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RESUMO 
 
 

Úlcera por pressão (UP) é um agravo que gera complicações ao paciente e aos serviços de 
saúde, tais como algia, impacto emocional, risco de infecção, alto custo de tratamento, 
aumento da permanência hospitalar e reinternações. Objetivou-se verificar a prevalência e 
os fatores de risco para presença de UP em um Hospital de Ensino de Curitiba; caracterizar 
o perfil sócio demográfico dos pacientes acometidos por UP; explorar relação entre variáveis 
sócio demográficas e clínicas e a ocorrência de UP; avaliar as características clínicas das 
UP e sua classificação. Trata-se de estudo epidemiológico, observacional, de delineamento 
transversal, desenvolvido no período de março de 2010 a dezembro de 2011 e coleta de 
dados em março e abril de 2011; aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. Os pacientes internados neste 
período foram avaliados segundo características sócio demográficas, fatores de risco das 
escalas de Waterlow e Braden Q, presença e ausência de UP. As UP identificadas foram 
classificadas segundo estadiamento e avaliadas clinicamente. Analisou-se os dados por 
meio de software Statistica® versão 8.0; considerou-se p < 0,05 para significância estatística. 
Ajustou-se curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para avaliar sensibilidade e 
especificidade da escala de Waterlow. A prevalência pontual foi de 9,97% (com exclusão de 
grau I, 9,68%). Dos 311 pacientes avaliados, 31 eram portadores de UP, 17 (54,84%) do 
sexo feminino, idade variou de seis a 89 anos com média de 50,3 (DP=20,7), sendo os 
adultos (18-59 anos) os mais acometidos. Cor da pele branca predominante entre os 
portadores (n=17) e 48,39% eram casados. Média de 28,3 dias (DP= 27,9) de internação. A 
escala de Waterlow apontou risco alto e altíssimo para maioria dos portadores adultos, com 
média de 19,3 de escore total (p<0,001), curva ROC determinou ponto de corte de 13,5 
nesta população. Apenas uma criança estava em altíssimo risco. Fatores de risco com 
significância estatística em adultos foram: peso/altura, tipo de pele, continência, mobilidade, 
idade, apetite e medicação. Outras variáveis com significância estatística em adultos foram: 
cor de pele parda; média de 30,5 dias de internação; dependência de mobilização; 
antecedentes clínicos de acidente vascular cerebral, déficits nutricionais, vírus humano da 
imunodeficiência e outras doenças neurológicas; medicamentos: anticoagulante, anti-
inflamatório, antipsicótico, antirretroviral, antivirótico, broncodilatador, corticosteroide, 
tuberculostático, vasoconstritor. Em crianças, média de idade de 12,7 anos, antecedentes de 
amputação, déficits neurológicos e outras doenças neurológicas foram estatisticamente 
significantes. Nenhuma criança com UP apresentava risco pela Braden Q, sendo a média de 
escore total de 22,3 pontos. Total de 111 úlceras foram encontradas, com média de 3,59% 
UP por portador, máximo de nove úlceras em dois pacientes. As lesões de grau I 
expressaram 4,50%, grau II 33,33%, grau III 23,42%, grau IV 12,61%, grau indefinido 
16,22%, lesões tissulares 7,21%. Regiões mais acometidas foram: sacro (21,6%), calcâneo 
(15,3%) e trocanteriana (12,6%). Ressalta-se necessidade de implantação de diretriz clínica 
de prevenção e tratamento de UP, aplicação da escala de Braden Q em populações maiores 
e realização de outros estudos de prevalência e incidência. 
  

Palavras-chave:  Enfermagem. Úlcera por pressão. Prevalência. Fatores de risco 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Pressure ulcer (PU) is a problem that generates complications not only for the patient but 
also for the health services, such as pain, emotional impact, risk of infection, high cost of 
treatment, increased hospital stay and readmissions. The goal was to verify the prevalence 
and risk factors for the presence of PU in a teaching Hospital of Curitiba; characterize the 
socio demographic profile of the affected patients; explore the relationship between socio 
demographic and clinical variables and occurrence of PU; evaluate clinical caracteristcs the 
PU and its classification. This is an epidemiological study, observational, of transversal 
delineation, developed from March 2010 to December 2011, being that the data was 
collected in March and April of 2011. It was approved by the Committee of Ethics in Research 
of the Health Sciences Sector of the Federal University of Paraná. The in-patients in this 
period were evaluated according to their socio-demographic characteristics, risk factors of 
the Waterlow and Braden Q scale, and presence or absence of PU. The identified PU were 
classified according to their staging and clinically evaluated. Data were analyzed with the 
software Statistica® version 8.0; < p 0.05 was considered for statistical significance. The ROC 
(Receiver Operating Characteristic) curve was set to evaluate sensitivity and specificity of the 
Waterlow scale. The point prevalence was 9.97% (excluding stage I, 9.68%). Of 311 patients 
evaluated, 31 had PU, 17 (54.84%) were females, age varied from six to 89 with an average 
of 50.3 (DP=20,7), being the adults (18-59) the most affected. White skin color was 
predominant among the patients with PU (n = 17) and 48.39% were married. The average of 
hospitalization was 28.3 days (DP = 27.9). The Waterlow scale indicated high and very high 
risk to adult people, averaging 19.3 of the total score (< p 0.001), the ROC curve determined 
a cut-off point of 13.5 this population. Only one child was in the very high risk. Risk factors in 
adults with statistical significance were: weight/height, skin type, continence, mobility, age, 
appetite and medication. Other variables with statistical significance in adults were: brownish 
gray skin color; average of 30.5 days of hospitalization; mobility dependence; clinical history 
of cerebrovascular accident (CVA), nutritional deficits, human immunodeficiency virus and 
other neurological diseases; anticoagulant medication, anti-inflammatory, antipsychotic, 
antiretroviral, antiviral, bronchodilators, corticosteroids, , antituberculous , vasoconstrictor. In 
children, average age of 12.7, history of amputation, neurological deficits and other 
neurological diseases were statistically significant. No child with PU was at risk by the 
Braden Q, being the average of 22.3 points of the total score. A total 111 ulcers were found, 
with an average of 3.59% PU per patient, a maximum of nine ulcers in two patients. The 
lesions of stage I expressed 4.50%, stage II 33.33%, stage III 23.42%, stage IV 12.61%, 
undefined stage 16.22%, tissue lesions 7.21%. The most vulnerable areas of risk were: 
Sacrum (21.6%), Heels (15.3%) and trochanter (12.6%). It’s important to emphasize the 
need to implement clinical guidelines for the prevention and treatment of PU, applying the  
Braden Q scale on larger populations and conducting other studies of prevalence and 
incidence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Úlcera por pressão (UP) é uma lesão tecidual que pode ser causada por 

pressão constante, prolongada ou não, fricção, cisalhamento ou a combinação 

destes (EPUAP; NPUAP, 2009). Ocorre geralmente em regiões de proeminência 

óssea em contato com superfície de apoio. Outros fatores associam-se ao risco de 

desenvolvimento da UP, quais sejam: perfusão tecidual, idade, imobilidade, 

atividade, nível de consciência, alguns medicamentos, umidade excessiva, nutrição, 

hidratação e algumas doenças crônicas como diabetes e cardiovasculares (JORGE; 

DANTAS, 2005; GEOVANINI; OLIVEIRA; PALERMO, 2007; IRION, 2005). 

