na nossa amostra,  os 

valores médios observados apresentam  variações importantes. Valores 

superiores foram atribuídos para as subescalas humidade e nutrição seguidos da 

perceção sensorial.  Valores inferiores foram atribuídos para a fricção seguidas 

da atividade  e mobilidade .  

Ao avaliar a percentagem de doentes com scores 1, 2, 3 e 4, segundo as 

subescalas de Braden, verificou-se que a maior parte dos doentes da amostra 

(49%) recebeu apenas 1 ponto quando avaliado o item fricção e força de 

cisalhamento, indicando ser a variável com maior impacto na classificação de 

alto risco. Para a subescala atividade a maior parte (44%) recebeu 2 pontos o 

que indica que a maioria dos doentes não esta confinado a cama, mas apresenta 

marcha limitada. Para a subescala mobilidade a maioria (52%) recebeu 2 pontos 

na avaliação o que indica capacidade de mobilização muito limitada. Por outro 

lado, para as subescalas perceção sensorial, humidade e  nutrição a maioria dos 
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doentes recebeu pontuação 3 o que indica que a maioria dos doentes apresenta 

ligeira alteração da perceção sensorial , humidade ocasional da pele e nutrição 

adequada. As médias dos Scores das subescalas atividade e mobilidade 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) recebendo 

valores superiores para a segunda avaliação de Braden. Para as demais 

subescalas não foram observadas diferenças significativas entre os dois 

momentos.  

Os resultados demonstram que fricção e força de cisalhamento, tal como 

observado em outros estudos, é o maior fator preditivo para úlcera de pressão 

na nossa amostra. No mesmo sentido, atividade e mobilidade também são  

variáveis de impacto para avaliação final  que classificou o doente como de alto 

risco para UP. 

 

6.3. Discussão dos resultados do estudo de 
prevenção de UP 

As úlceras de pressão são frequentes nas unidades de prestação de cuidados 

de saúde de longa permanência. Uma identificação antecipada do risco e a 

utilização de medidas preventivas são primordiais para diminuir a morbi-

mortalidade e os custos inerentes ao tratamento da UP 

 Um programa de prevenção detalhado de úlceras de pressão para 

indivíduos idosos que incluiu a implementação de instrumentos de avaliação de 

risco, superfícies de apoio, protocolos de cuidados à pele, esquemas de 

reposicionamento, suporte nutricional e a educação da equipa de saúde, 

mostrou ser eficaz na redução da incidência das úlceras de pressão e ainda ser 

económico para a instituição de saúde (Rijswijk & Lyder, 2005). 

Lyman (2009) iniciou um processo de incremento da qualidade baseado 

num programa educacional e utilização de um dispositivo de proteção dos 

calcâneos. A escala de Braden foi usada para avaliar o risco de ocorrência de UP 

em 550 indivíduos da amostra. Os indivíduos com um score de Braden inferior 

ou igual a 18 e com 1 de 7 comorbilidades de alto risco foram considerados de 

alto risco . Este grupo foi submetido a um programa de prevenção mais 

agressivo, que incluiu a aplicação de um protocolo para reduzir o risco de 

ulceração dos calcâneos. O número de úlceras de pressão adquiridas nos seis 

meses que antecederam a implementação do protocolo foram 39. Após a 

implementação surgiram apenas 2 lesões, o que representa uma redução de 
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95% da ocorrência de lesões entre os dois períodos e redução significativa dos 

custos.  

Walsh e Plonczynski (2007) desenvolveram um estudo para determinar de 

que forma a identificação das comorbilidades poderia ter impacto no 

desenvolvimento de UP no calcâneo. Participaram 242 indivíduos adultos (46 

no grupo de intervenção e 196 no grupo controlo) de um hospital comunitário 

de Chicago e 24 enfermeiros. Verificou-se que um protocolo de prevenção que 

inclui uma avaliação precisa dos fatores de risco (Escala de Braden e 

comorbilidades) associado a um registo frequente da integridade cutânea do 

calcâneo têm um impacto positivo na incidência de úlceras de pressão do 

calcâneo. Para além disso, a implementação precoce de dispositivos de redução 

e de alívio da pressão foi eficaz na redução das taxas de úlceras de pressão 

Gunningberg e Stotts (2008) defendem que se faz necessário uma atenção 

especial para promover a prevenção em utentes idosos admitidos em quadros 

agudos. As avaliações da pele e do risco, bem como a prevenção, devem 

começar precocemente aquando do internamento.  

Em estudo realizado na Holanda verificou-se uma diminuição significativa 

nas úlceras de pressão de 18 para 11% (p <0.001) após a implementação de 

uma guideline hospitalar para a prevenção que incluía o uso de um colchão de 

espuma viscoelástica. No entanto, o autor alerta que a amostra era constituída 

por indivíduos mais jovens e a avaliação da pele era realizada apenas nos 

utentes em risco o que poderá ter levado a uma identificação subestimada das 

úlceras de pressão (Gunningber, et al, 2008) 

No estudo realizado por Bettencourt e Gomes (2009), no que respeita aos 

posicionamentos, verificou-se que na primeira observação 100% dos utentes 

não tinha um plano regular de posicionamentos, enquanto na 2ª observação 

60,5% dos utentes eram posicionados no leito e 13 % na cadeira a cada três 

horas. Esta avaliação permitiu estabelecer um plano de posicionamentos 

individualizado e consequentemente prevenir o aparecimento de novas úlceras 

de pressão. 

Em estudo de caso realizado no Paraná (Brasil), citado por Rocha (2009), foi 

utilizado um protocolo de monitorização do doente crítico com risco de 

desenvolver úlcera de pressão incluindo a Escala de Braden. Foram realizados 

os seguintes cuidados: proteção dos calcâneos e cotovelos, seguido de 

observação diária das áreas de risco e mobilização correta; manutenção da 

nutrição; elevação da cabeceira a 30º e alternância de decúbitos de 2 em 2 horas. 

A utilização do protocolo apresentou plena efetividade no caso do doente 

crítico com internamento prolongado, contribuindo para a redução da 
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incidência das úlceras de pressão, bem como para a melhoria da assistência de 

enfermagem. 

Estudo de caso-controlo, realizado por Cakmak e colaboradores (2009) na 

Turquia, verificou que 18,7% dos doentes com UP tinham utilizado um 

dispositivo preventivo para alívio da pressão e 40,6% começaram a usar um 

dispositivo de alívio no leito após o aparecimento das úlceras de pressão . Para 

além disso, verificou-se que 59,3% eram reposicionados periodicamente tendo 

sido observada uma associação significativa entre o categoria da úlcera de 

pressão e a frequência com que se realizavam as alternâncias de decúbito no 

leito. A não utilização de dispositivos de alívio de pressão foi ainda considerada 

um fator de risco no grupo dos casos, quando comparada com o grupo 

controlo. 

Nesta investigação verificou-se que 78% dos doentes utilizavam 

equipamento de prevenção para úlcera de pressão. No entanto, resultados 

apontaram que a percentagem de elementos com UP foi superior para os que 

utilizam equipamento de prevenção, seja elétrico ou não. Estas diferenças 

observadas são estatisticamente significativas (p<0,001). Este resultado parece 

contraditório quando o esperado é que o uso destes dispositivos evitem o 

aparecimento de úlceras. Sob este ponto de vista, o resultado encontrado é 

similar ao encontrado no estudo de Cakmak (2009) e pode indicar que os 

dispositivos de prevenção são mais utilizados em doentes que já apresentam a 

lesão do que em doentes de alto risco, questionando a finalidade preventiva do 

dispositivo. Neste caso, a finalidade preventiva do dispositivo de prevenção 

estaria reduzida a prevenção de novas úlceras, porém, não temos dados neste 

estudo que confirmem esta hipótese.  

Em relação ao reposicionamento dos doentes como intervenção preventiva 

para UP, verificou-se que 56% eram reposicionados a cada 3 horas, 15% a cada 

4 horas ou mais  e 10% a cada 2 horas. A percentagem de elementos com 

reposicionamentos a cada 2 horas e a cada 3 horas foi superior para o grupo de 

doentes que apresentavam UP. Estas diferenças observadas são estatisticamente 

significativas indicando que existe uma relação entre a presença de UP e o 

intervalo de reposicionamento. O intervalo menor (2 em 2 horas) para os 

reposicionamentos é maior em doentes que já são portadores de úlcera, 

questionando a finalidade preventiva do reposicionamento. Neste caso, o 

resultado pode indicar maior preocupação e tempo dispensado nos cuidados 

dispensados aos doentes que já estão acometidos com a lesão. Neste caso, a 

finalidade preventiva do reposicionamento, tal qual discutido no item anterior, 
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estaria reduzida a prevenção de novas úlceras, porém, não temos dados neste 

estudo que confirmem esta hipótese.  

 
Uma vez que as úlceras de pressão são evitáveis, é imprescindível utilizar 

todos os meios disponíveis para realizar uma profilaxia eficaz e tratamento das 

lesões estabelecidas. Aplicação de protocolos para a prevenção da lesão tem 

sido um recomendação internacional. 

Neste sentido, Louro e colaboradores (2007) desenvolveram um protocolo 

de prevenção e tratamento de úlceras de pressão durante o ano 2000 que foi 

avaliado posteriormente. O objetivo deste estudo foi determinar as taxas de 

incidência e prevalência das úlceras de pressão nas Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI); identificar o número, grau e total das lesões na admissão, 

internamento e alta; determinar quais os fatores que influenciaram o seu 

desenvolvimento e identificar o número de úlceras de pressão cicatrizadas. 

Todos os utentes internados na UCI por um período superior a 24 horas foram 

incluídos e acompanhados durante um ano. A todos foi aplicado o mesmo 

protocolo de prevenção e de tratamento. Na população estudada (n=155) as 

UP apresentaram prevalência de 37,41% e incidência de 25,8%. Novas lesões 

surgiram, em média, no 7º dia de internamento. Aquando da alta, o número de 

úlceras de pressão foi significativamente superior nos utentes classificados 

como de alto risco. Os utentes que evoluíram para óbito apresentaram mais 

lesões que os restantes e quanto maior o tempo de internamento, maior a 

prevalência das úlceras de pressão. A aplicação do protocolo de prevenção 

destas úlceras foi eficaz em 79% dos utentes. 

De acordo com Serpa e colegas (2011), no cenário internacional, a 

implementação de guidelines para a prevenção das úlceras de pressão reduziu a 

incidência das mesmas em utentes críticos de 43% para 28%. Contudo, em uma 

recente revisão da literatura, os autores encontraram taxas de incidência 

elevadas ( 38% a 124 %) nos estudos examinados . 

Gunningberg e Stotts (2008) desenvolveram um estudo acerca das úlceras 

de pressão baseado em duas observações transversais realizadas em 2002 

(n=612) e 2006 (n=632)  em um hospital universitário sueco. Os objetivos do 

estudo foram comparar a prevalência das úlceras de pressão e a sua prevenção 

antes e após a implementação de um programa de incremento da qualidade, 

determinar características dos utentes que predispunham ao desenvolvimento 

destas úlceras, identificar qual a prevenção realizada aquando da admissão e 

perceber de que forma a prevenção e os fatores de risco influenciavam na 
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gravidade da lesão. Verificou-se que a prevalência das úlceras de pressão não 

reduzia  apesar da implementação de um programa de incremento da qualidade. 

McElhinny e Hooper (2008) realizaram um estudo descritivo, em uma 

unidade de cuidados agudos da Califórnia, a fim de avaliar um projeto para o 

melhoramento do desempenho da enfermagem na redução da incidência das 

úlceras do calcâneo adquiridas em meio hospitalar. Os dados de 113 utentes 

foram colhidos em 2004 e de 124 utentes em 2006, após a implantação do 

projeto. A incidência de úlceras de pressão no calcâneo em 2004 foi de 13,5%. 

Após a implementação do protocolo em 2006, a incidência destas lesões foi de 

13,8% . Esta intervenção parece não ter tido o apoio necessário da equipa de 

enfermagem para o sucesso do projeto. Os fatores que influenciaram a falta de 

apoio foram: (1) o método educacional utilizado, (2) a falta da aprovação da 

organização para a implantação de protocolo estandardizado baseados em 

evidência e (3) o fracasso da administração para transmitir apoio para o projeto. 

Não obstante estudos em contrário, muitas são as evidências sobre a 

importância da aplicação de um protocolo de prevenção de UP como uma das 

estratégias positivas para redução da incidência da lesão. No entanto, os 

resultados desta investigação revelaram que apenas 50% das unidades da 

amostra utilizavam um Protocolo de prevenção e/ou tratamento, de onde se 

pode deduzir que os profissionais da Rede ainda não valorizam a utilização 

deste instrumento de orientação para minimizar riscos e erros neste contexto da 

assistência. 
 

No que respeita à política de avaliação de risco, de acordo com a 

NPUAP/EPUAP deverá ser  estabelecida uma política de avaliação dos riscos 

em todas as instituições de saúde (Força de evidência = C). Ou seja, cada 

instituição de saúde deve ter uma política em vigor que inclua recomendações 

inequívocas para uma abordagem estruturada da avaliação dos riscos 

importantes para essa instituição: área clínica alvo, calendarização inicial e 

reavaliações, documentação para a avaliação do risco e comunicação dessa 

informação a toda a equipa de saúde. Recomenda ainda, a educação dos 

profissionais de saúde no sentido de obter uma avaliação de riscos precisa e 

fiável (Força de evidência = B) e a  documentação de todas as avaliações de 

risco (Força de evidência = C).  