 Ferida de pressão, escara, úlcera de decúbito são alguns dos termos 

utilizados para definir as UP, optou-se nesta pesquisa por adotar o termo úlcera por 

pressão (UP), por ser uma terminologia conhecida internacionalmente, uma vez que 

a pressão é o principal fator etiológico para o desenvolvimento da lesão (JORGE; 

DANTAS, 2005; EPUAP; NPUAP, 2009). 

 Considerada maior órgão do corpo humano, a pele constitui-se em um manto 

de revestimento do organismo com funções de proteção, termorregulação, 

percepção, e secreção (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). É dividida em 

duas camadas: epiderme – mais externa; derme – mais profunda. A base da derme 

associa-se ao tecido subcutâneo, composto por tecido conectivo e adiposo 

(DEALEY, 2008). 

 A epiderme produz constantemente novas células as quais são impelidas à 

superfície. Contém filamentos de queratina que sustentam a pele, melanócitos 

produtores de melanina (determina a cor da pele), bem como as células de 

Langerhns, que exercem função imunológica. A derme constitui-se de fibras 

colágenas (sustentação às estruturas) e elásticas (conferem elasticidade), ambas 

participam da fixação da epiderme à derme. Encontram-se ainda na derme vasos 

sanguíneos, linfáticos, terminações nervosas sensoriais, glândulas sebáceas e 

sudoríparas e pelos (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007; DEALEY, 2008). 

A Hipoderme ou tecido subcutâneo possui áreas secretoras das glândulas 

sudoríparas, vasos sanguíneos, pelos e terminações nervosas. Contribui para 

isolamento térmico, proteção mecânica à pressão e traumas, depósito nutritivo de 

reserva, bem como, promove mobilidade da pele sobre estruturas subjacentes 
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(SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

As lesões tissulares iniciam-se pelas alterações estruturais ou moleculares 

nas células, as quais advêm de estresse excessivo ou estímulos patológicos. 

Quando esses estímulos são significativamente agressivos e a capacidade de 

adaptação da célula é excedida, o resultado é uma sequência de eventos que 

culminam em lesão tecidual. As consequências dessas lesões dependem do tipo, 

duração, intensidade do estímulo e do estado e adaptabilidade da célula em tolerar a 

agressão (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

 Nesse sentido, a compressão prolongada entre uma proeminência óssea, o 

tecido mole e a superfície dura, impede a passagem do fluxo sanguíneo, o qual 

carrega nutrientes necessários aos tecidos, remove resíduos e contribui para 

oxigenação, causando insuficiência nutricional e consequentemente morte celular 

(JORGE; DANTAS, 2005; GEOVANINI; OLIVEIRA; PALERMO, 2007; NPUAP 2009). 

 Complementa-se que, apesar da pressão ser descrita como principal fator 

predisponente no surgimento de UP, isoladamente não causa ulceração. O dano 

tecidual é produto de uma combinação do tempo de exposição e pressão local 

(IRION, 2005). Múltiplos fatores contribuem para etiologia das UP, descritos como 

intrínsecos e extrínsecos (BERGSTRON et al, 1987), explicita-se a seguir os 

principais deles: pressão, fricção e cisalhamento, peso corpóreo e mobilidade, 

umidade corporal, déficit nutricional e idade.   

 As principais complicações ocasionadas pela pressão consistem na redução 

do fluxo sanguíneo local e hemorragia de tecidos subjacentes, essa caracterizada 

por eritema. A intensidade e duração da pressão e a tolerância tissular, associados 

ao tempo determinam a principal causa do aparecimento de UP (BERGSTRON et al, 

1987; WATERLOW, 1988; PARANHOS, 2005; WEIR, 2007; PIEPER, 2007). 

 Forças mecânicas como a fricção e o cisalhamento também estão envolvidas 

na redução do fluxo sanguíneo. A fricção ocorre por meio do atrito entre duas 

superfícies, tal como na mobilização do paciente no leito, sem levantá-lo. Ocasiona a 

remoção das camadas superficiais da pele, expondo-a a microfissuras, das quais 

podem desenvolver-se infecções bacterianas, devido à microbiota oportunista se 

instalar no local por meio da lesão de continuidade. O cisalhamento é conceituado 

como a integração entre a força gravitacional e a fricção, pois a soma entre as duas 

forças causam resistência da superfície contra a pele, e, dessa contra a superfície. 

Quando associado o fator pressão tem efeito danoso nos capilares venosos, o que 
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acarreta isquemia tecidual (WEIR, 2007; PIEPER, 2007; DEALEY, 2008). 

 A mobilidade das estruturas corporais reduzida limita a movimentação do 

indivíduo e altera a capacidade de aliviar a pressão de modo eficaz (BERGSTRON 

et al, 1987; DEALEY, 2008; NANDA, 2005), além de predispor às forças mecânicas, 

em caso de pacientes restritos ao leito, acamados ou com limitações de atividades 

motoras. Somados ao peso corpóreo, a obesidade e edema exacerbado são fatores 

dificultantes na mobilização do paciente e proteção tissular (IRION, 2005; DEALEY, 

2008).  A obesidade propicia a fricção, o cisalhamento e o aumento de sudorese, 

umedecendo os tecidos, deixando-os favoráveis à gênese de UP. Outros fatores 

condizentes à umidade são: alterações de nível de consciência, hipertermia, 

incontinência (urinaria ou fecal) e drenagens (BERGSTRON et al, 1987; 

PARANHOS, 2005; WEIR, 2007; PIEPER, 2007; DEALEY, 2008). 

 O déficit nutricional relacionado ao edema, ao baixo peso ou à debilidade 

geral, predispõe menor perfusão sanguínea, minimização da resistência da pele 

associada à caquexia, e redução da mobilidade respectivamente, ocasionando a 

lesão tecidual (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

A idade mostra-se fator determinante no risco para UP. A pele envelhecida 

torna-se praticamente inelástica e fragilizada, decorrente da redução na quantidade 

e na qualidade de colágeno da derme (DEALEY, 2008). A idade avançada resulta em 

nutrição ineficaz da pele e estrutura muscular diminuída, que podem caracterizar 

fatores de risco para o desenvolvimento de UP (PERALTA; VARELA; GÁLVEZ, 

2009). 