No que respeita à prática de avaliação de risco, recomenda  a utilização de 

uma abordagem estruturada para a avaliação de risco de forma a identificar os 

indivíduos em risco de desenvolveram úlceras de pressão (Força de evidência = 

C). Isto é, através do uso de escalas de avaliação de risco, conjuntamente com a 
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avaliação global da pele e juízo clínico, podemos obter uma abordagem 

estruturada. A evidência sugere que se pode reduzir a incidência das úlceras de 

pressão através da utilização dos elementos descritos anteriormente, em 

conjugação com a criação de equipas de cuidados da pele, programas 

educacionais e protocolos de cuidados. Ainda sobre a prática de avaliação de 

risco, recomenda-se a utilização de uma abordagem estruturada para a avaliação 

de risco que inclua a avaliação da atividade e da mobilidade (Força de evidência 

= C). Os indivíduos acamados e/ou em cadeira de rodas, deverão ser 

considerados como estando em risco de desenvolverem úlceras de pressão.  

Deverá ainda ser usada uma abordagem estruturada para a avaliação de risco 

que inclua uma avaliação global da pele, mesmo as alterações em pele intacta 

(Força de evidência = C). Os indivíduos com alterações na pele intacta deverão 

ser considerados como estando em risco de desenvolver úlceras de pressão. As 

mudanças da condição normal da pele incluem pele seca, eritema e outras 

alterações. A presença de eritema não branqueável pode ainda incrementar, 

futuramente, o risco de ocorrência de úlceras de pressão. A NPUAP/EPUAP 

(2009) recomenda  uso de uma abordagem estruturada para a avaliação do risco 

que seja refinada pelo juízo crítico suportado pelo conhecimento dos fatores de 

risco chave (Força de evidência = C). Sugere ainda que  se tenha em 

consideração o impacto dos fatores de risco enumerados de seguida, na 

avaliação de risco de um indivíduo desenvolver úlceras de pressão. Os fatores 

de risco a considerar são: os indicadores nutricionais, que incluem anemia, 

hemoglobina, e albumina sérica, medidas sobre o aporte nutricional e peso; os 

fatores que afetam a perfusão (diabetes, instabilidade cardiovascular/uso de 

epinefrina, hipotensão arterial, índice de pressão tornozelo braço e uso de 

oxigénio) e oxigenação; a humidade da pele (quer a pele seca, quer a pele 

demasiado húmida são fatores de risco); e a idade avançada. 

Também é recomendado que se  tenha em consideração o possível impacto 

da fricção e forças de torção (subescala de Braden), da perceção sensorial 

(subescala de Braden), do estado geral de saúde e da temperatura corporal, na 

avaliação do risco de ocorrência de úlceras de pressão de um indivíduo.  Na 

admissão do utente deve ser usada uma avaliação de risco estruturada, e esta 

deverá ser repetida tão regular e frequentemente quanto a necessidade do 

mesmo. Uma reavaliação deverá ser realizada se ocorrerem alterações da 

condição de saúde do indivíduo (Força de evidência = C). Sugere-se ainda o  

desenvolvimento e implementação de um plano de prevenção quando um 

indivíduo é identificado como estando em risco de desenvolver úlceras de 

pressão (Força de evidência = C). De forma a minimizar o impacto dos fatores 
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de risco, identificados numa avaliação de risco, deverá ser realizado um plano 

individualizado de cuidados, baseado nessas variáveis. 

 

A documentação das avaliações de risco é imprescindível para assegurar a 

comunicação entre os elementos da equipa multidisciplinar, demonstrando que 

o plano de cuidados é adequado e fornece referenciais para o acompanhamento 

da evolução do indivíduo. Os resultados desta investigação mostram que 100% 

das unidades da amostra realiza avaliação de risco de úlcera de pressão e utiliza 

a escala de Braden para este fim.  

As avaliações estão registadas em aplicativo informático  em todas as 

instituições garantindo registos  padronizados e sistemáticos.  Todos os doentes 

foram avaliados na admissão e posteriormente em intervalos regulares segundo 

a calendarização estabelecida pela unidade. Para todo utente internado existe 

um Plano Individual de cuidados. As variáveis com possível impacto que foram  

consideradas na avaliação de risco são as abrangidas na escala de Braden 

(perceção sensorial, humidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e forças 

de cisalhamento).Outros fatores que possam ter sido considerados na avaliação 

do risco não foram medidos nesta investigação. 

No processo de recolha de dados observou-se que todas as bases de dados 

estavam atualizados e as informações encontravam-se disponíveis a todos os 

profissionais da equipa. Todas as avaliações foram realizadas e registadas por 

Enfermeiro, profissional identificado nas equipas como responsável pela 

avaliação de risco para úlcera de pressão. Sobre conhecimento específico para 

utilização da Escala de Braden 100% dos enfermeiros entrevistados  

informaram ter recebido formação, dos quais 54% receberam formação apenas 

durante o Curso de Enfermagem e 46% participaram em formação contínua 

realizada na própria instituição de trabalho. Informação sobre realização de 

formação mais abrangente, que inclua avaliação global da pele e juízo clínico, 

não foi objeto de arguição nesta investigação. 

 
De acordo com Ferreira e colegas (2007) a Escala de Braden deve ser 

aplicada à data de admissão e sempre que sejam observadas alterações 

significativas do estado geral do indivíduo a avaliar. De forma a estabelecer um 

protocolo de serviço, sugere-se a aplicação sistemática desta escala de risco na 

data de admissão e a cada 24 horas nos serviços de urgência e de cuidados 

intensivos, enquanto nos outros serviços hospitalares, a frequência pode ser 

estipulada de 48 em 48 horas. Nos cuidados domiciliários, sugere-se uma 

aplicação da escala com periodicidade mensal em indivíduos crónicos, e em 
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cada visita domiciliária em indivíduos que apresentam um estado geral mais 

debilitado. 

Quanto a prática de avaliação de risco consideramos que esta parcialmente 

estruturada com a utilização de uma Escala de risco como principal ferramenta 

de abordagem. A aplicação deste método permite identificar doentes em risco 

para úlcera de pressão e avaliar o impacto das variáveis previstas no modelo. 