Reconhecer os fatores predisponentes permite ao profissional reduzir o risco 

para o surgimento de UP, utilizando-se de avaliações que garantem sua 

quantificação (IRION, 2005). É necessário que o profissional, inclui-se o enfermeiro, 

desenvolva e aperfeiçoe a habilidade clínica na avaliação dos riscos para UP, 

subsidiado pelo conhecimento científico. Ao conhecerem as características que 

permeiam o risco de desenvolvimento de UP, os profissionais qualificam-se para 

atendimento desses pacientes (BLANES, et al., 2004). Rocha e Barros (2007) 

complementam que avaliação dos riscos é um modo de instrumentalizar o 

enfermeiro para eficácia na prevenção das UP. 

Complementa-se que a avaliação clínica é atividade privativa do enfermeiro, 

disposto na Lei do Exercício Profissional – nº 7.498/86 (BRASIL, 1986). Considera-

se avaliação clínica e epidemiológica como uma prática indispensável do enfermeiro 
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para a prevenção e tratamento de UP, pois fornece informações relevantes para 

tomada de decisão (CROZETA, 2009). 

  Facilita-se a tomada de decisão com a adoção de instrumentos de medidas e 

escalas de risco para gênese de UP, compostos por avaliação, protocolos /ou 

diretrizes clínicas de prevenção e tratamento das UP, os quais auxiliam o profissional 

a formular o diagnóstico, determinar o plano de cuidados e programar as condutas 

preventivas. Os instrumentos são, geralmente, denominados escalas de medidas; 

são mencionadas como as mais utilizadas nos Estados Unidos da América (EUA) e 

Europa, as escalas de Norton, Gosnell, Braden e Waterlow (PARANHOS, SANTOS, 

1999; JORGE; DANTAS, 2005). As escalas avaliam aspectos de condição física, 

percepção sensorial, mobilidade, incontinência, medicações em uso, atividade, 

nutrição, fricção e cisalhamento (JORGE, DANTAS, 2005).  

Nesta pesquisa, optou-se pela utilização da escala de Waterlow, pois abrange 

maior número de itens avaliados, é altamente sensível, além de considerar o tipo de 

pele como fator de risco visualizável. Seu uso na avaliação de fatores de risco 

possibilita, por meio do escore, verificar a condição clínica do paciente (CROZETA, 

2009). 

 Estudo de Rocha e Barros, realizado com pacientes de elevado grau de 

dependência, considerou a escala de Waterlow um instrumento eficaz para predizer 

o desenvolvimento das UP. Argumenta que o emprego desse tipo de instrumento, 

associado ao julgamento clínico do enfermeiro, auxilia no direcionamento de ações 

de enfermagem preventivas, tais como: redução de custos com tratamento e 

permanência hospitalar e a diminuição da dor e do sofrimento dos pacientes 

(ROCHA; BARROS, 2007). 

Entretanto, a própria autora da escala, Judy Waterlow, considera este 

instrumento inadequado para uso com crianças, especialmente as mais jovens 

(WATERLOW, 1997). Assim, foi utilizada também a escala de Braden Q que é 

exclusiva para crianças. Esta consiste numa adaptação da Braden feita por Curley e 

Quigley, que avalia os riscos por meio da intensidade e duração da pressão e a 

tolerância dos tecidos, sendo a única escala destinada a crianças traduzida, 

adaptada e validada no Brasil (MAIA, 2007; MAIA et al, 2011). 

Tais instrumentos objetivam identificar os indivíduos que necessitam de 

medidas preventivas e reconhecer os fatores específicos que os expõem ao risco 

(IRION, 2005). A Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) recomenda 
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o registro frequente das avaliações de risco, pois, subsidia uma evolução precisa 

das alterações no estado do cliente e ampara legalmente o profissional (AHCPR, 

1992). 

 A avaliação clínica, com auxílio das escalas, contribui para averiguar os 

fatores de risco na gênese da UP. Com o desenvolvimento efetivo da UP, soma-se à 

avaliação clínica do enfermeiro a anamnese, inspeção minuciosa da pele, 

conhecimento sobre as doenças de base, cirurgias, tratamento farmacológico 

(CROZETA, 2009), acompanhamento nutricional e avaliação da lesão, com vistas à 

minimização de complicações do estado do paciente e redução de custos. O 

acrônimo MEASURE, descrito por Keast et al. (2004), incita a memorização de itens 

avaliativos de feridas crônicas. Cada item avalia separadamente aspectos da ferida: 

• M: measure ou mensuração/medida – comprimento versus largura versus 

profundidade, ou área total; 

• E: exudate ou exsudato – descrição de aspecto, qualidade e quantidade; 

• A: appearance ou aparência – leito da lesão, caracterização do tecido; 

• S: suffering ou dor – tipo e intensidade; 

• U: undermining ou descolamento – presença ou ausência; 

• R: re-evaluation ou reavaliação – monitoramento periódico dos parâmetros; 

• E: edge ou borda – especifica condições de bordos e pele adjacente. 

O sistema RYB (red, yellow, black) proposto por Cuzzel (1988), também  

auxilia nesse processo de avaliação. Esse classifica as lesões de acordo com a 

coloração do leito da ferida, o que reflete a alteração entre tecidos novos e 

necrosados. A disposição das cores indica: vermelho, feridas crônicas em 

cicatrização com predomínio de tecido de granulação; amarelo, presença de 

exsudato e/ou esfacelo; preto, necrose tecidual com desnaturação e aumento de 

fibras colágenas (escara). Utiliza-se em conjunto com outras avaliações, uma vez 

que a combinação dessas colorações pode variar em relação à profundidade da 

lesão, terapia em uso e condições locais e gerais (SILVA; FIGUEIREDO; 

MEIRELES, 2007; MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM, 2003). 

Além da avaliação dos aspectos da ferida, denominam-se as úlceras no 

sistema de estadiamento, definido por Shea (1975), classificado de acordo com a 

perda tecidual, definida em suspeita de lesão tissular profunda, estágios I, II, III e IV, 

e indefinido (EPUAP, NPUAP, 2009). 
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 A lesão tissular profunda caracteriza-se por presença de área de cor púrpura 

em pele intacta, ou ainda bolha sanguinolenta, decorrente de dano aos tecidos 

moles subjacentes. A UP de estágio I define-se por presença de eritema não 

branqueável após aplicação de pressão local na pele intacta. O estágio II apresenta 

perda parcial de tecido, edema, hiperemia de tecido subjacente, pode ou não haver 

bolhas intactas ou rompidas. A destruição total da epiderme e derme, atingindo o 

tecido subcutâneo determina o estágio III. A exposição de músculos, ossos e 

tendões, associado à perda tecidual total define o estágio IV, pode haver presença 

de necrose e/ou escara. Ao apresentar escara ou cobertura total de esfacelo no leito 

da ferida, constitui-se como indefinida até seu desbridamento (NPUAP, 2009). 

 Contudo, o uso da avaliação clínica isoladamente, não é suficiente para a 

prevenção das UP. A avaliação epidemiológica complementa a avaliação clínica, pois 

descreve as características em determinada população (PEREIRA, 2002; 

MEDRONHO, 2006). Nessa pesquisa, caracteriza-se a avaliação epidemiológica por 

meio das variáveis sócio demográficas, índices de prevalência e incidência de UP 

em determinadas populações.  

 Por sua incidência, prevalência e particularidades de tratamento, as UP são 

consideradas problemas para os serviços de saúde, especialmente à enfermagem e 

equipe multidisciplinar (OLIVEIRA; SANTOS, 2009). Contribuem para o aumento da 

taxa de morbimortalidade, tempo de internação em até cinco vezes e elevam a taxa 

de reinternação em 36% (ROCHA; MIRANDA; ANDRADE, 2006).  

 Em 2000, em São Paulo, desenvolveu-se estudo sobre incidência de UP em 

um hospital universitário, com pacientes de unidades de clínica médica e cirúrgica e 

de terapia intensiva e semi-intensiva, o qual revelou taxa global de 39,8% 

(ROGENSKI; SANTOS, 2005).  

 Chacon et al. (2009) descrevem um estudo transversal realizado em seis 

instituições de longa permanência para idosos, na cidade de São Paulo, no qual 

avaliou isoladamente cada instituição em dois momentos distintos. A prevalência 

total de UP foi de 10,95%. Na primeira avaliação, a população era de 181 idosos 

sendo 23 com UP (prevalência de 12,7%); na segunda 184, dos quais 17 idosos 

apresentaram UP (prevalência de 9,2%). 

 Estudo de desenho prospectivo observacional desenvolvido no Perú 

determinou a frequência de casos de UP e principais fatores relacionados, em 

pacientes idosos internados em um hospital geral. Os resultados encontrados 
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abrangem: frequência de 11,4% de UP, em uma amostra de 463 pacientes. As 

variáveis associadas, com significância estatística, foram: idade superior a 70 anos; 

parcial ou total dependência; moderada ou grave disfunção cognitiva; incontinência 

urinária; desnutrição; médio e alto risco para desenvolver UP segundo a escala de 

Norton; diagnóstico de pneumonia e acidente vascular cerebral (AVC) na admissão 

hospital; uso de cateter urinário; presença de cuidador; infecção hospitalar e uso de 

contenções e de dispositivos de redução de pressão (PERALTA; VARELA; GALVEZ, 

2009). 

 É comum entre os estudos de prevalência e incidência de UP a 

recomendação de replicação, pois estes dados fornecem informações que embasam 

o desenvolvimento de diretrizes clínicas de práticas preventivas e tratamento das 

lesões (ROGENSKI; SANTOS, 2005; CROZETA, 2009). 

 

 

1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

 

 Úlcera por pressão é um agravo com diversas complicações, dentre elas 

problemas gerados ao paciente, como algia e impacto emocional; alto custo de 

tratamento e aumento da permanência hospitalar; e de indicadores de qualidade do 

cuidado prestado, principalmente da enfermagem (JORGE; DANTAS, 2005; 

ROCHA; MIRANDA; ANDRADE, 2006; LISE; SILVA,2007). 

 É causada por fatores extrínsecos ao indivíduo, o que denota sua 

evitabilidade, embora a minoria dos pacientes receba o tratamento preventivo 

adequado (VOWDEN; VOWDEN, 2009). Prever o aparecimento ou reconhecer 

estágios iniciais é um desafio permanente da equipe de enfermagem.  

 O tratamento da UP gera altos custos para os serviços de saúde, ocasionados 

especialmente pelo prolongamento da hospitalização (LISE; SILVA, 2007). 

Entretanto, os custos relacionados à prevenção das UP geralmente são menores, 

principalmente quando se consideram os aspectos psíquicos e sociais do paciente e 

seus familiares (JORGE; DANTAS, 2005). 

 O impacto econômico com o tratamento de UP é preocupante, estima-se um 

custo médio hospitalar, clínico e cirúrgico, de U$$ 21,67 por paciente (COSTA et al., 

2005). Em estudo norte americano a internação de um paciente portador de UP está 
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associada ao aumento significativo dos custos hospitalares e ao tempo de 

permanência. Riscos de infecções hospitalares e outras complicações também 

foram mais propensos em pacientes com UP. (ALLMAN et al., 1999; RODRIGUES; 

SOUZA; SILVA, 2008). 

 Evidências de custos de valor US$ 1,335 bilhões/ano são descritos no 

tratamento das UP nos EUA (GARCIA; THOMAS, 2006). Outro dado preocupante 

revelado é referente ao custeio dos gastos decorrentes no tratamento das UP de 

estágios III e IV, os quais não serão reembolsados pelos programas de saúde, 

quando não documentadas na admissão do paciente (SHANNON; COOMBS; 

CHAKRAVARTHY, 2009). 

 Em 1987, a Comissão Conjunta de Acreditação Hospitalar do governo norte-

americano estabeleceu a UP como um indicador de qualidade do cuidado, e, desde 

então, este agravo recebe mais atenção no país. Entende-se por indicador de 

qualidade uma ferramenta que subsidia avaliação qualitativa, transformada em 

dados mensuráveis, com possibilidade de avaliação e ação sobre um determinado 

processo, seja assistencial ou administrativo (OLIVEIRA; SANTOS, 2009). 

 Os indicadores assistenciais de UP são modestamente explorados na 

literatura, entretanto, os índices de prevalência e incidência são comumente 

adotados para mensurar a qualidade do cuidado prestado, bem como indicar 

melhorias para este agravo (OLIVEIRA; SANTOS, 2009). 

 Estudos de prevalência fornecem informações úteis sobre a magnitude do 

problema de saúde relacionado à UP. Somente informações limitadas sobre UP 

eram avaliadas na Alemanha, antes do ano de 2001. Entre os anos de 2001 a 2007, 

novas avaliações anuais foram realizadas, na intenção de verificar a diminuição das 

taxas de prevalência, bem como se essas poderiam ser generalizadas para os 

hospitais alemães (KOTTNER et al., 2009). 