No entanto, não existe um método padronizado para avaliação e registo de 

outros fatores de risco associados a úlcera de pressão além daqueles avaliados 

pela Escala de Braden . Nas unidades da amostra a periodicidade usual para 

aplicação da escala é mensal, em consonância com autores que sugerem 

periodicidade mensal para doentes crónicos. No que concerne a análise dos  

resultados encontrados é possível concluir que as unidades seguem as 

recomendações baseada em evidências ao estabelecer uma política de avaliação 

de risco para todas as unidades da amostra.  

 

Quanto à avaliação da pele, a NPUAP/EPUAP (2009) sugere que seja  

assegurada que uma avaliação completa da pele seja incluída na política de 

rastreio de avaliação de risco em todas as instituições de saúde (Força de 

evidência = C). Ou seja, cada instituição de saúde deve ter uma política em 

vigor que inclua recomendações claras para uma abordagem estruturada à 

avaliação da pele, bem como definir áreas clínica alvo e calendarização das 

avaliações e reavaliações. Deverá possuir ainda recomendações inequívocas 

para a documentação da avaliação da pele e comunicação dessa informação a 

toda a equipa de saúde.  

As evidências recomendam ainda a educação dos profissionais sobre como 

realizar a avaliação global da pele que inclua as técnicas de identificação e 

respostas ao branqueamento (reperfusão capilar), calor local, edema e 

tumefação (rigidez) (Força de evidência = B). A inspeção regular da pele 

também é sugerida, procurando áreas de rubor em indivíduos identificados 

como estando em risco de desenvolver úlceras de pressão. O aumento da 

frequência da inspeção poderá ser necessário em função de qualquer 

deterioração da condição geral do indivíduo (Força de evidência = B). Esta 

avaliação contínua da pele é fundamental para a deteção precoce de danos 

provocados por pressão. 

Ainda sobre a avaliação da pele, recomenda-se que  a inspeção da pele deve 

incluir a avaliação do calor localizado, edema ou tumefação (rigidez), 

nomeadamente em indivíduos com pele mais pigmentada (Força de evidência = 

C). Existe evidência de que as úlceras de pressão de categoria I podem passar 
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despercebidas em indivíduos de pele negra, uma vez que as zonas de rubor não 

são facilmente identificadas. O calor localizado, o edema e a tumefação, foram 

todos identificados como sendo sinais de alerta para a ocorrência de úlceras de 

pressão. Também se deverá solicitar a colaboração do indivíduo na 

identificação de possíveis áreas de desconforto ou dor que possam ser 

atribuídos a danos provocados por pressão (Força de evidência = C).  

Diversos estudos têm identificado a dor como um fator importante para os 

indivíduos com úlcera de pressão. Também existem algumas indicações sobre 

como a dor local constitui um predecessor de lesão tecidular. 

A vigilância da pele quanto a danos causados por pressão devidos a 

dispositivos médicos também é sugerida pela EPUAP/NPUAP (Força de 

evidência = C). Diferentes tipos de dispositivos médicos têm sido identificados 

como causadores de danos por pressão (i.e., cateteres, tubos de oxigénio, tubos 

do ventilador, colares cervicais semirrígidos). Deverá também ser realizada uma  

documentação de todas as avaliações da pele, incluindo detalhes de qualquer 

dor possivelmente devida aos danos por pressão (Força de evidência = C).  

Segundo os resultados deste estudo em mais de 50% das unidades não 

houve prescrição para avaliação da pele dos doentes, exceto para ARS Centro 

na qual observou-se prescrição em mais de 70% das unidades. Ainda que tal 

intervenção seja realizada durante a prestação de cuidados não estava prescrita 

pelo Enfermeiro na maioria das unidades da amostra. As prescrições para 

avaliação da pele não descreveram o método de abordagem e a técnica a ser 

utilizada para avaliação. Por outro lado, a EPUAP/NPUAP ressaltam que uma 

documentação meticulosa é fundamental para acompanhar a evolução do 

indivíduo. Nas prescrições da amostra não constavam recomendações sobre 

registo e documentação ou indicação quanto a regularidade com que deveriam 

ser realizadas as avaliações da pele.  

Apenas 1 unidade da amostra fez referência a coloração e temperatura da 

pele no processo de avaliação. Apenas 1 unidade da amostra fez referência 

sobre a vigilância da pele quanto a danos causados por pressão devidos a 

dispositivos médicos. Em nenhuma unidade da amostra houve prescrição no 

sentido de identificar possíveis áreas de desconforto ou dor que possam ser 

atribuídos a danos provocados por pressão. As ações de enfermagem 

identificadas nas prescrições orientam para uma atitude de vigilância porém, o 

teor das prescrições encontradas não garante uma avaliação completa da pele e 

sugere que ainda não há uma política de rastreio de úlcera de pressão 

estruturada nas unidades da amostra. 
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Quanto aos cuidados da pele a EPUAP/NPUAP recomenda que,  sempre 

que possível, o indivíduo não seja posicionado numa superfície corporal que 

ainda se encontre ruborizada devido a um episódio anterior de pressão no local 

(Força de evidência = C). O rubor indica que o organismo ainda não recuperou 

da carga anterior e exige um intervalo maior entre cargas repetidas. A  utilização 

de massagem na prevenção das úlceras de pressão também é contra- indicada. 

(Força de evidência = C). A massagem não deverá portanto ser recomendada 

como uma estratégia de prevenção de úlceras de pressão. Para além disso, não 

esfregar vigorosamente a pele que está em risco de úlcera de pressão(Força de 

evidência = C). O esfregar da pele pode também causar destruição tecidular 

leve ou provocar uma reação inflamatória, nomeadamente na pele frágil dos 

idosos, para além de ser doloroso. Sugere-se ainda  a utilização de emolientes 

para hidratar a pele seca, de modo a reduzir o risco de dano da pele (Força de 

evidência = B). A pele seca parece ser um fator de risco significativo e 

independente na ocorrência de úlceras de pressão. 

Neste estudo, em mais de 70% das unidades houve prescrição de 

intervenções relativas aos cuidados com a pele para evitar úlcera de pressão, em 

duas regiões administrativa a intervenção foi prescrita em 100% das unidades 

da amostra. A utilização de hidratantes esta presente na maioria das prescrições 

em acordo com as recomendações da EPUAP/NPUAP. No entanto, a 

prescrição para massagem em zonas de maior pressão foi identificada nas 

Regiões Norte e Centro  apesar de contraindicada. Os resultados revelam 

diferenças regionais relativas a esta intervenção. 

 
Dever-se-á ainda  proteger a pele da exposição à humidade excessiva através 

do uso de produtos de barreira para diminuir o risco de lesão por pressão 

(Força de evidência = C). As propriedades mecânicas do estrato córneo são 

alterados na presença de humidade, bem como a sua função de regulação da 

temperatura. Nos indivíduos incontinentes é necessário evitar a maceração 

resultante da humidade constante, nomeadamente na zona da fralda, uma vez 

que o risco de contaminação bacteriana também está aumentado.  