 Os resultados de prevalência de determinada doença permeiam o 

conhecimento da concentração de casos na população, sendo possível planejar e 

administrar serviços, para o direcionamento de ações preventivas, a implantação de 

novos programas, mudança de atitudes e/ou de orçamentos (PEREIRA, 2002). 

 De acordo com estudo realizado no Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná (HC/UFPR), constatou-se prevalência geral de UP de 10,04%, 

(incluindo-se as úlceras de Estágio I), sendo a Unidade de Terapia Intensiva Geral 

(UTI) e Centro de Terapia Semi-Intensiva (CTSI) de maior distribuição de portadores, 
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com 17,9% cada. Firmou-se a recomendação da criação de diretriz clínica para 

prevenção e/ou tratamento de UP, bem como desenvolvimento de novos estudos de 

prevalência e incidência no referido hospital (CROZETA, 2009). 

   Mediante os resultados obtidos no estudo de Crozeta (2009), dois projetos 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da UFPR (edital 

2009-2010) uniram-se ao elaborar Diretriz Clínica e Algoritmo para Prevenção de UP, 

e capacitaram as equipes de enfermagem das unidades de UTI e CTSI do HC/UFPR 

(POTT et al., 2010; BLANC et al., 2010; STAHLHOEFER et al., 2010; DE LAZZARI 

et al., 2010; MINGORANCE et al., 2010). Estes documentos informavam sobre 

fisiologia da pele, características e estadiamento, escala de risco e medidas 

preventivas das UP. A escolha por estas unidades se deu pelo destaque de suas 

prevalências, observadas no referido estudo. 

 As unidades de internação UTI Pediátrica, Quimioterapia (QT) de alto risco, e 

Pronto Atendimento (PA – ala observação) do HC/UFPR, representarem 10,7% dos 

portadores cada (CROZETA, 2009). Observa-se que estas clínicas são consideradas 

áreas de atendimento crítico na instituição, assim, replicou-se a mesma capacitação 

para a equipe de enfermagem no segundo semestre do ano de 2010, como parte do 

projeto “Avaliação tecnológica das práticas de cuidar em Enfermagem”, edital 2010-

2011 do PIBIC/UFPR (GRUCHOUSKEI et al., 2011; BLANC et al., 2011; FIALEK et 

al., 2011). 

 Estudos de prevalência e incidência fornecem banco de dados como 

importante fonte de informações que subsidiam a melhoria do cuidado prestado e 

auxiliam na construção de diretriz clínica para prevenção e tratamento de UP. 

Identificam a extensão do problema em diferentes instituições de saúde, grupos e 

sociedades. A reprodutibilidade desses estudos é possível por meio da 

disponibilização de fundamentos metodológicos elaborados minuciosamente, assim, 

permitem sua replicação em outros serviços de saúde, interessados em ampliar seus 

conhecimentos em UP, tendo em vista a insuficiente investigação sobre a temática 

(ROGENSKI; SANTOS, 2005; KOTTNER, et al.,  2009; CROZETA, 2009). 

 Diante do exposto, constata-se a importância de estudos epidemiológicos 

evidenciando o tema proposto, visto que são fontes de informações relevantes para 

prática de enfermagem, no entanto escasso de evidências confiáveis.  Destarte, esta 

pesquisa replicará o estudo de Crozeta (2009), com intuito de verificar a prevalência, 

dois anos após a conclusão do mesmo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

• Verificar a prevalência e os fatores de risco para presença de úlceras por 

pressão em um Hospital de Ensino de Curitiba. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

 

• Caracterizar o perfil sócio demográfico dos pacientes acometidos por úlceras 

por pressão 

• Explorar relação entre variáveis sócio-demográficas e clínicas e a ocorrência 

de UP 

• Avaliar as características clínicas das úlceras por pressão e sua classificação. 
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 A presente pesquisa atende a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, que determina as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa 

envolvendo seres humanos e tem a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Setor de Ciências da Saúde da UFPR sob n° CEP/SD: 994.119.10.08 e CAAE: 

0216.0.208.091-10, conforme Anexo I.  

 A participação na pesquisa esteve sujeita à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – (Apêndice I e II), pelo paciente, familiar 

ou responsável legal. 

 

 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

 

 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, de delineamento 

transversal, em que os sujeitos da pesquisa apresentaram o desfecho clínico de 

Úlcera por Pressão.  Por se tratar de um estudo transversal, destaca-se que os 

sujeitos e suas respectivas lesões foram avaliados em um único momento.  

 Ao pesquisar dados de prevalência e os fatores de risco para a presença de 

UP em ambiente hospitalar, optou-se pela pesquisa epidemiológica, uma vez que é 

possível, com este tipo de metodologia, predizer a frequência de doenças e os 

padrões de saúde em populações específicas (MEDRONHO, 2006). 

 A epidemiologia é empregada no controle de problemas de saúde e tem como 

objetivo final melhorar o perfil de saúde das populações. Com este tipo de estudo é 

possível fazer inferências sobre a relação entre a ocorrência de doenças e os fatores 

predisponentes (MEDRONHO, 2006). 

 Dentre os desenhos de estudos epidemiológicos, os observacionais usam 

dados individuais e são indicados na obtenção de estimativas populacionais como 

prevalências, ou para levantar hipóteses etiológicas (MEDRONHO, 2006). Medronho 
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(2006) e Pereira (2002) corroboram com a idéia de que, neste tipo de estudo, não é 

possível controlar a exposição nem a alocação do indivíduo, apenas observa-se os 

resultados de determinada situação. 

 Três dimensões são consideradas em estudos observacionais: o esquema de 

seleção, a unidade e a estratégia de observação da população. Nesta pesquisa, 

optou-se pelo desenho transversal, no qual são coletadas informações em um único 

momento (MEDRONHO, 2006). 

 Estudos transversais são descritos como sinônimo de estudo de prevalência, 

de forma a obtê-la instantaneamente devido ao método de coleta de dados. Está 

relacionado com a temporalidade. O prazo decorrido entre a observação do primeiro 

e do último indivíduo deve ser o menor possível, assim, a análise de dados 

considera que todas as observações foram feitas em um mesmo momento 

desconsiderando este intervalo de tempo (MEDRONHO, 2006). 

 Pereira (2002) considera a prevalência como casos existentes de uma doença 

ou desfecho clínico em um dado ponto no tempo; aumenta com os casos novos e 

diminui com as curas e óbitos; é uma forma de conhecer a concentração de casos 

na população; útil no planejamento e administração de serviços e programas. É 

possível obter diversas informações sobre os indivíduos investigados, relacionando-

as com suas características; possui como principal vantagem a capacidade de inferir 

resultados observados em população definida no tempo e no espaço, sendo úteis ao 

examinar relações de doenças crônicas (MEDRONHO, 2006). 

 Desta forma, estudos epidemiológicos na enfermagem auxiliam o profissional 

enfermeiro no planejamento e na administração de ações preventivas, de tratamento 

e de reabilitação, tanto em nível coletivo como individual. 

 

 

3.3 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, nas 

unidades de internação de um Hospital de Ensino, sendo este um hospital público, 

de grande porte, de média e alta complexidade. Presta atendimento clínico e 

cirúrgico (adulto e pediátrico), materno infantil e transplante de medula óssea. Os 

pacientes são internados, em sua maioria, nas unidades específicas por faixa etária 
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e/ou tipo de atendimento. 

Tem por finalidade servir de campo para formação de profissionais em 

Ciências Médicas e correlatas, aperfeiçoamento de médicos, técnicos e alunos, 

possibilitando a realização de pesquisas, estágios e de cursos de pós-graduação; 

colabora e contribui para a educação médico-sanitária da população; funciona 

integrado ao sistema de saúde da comunidade, prestando assistência médico-

hospitalar. 

 O período total de pesquisa compreendeu 22 meses, de março de 2010 a 

dezembro de 2011. A capacitação da equipe que auxiliou a coleta de dados deu-se 

nos meses de setembro de 2010 e março de 2011. O teste piloto foi realizado em 

outubro de 2010 e a coleta de dados nos meses de março e abril de 2011. 

 

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

 Considera-se população os 320 pacientes presentes no Hospital durante o 

período de coleta de dados ocorrida 

 nos meses de março e abril de 2011, dos quais 311 sujeitos foram avaliados após 

aceitarem participar da pesquisa. 

 A amostra é o subconjunto desta população, ou seja, 31 pacientes que 

apresentaram o desfecho clínico de úlcera por pressão (UP). Estes possuíam uma 

ou mais lesões de estágios I, II, III, IV, indefinido ou em cicatrização, as quais foram 

avaliadas individualmente. 

 

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 

 Foram critérios de inclusão: estar internado no Hospital no período de coleta 

de dados; ser portador de úlcera por pressão e concordar em participar da pesquisa. 

O TCLE foi assinado pelo paciente, familiar ou responsável legal.  

 Foram critérios de exclusão: os pacientes e/ou responsáveis que recusaram a 

participação em qualquer fase da pesquisa. 



29 
 

3.6 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 

 A aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Setor de Ciências da Saúde da UFPR ocorreu no mês de setembro de 2010. 

Após, realizou-se treinamento teórico, com auxilio de material audiovisual, sobre o 

tema “úlceras por pressão” e ambientação do protocolo de pesquisa1 e instrumento1 

de coleta de dados proposto por Crozeta (2009) (Anexo II e III) para a equipe de 

apoio que auxiliou na coleta de dados do piloto, a fim de minimizar viés nesta fase 

da pesquisa. Participaram do treinamento três alunas da graduação em 

Enfermagem, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-

PIBIC da UFPR, vinculadas ao projeto “Avaliação tecnológica das práticas de cuidar 

em Enfermagem”; atividade coordenada pela pesquisadora.  

 Com o objetivo de explorar e conhecer o protocolo de pesquisa e instrumento 

de coleta de dados efetivou-se teste piloto no mês de outubro de 2010, em duas 

unidades de internação deste Hospital. Ressalta-se que a avaliação das úlceras foi 

realizada pela pesquisadora responsável, e, as alunas anteriormente mencionadas 

auxiliaram na logística da coleta. 

 A escolha das unidades para o teste piloto foi direcionada pelos achados do 

estudo de Crozeta (2009), os quais apresentaram maior distribuição de pacientes 

portadores (17,9%) de úlceras por pressão na Unidade de Terapia Intensiva Adulto 

(UTI) e no Centro de Terapia Semi-intensiva (CTSI). 

Após teste piloto realizou-se adaptações no instrumento de coleta de dados 

(Crozeta, 2009), tais como: inclusão dos fatores e risco especiais “deficiência 

neurológica” e “cirurgia grande porte/trauma” da escala de Waterlow, além da 

inserção da escala de Braden Q para complementar avaliação dos sujeitos criança. 

O protocolo de pesquisa (Crozeta, 2009) foi complementado com as diretrizes da 

NPUAP (2009), a qual considera, além dos quatro estágios, úlceras de estágio 

indefinido e suspeita de lesão tissular profunda.  

 Por sugestão da banca de qualificação, o mesmo treinamento e ambientação 

com o instrumento de coleta de dados e protocolo de pesquisa, realizada para o 

teste piloto, foi repetida no mês de março de 2011 para quatro alunas de graduação 

                                                 
1 Uso autorizado pela autora (Anexo IV) 
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em Enfermagem, bolsistas do PIBIC/UFPR, que participaram da coleta de dados do 

presente estudo.  

Antes de iniciar a coleta de dados contatou-se a coordenação de Internação 

do Hospital para obter relação dos leitos existentes e em funcionamento. Nas 

unidades de área crítica de atendimento abordou-se previamente o enfermeiro 

responsável para explicitar os objetivos e o protocolo de pesquisa. O presente 

estudo abrangeu todas as unidades de internação em funcionamento no período da 

coleta de dados, a qual ocorreu diariamente nos meses de março e abril de 2011. 

Assim, em cada unidade de internação, buscou-se o enfermeiro e/ou equipe 

de Enfermagem para as apresentações e esclarecimentos dos objetivos da 

pesquisa. Em seguida, todos os pacientes internados e/ou responsáveis foram 

abordados, explicitou-se o teor da pesquisa, e, após autorização foram avaliados. A 

avaliação ocorreu por meio do exame físico e anamnese (mediante as normativas do 

protocolo de pesquisa de Crozeta [2009] - Anexo III), com registro no instrumento de 

coleta de dados. Na presença de UP, avaliou-se as características clínicas da lesão 

(sistema MEASURE) e seu estadiamento. Os dados sócio demográficos e clínicos 

foram informados pelo paciente e/ou responsável e complementados com os 

registros de prontuários impresso ou eletrônico.  

Os sujeitos da pesquisa, bem como suas lesões foram avaliados pela 

pesquisadora responsável. Ao inspecionar as feridas, retiravam-se as coberturas 

primárias e secundárias, e, em seguida realizava-se novo curativo mediante técnica 

asséptica e conduta clínica adotada. Ressalta-se que as alunas da graduação, 

previamente treinadas, auxiliaram no preenchimento do instrumento de coleta de 

dados; mobilização dos pacientes; preparo prévio de material; retirada e realização 

de curativos oclusivos.  