As fraldas com revestimento de plástico não devem ser utilizadas, pois 

provocam humidade na pele em vez de a evitar. Pode ser necessário recorrer-se 

à algaliação, apesar do risco inerente de infeção das vias urinárias (Rocha et al., 

2006). Se necessário, devem ser usadas barreiras protetoras da pele como por 

exemplo: películas semipermeáveis, hidrocolóides, espumas de poliuretano, 

sacos retais e/ou substâncias oleosas  (Bryant, 2000). 
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No nosso estudo, esta intervenção não consta da prescrição de enfermagem 

em cerca de 70% das unidades da amostra, apesar de consideramos que na 

prática tal intervenção venha a ser consequência dos cuidados de higiene e 

conforto prestados ao doente. Outro resultado desta pesquisa verificou que 

existe relação significativa entre incontinência urinária e úlcera de pressão e que 

mais de 80% dos doentes da amostra tem incontinência. No entanto, a 

avaliação dos valores médios da subescala humidade na nossa amostra não 

evidenciou problema grave, visto que para maioria dos doente o score referente 

a humidade foi 3. Ainda assim, nos parece importante que tal intervenção esteja 

claramente prescrita pelos Enfermeiros para que possamos, com base nos 

registos, garantir que a intervenção foi realizada. 

 
Relativamente ao reposicionamento para a prevenção das úlceras de pressão 

a NPUAP/EPUAP (2009) recomenda  a alternância de decúbitos em todos os 

indivíduos que se encontrem em risco de desenvolver úlceras de pressão.  A 

alternância de decúbito deve ser realizada para diminuir a duração e a 

magnitude da pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo (Força de 

evidência = A). Ou seja, altas pressões durante curtos períodos de tempo e 

baixas pressões durante longos períodos de tempo, sobre proeminências ósseas, 

são igualmente danosas. A redução do tempo e quantidade de pressão aos quais 

os indivíduos estão expostos é importante para  diminuir o risco de ocorrência 

de úlceras de pressão. Recomenda-se ainda que a frequência dos 

posicionamentos seja influenciada por variáveis relacionadas com o indivíduo 

(Força de evidência = C) e pelas superfícies de apoio em uso (Força de 

evidência = A). A tolerância dos tecidos, o nível de atividade e mobilidade, a 

condição física geral, os objetivos globais do tratamento e a avaliação da 

condição individual da pele irão determinar a frequência dos posicionamentos 

(Força de evidência = C).   

A pele e o conforto individuais deverão ser avaliados. Se o indivíduo não 

responde ao regime de posicionamentos conforme o esperado, a frequência e o 

método dos posicionamentos devem ser reconsiderados. (Força de evidência = 

C). Um indivíduo deve ser reposicionado com maior frequência quando se 

encontra sobre um colchão de não redistribuição de pressão, comparativamente 

a quando se encontra sobre um colchão de espuma viscoelástica. A frequência 

dos reposicionamentos vai depender das características da superfície de apoio 

(Força de evidência = A).   

O posicionamento contribui para o conforto, a dignidade e a capacidade 

funcional do indivíduo. (Força de evidência = C). Recomenda-se, portanto,  
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reposicionar o indivíduo de tal forma que a pressão seja redistribuída ou 

aliviada, evitar sujeitar a pele à pressão ou forças de torção, usar ajudas de 

transferência para evitar a fricção e torção, evitar posicionar o indivíduo em 

contacto direto com dispositivos médicos e evitar posicionar o indivíduo sobre 

proeminências ósseas que apresentem eritema não branqueável.  

O reposicionamento deve ser realizado usando 30º enquanto na posição de 

Semi-Fowler ou na posição de prono, e uma inclinação de 30º para as posições 

laterais se o indivíduo tolerar estas posições e a sua condição clínica o permitir. 

Recomenda-se evitar posturas que aumentem a pressão, tais como Fowler 

acima dos 30º, posição de decúbito lateral a 90º ou a posição de semissentado. 

Quando a posição de sentado na cama for necessária, evitar a elevação da 

cabeceira e a posição incorreta que centre a pressão nas regiões do sacro e 

cóccix (Força de evidência = C).  

No que respeita ao reposicionamento no indivíduo sentado, é sugerido  

posicionar o indivíduo para que este possa manter todas as suas atividades por 

completo.  Dever-se-á escolher uma posição que seja tolerada pelo indivíduo e 

minimize a pressão e a torção exercidas na pele e tecidos moles. Se os pés do 

indivíduo não chegam ao chão, deverão ser colocados sobre um estrado ou 

apoio para os pés. Quando os pés não se apoiam no chão o corpo desliza para 

fora da cadeira. A altura do apoio para os pés deve ser escolhida de forma a 

fletir ligeiramente a bacia para a frente, posicionando as coxas numa inclinação 

ligeiramente inferior à posição horizontal (Força de evidência = C).   Sugere-se 

ainda limitar o tempo que o indivíduo passa sentado na cadeira sem alívio de 

pressão. (Força de evidência = B). Também é sugerido o registo dos regimes de 

reposicionamentos, especificando a frequência, a posição adotada e a avaliação 

dos resultados do regime dos reposicionamentos (Força de evidência = C).   

  

Os resultados deste estudo mostram que promover o reposicionamento do 

doente  é uma das principais intervenções na prevenção de UP, presente nas 

prescrições de todas as Unidades da amostra.  Por outro lado, apesar dos 

resultados indicarem prática baseada em evidências em todas as regiões, poucas 

prescrições fizeram referência ao registo do horário em que foi realizada a 

intervenção, posição anatómica no reposicionamento  ou relação entre o 

intervalo prescrito e a classificação de risco para UP . Outro resultado deste 

estudo revelou que o intervalo mais prescrito para reposicionamentos foi o de 3 

em 3 horas, provavelmente, porque em face a exigente demanda de trabalho 

comum em unidades de longa duração seria difícil adotar uma rotina de 

reposicionamentos com intervalo menor.   Verificou-se ainda que 18,5% dos 
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doentes da amostra não tinha nada planeado quanto a reposicionamento. 

Apesar de se tratar de um valor elevado considerando o contexto de assistência, 

o dado no parece compatível se observármos que 26% dos doentes da amostra 

são de Baixo Risco para UP. 

 

De acordo com Duque e colaboradores (2009) qualquer plano de 

intervenção deve incluir equipamento para a redução do risco de ocorrência de 

úlceras de pressão. As superfícies de apoio são categorizadas de duas formas: 

pela forma como agem em relação ao excesso de pressão e pela sua natureza 

estática ou dinâmica. Quanto à primeira, podemos ter equipamento de redução 

(reduz a pressão nas proeminências ósseas, mas não reduz a pressão para 

limites menores) ou de alívio de pressão (reduz a pressão para limites abaixo 

dos níveis em que ocorre o encerramento dos capilares na região das 

proeminências ósseas). As superfícies de apoio dinâmicas, geralmente usam a 

eletricidade para alterar a pressão da interface com os tecidos, enquanto as 

estáticas, geralmente reduzem a pressão pela redistribuição da carga sobre uma 

maior área do equipamento. No entanto, a sua utilização não dispensa os 

cuidados básicos a prestar ao indivíduo, como sejam as técnicas de 

posicionamento regulares e adequadas (Rocha et al., 2006).  

No que respeita às superfícies de apoio, a NPUAP/EPUAP (2009) aponta 

algumas  declarações gerais que sugerem que  a prevenção em indivíduos em 

risco deve ser realizada de forma contínua e pelo tempo em que se mantêm em 

risco. Na ocasião de selecionar a superfície de apoio, a decisão não deve ser 

baseada apenas no risco de desenvolver úlceras de pressão ou na categoria da 

úlcera de pressão já existente. A escolha de uma superfície de apoio apropriada 

deve ter em consideração fatores como o nível de mobilidade do indivíduo na 

cama, o seu conforto, a necessidade de controlar o microclima e atender ao 

local e às circunstâncias da prestação de cuidados.  A escolha da superfície de 

apoio deverá ser realizada de acordo com o contexto onde são prestados os 

cuidados. As superfícies de apoio que se usam no domicílio requerem que se 

considere o peso da cama e a estrutura da casa, a largura das portas, a 

disponibilidade de energia elétrica ininterrupta e a capacidade de promover 

ventilação adequada do motor para libertação do calor. Para além disso, deve 

ser avaliada a adequabilidade e funcionalidade das superfícies de apoio em cada 

contacto com o indivíduo. Antes de utilizar uma superfície de apoio é 

necessário verificar se ela se encontra dentro do tempo de vida útil, de acordo 

com as recomendações específicas do fabricante  (Força de evidência = C).   
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 Quanto à  utilização de colchões e camas na prevenção de úlceras de 

pressão, recomendam  usar colchões de espuma de alta especificidade em vez 

de espuma padrão hospitalar, em todos os indivíduos avaliados como em risco 

de desenvolver úlceras de pressão. Ressaltam que não existe evidência da 

superioridade de uma espuma de alta especificidade em relação a outra com as 

mesmas características (Força de evidência = A).  Para além disso,  deverá ser 

usada uma superfície de apoio dinâmica  em indivíduos com alto risco de 

desenvolver úlceras de pressão sempre que não for possível o 

reposicionamento manual frequente uma vez que estas podem variar as 

propriedades de distribuição da carga  (Força de evidência = B).  

No que respeita a prevenção das úlceras de pressão, os colchões de pressão 

alterna, como os de sobreposição de pressão alterna, apresentam uma eficácia 

equivalente (Força de evidência = A). Não devem ser usadas superfícies de 

apoio de pressão alterna (colchões ou de sobreposição) com células pequenas. 

Os colchões de pressão alterna com células pequenas (diâmetro <10cm) não 

conseguem insuflar ar suficiente, capaz de assegurar o alívio de pressão sobre as 

células que se encontram não insufladas. Atualmente estão a ser desenvolvidos 

modelos com sensores internos capazes de resolver este problema.  Deve-se 

continuar a virar e a posicionar, sempre que possível, todos os indivíduos em 

risco de úlceras de pressão, mesmo em uso destes colchões (Força de evidência 

= C).   

 No que respeita ao  uso de superfícies de apoio para a prevenção de 

úlceras de pressão nos calcâneos, é necessário  assegurar-se de que os calcâneos 

se encontram afastados da superfície da cama. Os dispositivos de proteção dos 

calcâneos devem elevá-los completamente de modo a que o peso da perna seja 

distribuído ao longo da sua parte posterior sem colocar pressão sobre o tendão 

de Aquiles. O joelho deve ficar em ligeira flexão pois, a hiperextensão do joelho 

pode causar obstrução da veia poplítea que pode provocar uma trombose 

venosa profunda. (Força de evidência = C). Deve ainda ser usada uma 

almofada debaixo das pernas (região dos gémeos) para elevar os calcâneos. 

(Força de evidência = B). Também é importante inspecionar regularmente a 

pele dos calcâneos (Força de evidência = C).   

Relativamente ao  uso de superfícies de apoio para prevenir as úlceras de 

pressão na posição de sentado, recomenda-se  usar uma almofada de assento 

(cushion) de redistribuição de pressão na cadeira para aqueles  que apresentem 

diminuição da mobilidade. Deve-se limitar o tempo que o indivíduo passa 

sentado numa cadeira sem alívio de pressão. (Força de evidência = B). E ainda, 
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dar especial atenção a indivíduos com lesão da medula espinal (Força de 

evidência = C).   

Quanto ao  uso de outras superfícies de apoio na prevenção de úlceras de 

pressão, deve ser evitada o uso de pele de carneiro sintética, dispositivos 

recortados em forma de anel (donut) e luvas cheias de água (Força de evidência 

= C). Alguns estudos demonstraram que o uso de pele de carneiro natural 

poderá ajudar a prevenir as úlceras de pressão (Força de evidência = B).             

Os resultados do nosso estudo mostram que utilização de equipamentos 

para prevenção de UP consta da prescrição de enfermagem em quase 90% das 

unidades avaliadas, atingindo a ordem dos 100% das regiões do Norte e LVT. 

Na região do Algarve, apesar de não constar das prescrições avaliadas, outro 

resultado do estudo revela o uso de equipamentos de prevenção para cerca de 

60% dos doentes. O equipamento que mais consta das prescrições de 

Enfermagem é o colchão de pressão alterna, mas não isentou a realização de 

mudanças de decúbitos e mobilizações também prescritas. Entendemos que 

esta intervenção, que reflete prática baseada em evidência, tem sido realizada de 

forma satisfatória na RNCCI, com pequenas diferenças regionais. 

 

As recomendações gerais da NPUAP/EPUAP (2009), no que respeita à 

nutrição para a prevenção das úlceras de pressão, incluem  o rastreio e avaliação 

do estado nutricional de todos os indivíduos em risco de desenvolver úlcera de 

pressão, em todas as instituições de saúde. A identificação e tratamento 

precoces da subnutrição é importante, uma vez que este é um fator de risco 

reversível na ocorrência de UP. Os indivíduos em risco de desenvolver estas 

lesões podem ainda estar em risco de subnutrição, e devem portanto ser 

examinados em relação ao seu estado nutricional.  Deverá ser usado um 

instrumento de avaliação nutricional válido, fiável e prático, fácil e rápido de 

usar, quer pelo utente, quer pelo profissional de saúde.  Para além disso, todas 

as instituições de saúde deveriam ter uma política de avaliação nutricional, bem 

como recomendações para a frequência das avaliações e datas para a sua 

implementação. 