Nas feridas em uso de colagenase2 manteve-se conduta na realização do 

novo curativo. Materiais como luva, gaze, atadura, fita adesiva, soro fisiológico 0,9%, 

pomadas e instrumentos estéreis foram disponibilizados pelo hospital. Apenas um 

paciente possuía curativo especial3 no momento da avaliação, a retirada deste foi 

autorizada pela mãe/responsável, em seguida a equipe de enfermagem da unidade 

fez a troca periódica conforme prescrição.  

                                                 
2 Colagenase – preparação enzimática que promove desbridamento enzimático da ferida (GEOVANINI; 
OLIVEIRA; PALERMO, 2007). 
3 Alginato – derivado de algas marinhas que age na absorção do exsudato da ferida (DEALEY, 2008). 
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Ao se deparar com feridas totalmente cobertas por tecido de granulação, 

considerou-se avaliação, porém sem possibilidade de estadiamento, uma vez que a 

classificação por estágios é útil apenas para definir a máxima profundidade de tecido 

envolvido. A classificação inversa não deve ser usada para descrever a cicatrização 

de uma UP (NPUAP 1995, 2000). Tais feridas são documentadas pela descrição de 

suas características (largura, profundidade, presença de tecido de granulação) ou 

usando ferramentas de validação de cicatrização (NPUAP, 2000). Se uma UP reabrir 

na mesma localização anatômica, retoma o diagnóstico do estadiamento anterior 

(isto é, uma vez estágio IV sempre estágio IV) (DEALEY, 2008; MELTER, 2011). 

Assim estas lesões foram nomeadas como “UP em cicatrização”. Após avaliação, 

agradeceu-se a colaboração dos familiares e pacientes (posicionando-os 

confortavelmente no leito). 

 Outros recursos materiais indispensáveis à realização da pesquisa foram 

disponibilizados pela pesquisadora, assim como os equipamentos (computador e 

impressora) e softwares de armazenamento de dados eletrônicos. Para desenvolver 

esta pesquisa foram imprescindíveis materiais de escritório como: computador, 

impressora, tinta para impressora, papel, caneta. Os materiais referentes à coleta de 

dados foram: formulários de coleta de dados, avental, Swab estéril, mensurador de 

úlcera (régua) e placa transparente. 

 

 

3.6.1 Análise dos dados 

 

 

 A análise dos dados foi realizada mediante tratamento estatístico adequado 

para a análise comparativa. Os resultados obtidos na pesquisa foram expressos por 

médias, medianas, valores mínimos, valores máximos e desvios padrões (variáveis 

quantitativas) ou por frequências e percentuais (variáveis qualitativas). Para a 

comparação de dois grupos(com e sem UP) em relação a variáveis quantitativas 

considerou-se o teste t de Student ou o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, e, 

para avaliar a associação entre duas variáveis qualitativas, o teste de Qui-quadrado 

ou o teste exato de Fisher. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os 

dados foram analisados com o programa computacional Statistica® versão 8.0.  
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 Foram calculados os valores da sensibilidade e especificidade para a 

determinação de um ponto de corte no escore total da escala de Waterlow que 

esteja associado à presença de úlcera por pressão, ajustando-se uma curva ROC. 

 

 

3.7 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

 

 Adotou-se instrumento adaptado do estudo de Crozeta (2009), o qual abrange 

variáveis sócio demográficas, escala de Waterlow – variáveis clínicas, localização 

anatômica da UP e sistema de avaliação MEASURE – variáveis de desfecho, 

conforme APÊNDICE III. 

 As variáveis sócio demográficas incluem: identificação do paciente; idade; 

sexo; cor da pele; estado civil; escolaridade; profissão; situação de trabalho. 

 As variáveis clínicas compreendem: nível funcional; antecedentes clínicos; 

motivos de internação e escala de Waterlow. Nível funcional corresponde à 

dependência de mobilização do indivíduo. Conforme sugestão da North American 

Diagnosis Association a classificação varia de 0 (completamente independente) à 4 

(totalmente dependente) (NANDA, 2005). 

 A escala de Waterlow avalia os seguintes fatores: peso x altura; continência; 

apetite; tipo de pele /11 avaliação visível; mobilidade; idade / sexo; fatores de risco 

especiais – subnutrição do tecido celular (caquexia, insuficiência cardíaca, doença 

vascular periférica, anemia, fumante); medicações – divide-se em esteróides, 

citotóxicos, alta dosagem e antiinflamatório. Complementou-se dados da escala de 

Waterlow com os fatores de risco especiais “deficiência neurológica (diabetes e 

paraplegia motora/sensitiva)” e “cirurgia grande porte/trauma (abaixo da medula 

lombar e acima de duas horas)”. Para sujeitos criança acrescentou-se avaliação pela 

escala de risco Braden Q, adequada para faixa etária em questão. 

 Como variáveis de desfecho: a localização anatômica da UP possui quatro 

figuras, na qual são observados os principais pontos de proeminências ósseas 

(HESS, 2002). A avaliação do sistema MEASURE compreende os itens do acrônimo, 

sendo desconsiderado o item R, pois o desenho de pesquisa não abrange a 

reavaliação (Keast et al., 2004). Quanto ao estadiamento acrescentou-se 

classificação de suspeita de lesão tissular profunda (NPUAP, 2009). 
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4 RESULTADOS  

 

 

 O Hospital de Ensino dispõe de 540 leitos, subdivididos em clínicos, 

cirúrgicos, pediátricos, obstétricos e de urgência e emergência. Destes 471 estavam 

ativos no período de coleta de dados; a somatória de internados neste período (de 

acordo com relatório diário das unidades visitadas) totalizou em 320 pacientes, nove 

não foram avaliados por diversos motivos, a exemplo: exames, procedimentos 

cirúrgicos ou recusa, finalizando 311 pacientes inspecionados. Do total de indivíduos 

avaliados, identificou-se 31 portadores de UP e nestes, um total de 111 UP foram 

encontradas.  

  Foi traçado o perfil sócio demográfico, bem como foram descritas as variáveis 

clínicas, análises de fatores de risco para UP, escores de risco para o 

desenvolvimento de UP. A avaliação deu-se pela escala de Waterlow (adultos e 

crianças), com análise adicional de escala de Braden Q para crianças. Ao constatar 

presença de UP, estas eram avaliadas clinicamente pelo sistema MEASURE. 

(KEAST et al., 2004) 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA POPULAÇÃO  

 

 

 A população avaliada (n=311) divide-se em: 82 (26,4%) crianças4 (abaixo de 

18 anos, com subdivisão para maiores de 12 anos - adolescentes) e 229 (73,6%) 

adultos4 (acima de 18 anos, com subdivisão para maiores de 60 anos - idosos). 