Sugere-se também a referenciação de todos os indivíduos em risco 

nutricional para uma equipa multidisciplinar, se necessário, que inclua 

nutricionista, enfermeiro especializado em nutrição, médico, terapeuta da fala, 

terapeuta ocupacional e também um dentista, se necessário. Estes indivíduos 

devem receber suporte nutricional suplementar com base em avaliações a 

intervalos regulares enquanto o indivíduo estiver em risco (Força de evidência 

= C). No decorrer da sua doença, os indivíduos podem necessitar de formas 
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distintas de nutrição. No que respeita às recomendações específicas sobre a 

nutrição para a prevenção das úlceras de pressão,  sugere-se oferecer 

suplementos nutricionais orais e/ou através de sonda de alimentação, com alto 

teor proteico e como suplemento da dieta habitual, a indivíduos em risco 

nutricional e de úlceras de pressão, devido a doença aguda ou crónica ou na 

sequência de uma intervenção cirúrgica (Força de evidência = A).  

Os suplementos orais parecem estar associados a uma redução significativa 

da ocorrência de úlceras de pressão, em comparação com os cuidados 

nutricionais de rotina. A nutrição oral é a via nutricional de eleição e deve ser 

usada sempre que possível. A alimentação entérica e parentérica podem ser 

necessárias quando a alimentação oral não é adequada ou impossível quer pela 

condição do utente, quer pelos objetivos clínicos. (Força de evidência = C).  

No nosso estudo a prescrição para avaliar estado nutricional dos doentes foi 

verificada em menos de 50% das unidades da amostra e poucas unidades 

fizeram referência a algum tipo de suplemento proteico complementar. Em 

duas das cinco regiões avaliadas não foram encontradas prescrições desta 

natureza. Segundo os resultados obtidos entendemos ainda não estar 

estabelecido uma política de rastreio de avaliação do estado nutricional, em 

especial, para indivíduos em risco para úlcera de pressão. Por outros lado, a 

análise dos scores da subescala de Braden demostrou que a maioria dos doentes 

da  amostra tem um padrão de nutrição adequado, dado que poderia justificar 

um número menor de prescrições de enfermagem para esta intervenção. No 

entanto, por se tratar de uma população de alto risco para UP, consideramos 

que ainda há lacuna de conhecimento sobre a importância de avaliação do 

estado nutricional destes doentes na prevenção de UP. 

 
Segundo a NPUAP/EPUAP todos os envolvidos nos cuidados ao indivíduo 

em risco de desenvolver UP, incluindo o próprio indivíduo e o(s) prestador(es) 

de cuidados, devem receber capacitação para prevenção da lesão (Força de 

evidência = C).   

Segundo Duque e colegas (2009) o ensino ao utente e família faz parte 

integrante da abordagem para prevenção e tratamento das úlceras de pressão. 

Todos os membros da equipa multidisciplinar devem estar implicados no 

planeamento, execução e avaliação dos cuidados de prevenção a fim de  garantir 

a continuidade dos mesmos. Estes autores referem  que programas de ensino 

para a prevenção das úlceras de pressão, dirigidos aos utentes e cuidadores, 

devem incluir informações sobre  etiologia e fatores de risco destas lesões; 

avaliação da pele; desenvolvimento e implementação de programas 
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individualizados de cuidados com a pele; importância de uma nutrição 

adequada, reforço hídrico e prevenção da desidratação; seleção e uso de 

superfícies de suporte; demonstração dos posicionamentos e intervenções 

inadequadas e prejudiciais. 

Os resultados mostram que a intervenção educar/orientar para prevenção 

de UP não constou da prescrição de enfermagem em cerca de 80% das 

unidades avaliadas. Verificou-se ausência de prescrição desta natureza em 03 

regiões e percentagens baixas nas outras duas regiões.  

O perfil clínico dos doentes da amostra implica em dificuldade para o 

aprendizado e pouca  autonomia para o autocuidado que podem justificar os 

resultados. No entanto, nem mesmo para o cuidador responsável observou-se 

prescrição no sentido de promover educação/orientação para prevenção de 

UP, na maioria das unidades da amostra. Durante as visistas as unidades fomos 

informados sobre reuniões que aconteciam regularmente com os cuidadores, 

mas nossa avaliação tem como base as prescrições do Enfermeiro. Sob esta 

ótica, entendemos que a prática adotada não reflete as melhores evidências 

disponíveis. Outros estudos seriam necessários para uma avaliação mais precisa 

sobre esta prática em unidades de longa duração. 
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7.Conclusões e 
Recomendações  

Ao realizar esta investigação sobre úlcera de pressão procurou-se conhecer a 

prevalência desta lesão nas unidades de cuidados de longa duração, caracterizar 

o perfil demográfico e clínico dos doentes, analisar  a utilização da Escala de 

Braden para avaliação de risco e discutir as principais intervenções adotadas 

pelo Enfermeiro para prevenção de UP. Com a participação de 24 unidades de 

saúde e 545 doentes obtivemos uma amostra representativa do universo do 

estudo. Conclui-se com este estudo que a prevalência de úlcera de pressão 

detetada na amostra, confirma as evidências de que este evento permanece 

como grave problema de saúde a ser enfrentado. As intervenções verificadas 

são baseadas em evidência, porém não se verificou que se praticassem todas as 

recomendações para prevenção em todas as unidades estudadas.  

Face aos resultados encontrados as recomendações devem apontar para um 

compromisso por parte da equipa de saúde e instituições em desenvolver ações 

que visem a prevenção da úlcera de pressão. A responsabilidade há de ser 

compartilhada por toda a equipa, porém, o Enfermeiro tem papel relevante 

neste processo, quer na avaliação e gestão do risco, quer na prevenção e 

tratamento das úlceras. Fato incontestável em nosso estudo visto que, em todas 

as unidades da amostra, o Enfermeiro foi o responsável pela avaliação de risco 

e pela grande maioria das intervenções para prevenção de UP. Podemos afirmar 

que este profissional é um dos elementos-chave neste contexto de assistência.   

A utilização da Escala de Braden de forma sistematizada em todas as 

unidades de cuidados de longa duração representa um avanço na prevenção de 

úlcera de pressão em Portugal. No entanto, as escalas de avaliação de risco não 

contemplam todos os fatores associados e ainda precisam ser aprimoradas. Por 

outro lado, ainda que não exista um método considerado standard para os 

estudos de prevalência de UP, acreditamos que o método sugerido pela 
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EPUAP/NPUAP pode atingir dados consistentes e deve ser utilizados em 

outros estudos, em diferentes organizações de saúde e especialidades.  

Face à complexidade que envolve a ocorrência das úlceras de pressão e a 

prevalência de UP observada nesta investigação entendemos que apenas a 

aplicação de uma Escala de avaliação de risco não tem se mostrado suficiente. 

As associações observadas nesta investigação indicam a importância de 

examinar os inúmeros fatores que agravam o risco de ocorrência da lesão, em 

particular no contexto de assistência estudado. 

A prática baseada em evidência possibilita uma melhoria da qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados ao utente, enfatizando o uso de pesquisas 

para orientar a tomada de decisão de forma sustentada. Consideramos que a 

proposta mais abrangente para promover a prevenção e reduzir a prevalência de 

UP consiste na elaboração e aplicação de Protocolos com base nas melhores 

evidências científicas. No entanto, o nosso estudo demonstrou que existe uma 

lacuna na utilização de protocolo para prevenção de UP nas unidades de longa 

duração, visto que apenas 50% das unidades aplicam um Protocolo com esta 

finalidade. Tal tarefa haveria de ser compartilhada por todos os elementos da 

equipa e resultar em diretrizes capazes de subsidiar a tomada de decisão por 

parte dos profissionais. 

Dor, sofrimento, maior período de permanência no hospital, aumento nos 

custos, complicações como infeção e aumento da mortalidade foram situações 

constantemente relacionadas à úlcera de pressão. Por outro lado, não podemos 

deixar de ressaltar o impacto sobre os familiares, a inquietação vivenciada ao se 

depararem com um quadro de úlcera, a sobrecarga que isto significa para os 

cuidadores e a possibilidade de comprometimento da confiança depositada na 

Instituição de saúde. Ao considerar esta realidade, recomendamos que todos  

sejam  engajados neste processo. Doente e família devem ter ciência sobre as 

situações de riscos para úlcera de pressão e, sempre que possível, participar 

ativamente para promover a prevenção. Para tanto, cabe ao profissional de 

saúde fornecer as informações necessárias, bem como notificar a família em 

caso de ocorrência do evento e prestar os devidos esclarecimentos sobre 

cuidados que serão prestados para minimizar ou reverter a lesão. Em caso da 

necessidade de cuidado domiciliário, o familiar identificado como cuidador 

deverá ser treinado para lidar corretamente com o doente portador de úlcera.   

Novamente, o Enfermeiro tem papel de destaque na orientação e no ensino 

ao cuidador já que, na maioria dos casos, trata-se de familiar sem experiência 

para lidar com o doente e com muitas indagações e dúvidas a serem sanadas. 

Neste sentido, os nossos resultados demonstraram que poucas unidades 
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prescreveram ações educativas para prevenção ou cuidados de úlcera 

denotando que tal prática ainda não esta incorporada na rotina de atividades de 

enfermagem, para a prevenção das UP. 

Os resultados por ARS mostraram diferenças importantes, em especial, 

relativas a atuação do Enfermeiro. É possível concluir que estes profissionais 

não lidam da mesma forma para a prevenção de úlcera de pressão , que existem 

lacunas no conhecimento e quem nem todos exercem práticas clínicas 

fundamentadas nas melhores evidências disponíveis. Por outro lado, se na 

prática  intervenções preventivas são realizadas mesmo quando não estão 

prescritas, a falha de documentação prejudica as investigações que tem como 

base os registos de Enfermagem. Esta situação remete-nos a necessidade de 

recomendar maior discussão sobre o tema em todas as ARS e intervenções 

direcionadas, observando as diferenças regionais.  

Ao se estabelecer como meta a prevenção de UP, o sucesso das ações  

dependerá ainda das Instituições de saúde que precisarão oferecer as condições 

para realização das atividades de prevenção, garantir um ambiente seguro, 

apoiar e valorizar as iniciativas apresentadas e manter a quantidade de 

profissionais necessária. Para além disso, cabe ao sistema de saúde promover 

educação continuada e permanente dos profissionais e estimular a investigação 

científica  com foco na excelência clínica, segurança do doente e qualidade da 

assistência . Enfim, faz-se necessário uma cultura organizacional com foco na 

prevenção e a colaboração e empenho de todos os entes envolvidos para que 

haja diminuição nas taxas de prevalência de UP. 

Por se tratar de estudo transversal, com utilização de dados secundários, e  

por não existir um método estandardizado estabelecido para determinar os 

valores de prevalência, este estudo apresenta algumas limitações. Nem todos os 

resultados podem ser comparados devido às diferenças existentes no 

desenvolvimento de cada investigação, nas metodologias aplicadas e 

instrumentos utilizados pelos pesquisadores. Além disso, acreditamos que 

novos estudos no mesmo contexto de assistências devem avaliar outros fatores 

de risco e intervenções para prevenção de UP além dos que foram objetos desta 

investigação. Ainda assim, espera-se que as evidências aqui divulgadas e 

discutidas possam contribuir para maior compreensão das questões que cercam 

a úlcera de pressão à nível nacional e auxiliar o planejamento das ações de 

prevenção capazes de diminuir a prevalência deste agravo na população. 
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8.Trabalhos futuros  

 
A proposta para um trabalho futuro consiste, inicialmente, em conduzir 

investigação similar na Rede Sentinela (Brasil) por abranger instituições de 

saúde de todo o País e por estar sob a coordenação do Núcleo em que trabalha 

esta investigadora . Fatores como estrutura dos serviços, recursos humanos e 

materiais e custos relacionados a prevenção e tratamento de úlcera de pressão 

também têm sido pouco explorados pelos investigadores e podem ser objetos 

de novas investigações. 

Vale ressaltar que conhecer Hospitais da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI) de Portugal trouxe mais-valia a esta 

experiência já que o Brasil, não obstante algumas iniciativas neste sentido, ainda 

não dispõe  de serviços públicos com este perfil de assistência.  

É certo afirmar que uma investigação científica deve ser relevante para 

profissionais de saúde e para a sociedade, mas também deve ser viável para 

quem pretende realizá-la. Em trabalho futuro será observado a viabilidade do 

projeto, em especial, se realizado a nível nacional. No entanto,  recursos como 

persistência, força de vontade, paciência e entusiasmo, presentes nesta 

investigação, serão igualmente imprescindíveis para atingir objetivos futuros. 

Por fim, vivenciar efetivamente todas as etapas para realização de uma 

investigação científica  agregou uma experiência fundamental para progredir em 

novas pesquisas, ainda que em outros contextos num outro País. 
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