Quanto ao sexo: 141 pertenciam ao sexo masculino e 170 ao feminino. A cor da pele 

predominante foi branca, com 235 sujeitos, seguida da cor parda e negra com 59 e 

14 respectivamente (em três pacientes item não informado).  A idade variou de zero 

a 89 anos, com média de 38,5 anos (mediana = 42,0 / desvio padrão = 25,5). A faixa 

etária expressiva foi de 18 a 59 anos, conforme Tabela 01. 

Registro de estado civil obteve-se: casado/amasiado em 121 pacientes, 

solteiro 147, separado/divorciado 17, viúvo 22 e em quatro pacientes não houve a 

informação. A ocupação profissional predominante foi “menor” (n=71), seguida de 

                                                 
4 De acordo com estatuto da Criança e do Adolescente (Decreto 8.069/1990) e do Idoso (Decreto 10.741/2003). 
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“do lar” (n=57) e “aposentado” (n=40), destaca-se que um paciente estava 

desempregado (Tabela 02); salienta-se que este dado não foi registrado em 31 

prontuários. Quanto à escolaridade, apenas em 20 casos foi informado, sendo três 

com ensino médio e 17 com ensino fundamental. 

 

TABELA 01– DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO AVALIADA POR FAIXA ETÁRIA (n=311) 

Faixa etária   Distribuição  

  Frequência  % 

< 12 Crianças 66 21,2 

12 a 17  16 5,1 

18 a 59 Adultos 149 47,9 

≥ 60  80 25,7 

Total de pacie ntes   311 100,0 

FONTE: A autora (2011) 
 

TABELA 02– FREQUÊNCIA DA OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO (n=311) 

Ocupação Profissional  Frequência  % 
 

Menor  71 22,83 
Do lar (doméstica)  57 18,33 
Aposentado  40 12,86 
Estudante  20 6,43 
Auxiliar de Serviços Ger ais (ensacador, carregador, conferente, aux. 
abate, ajudante, chacareiro) 

17 5,47 

Lavrador/agricultor; Pedreiro; Vendedor  21 6,75 
Caixa/balconista  6 1,93 
Comerciante; Motorista/caminhoneiro  8 2,57 
Cozinheira/copeira; Gerente (dirigente de partido p olít ico)  6 1,93 
Artista/artesão; Autônomo; Carpinteiro/marceneiro; Costureira; 
Desenhista; Eletricista; Encarregado de obras; Mecâ nico/latoeiro; 
Vigilante/guardião 

18 5,79 

Açougueiro; Atendente de call Center; Auxiliar de Enfermagem; 
Cabelereiro; Carteiro; Engenheiro Eletricista; Func ionário público; 
Garçom; Inspetor; Manicure; Pensionista; Professor;  Psicólogo; 
Sargento; Secretária; Desempregado 

16 5,14 

Sem registro no prontuário  31 9,97 
Total  311 100 

FONTE: A autora (2011) 
 

Os antecedentes clínicos foram classificados em sistemas, devido à ampla 

variação das doenças, apresentados na Tabela 03. Os sistemas mais frequentes 

compreendem: cardiovascular (36,3%); respiratório (18,6%); endocrinológico 

(16,4%); quanto aos menos frequentes: déficits nutricionais, etilismo/drogadição com 

cinco (1,6%) casos cada. Destaca-se que 43 pacientes não apresentavam 

antecedentes clínicos, 114 possuíam apenas um e 154 entre dois e sete deles. 
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TABELA 03 – FREQUÊNCIA DOS ANTECEDENTES CLÍNICOS DA POPULAÇÃO (n=268)5 

Antecedentes p or sistemas  
 

Frequência  Percentual da 
população internada 

com a doença 
Sistema Cardiovascular  113 36,33% 
Sistema Respiratório  58 18,65% 
Sistema Endocrinológico  51 16,39% 
Sistema Gastrointestinal  45 14,47% 
Sistema Nervoso  43 13,83% 
Sistema Hematológic o 39 12,54% 
Neoplasias  36 11,57 
Sistema Gênito urinário  34 10,93% 
Sistema Imuno -reumatológico  22 7,07% 
Sistema Músculo esquelético  13 4,18% 
Sistema Cutâneo mucoso  12 3,86% 
Infecções (bacterianas, virais, fúngicas)  10 3,21% 
Doenças genéticas  6 1,93% 
Déficit Nutricional  5 1,61% 
Etilismo/drogadição  5 1,61% 
FONTE: A autora (2011)  

  

As causas de hospitalização foram agrupadas em classes de acordo com o 

sistema acometido, e outros não relacionados em prematuridade, investigação 

clínica e quimioterapia antineoplásica. Evidenciaram-se causas do sistema gênito 

urinário com 17,68% de frequência, seguida do gastrointestinal (17,04%) e nervoso 

(14,15%), conforme Tabela 04. Quanto ao tipo de tratamento: 233 foram clínicos e 

96 cirúrgicos. Quanto à quantidade de motivos de internação por paciente 294 

apresentaram um; 16 dois; e um três motivos. 

 

TABELA 04 – FREQUÊNCIA DOS MOTIVOS DE INTERNAÇÃO DA POPULAÇÃO (n=311) 

Motivos de internação  
 

Frequência  % 

Sistema Gênito urinário  55 17,68 
Sistema Gastrointestinal  53 17,04 
Sistema Nervoso  44 14,15 
Sistema Respiratório  38 12,22 
Sistema Cardiovascular  33 10,61 
Prematuridade  23 7,40 
Sistema Músculo esquelético  20 6,43 
Sistema Hematológico  19 6,11 
Investigação clínica  17 5,47 
Sistema Cutâneo mucoso  12 3,86 
Quimiot erapia antineoplásica  8 2,57 
Sistema Endocrinológico  6 1,93 
Sistema Imuno -reumatológico  1 0,32 
FONTE: A autora (2011) 

 

 
                                                 
5 Quarenta e três pacientes não apresentavam antecedentes clínicos. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PORTADORES DE ÚLCERA POR PRESSÃO 

 

 

 Na população (n=311) foram identificados 31 portadores de UP. A 

caracterização sócio demográfica destes obteve-se pelas variáveis: sexo, idade, cor 

da pele, escolaridade, ocupação profissional e estado civil. 

Quanto ao sexo, 17 (54,84%) eram feminino e 14 (45,16%) masculino. A 

idade variou entre seis e 89 anos, com média de 50,3 anos (mediana - MED=52,0 e 

desvio padrão - DP= 20,7). Três (9,68%) eram crianças (abaixo de 18 anos, com 

subdivisão para maiores de 12 anos - adolescentes) e 28 (90,32%) adultos (acima 

de 18 anos, com subdivisão para maiores de 60 anos - idosos). A Faixa etária mais 

acometida foi de 18 a 59 anos, conforme apresentado na Tabela 05. 

  

 

TABELA 05 – DISTRIBUIÇÃO DOS PORTADORES DE UP POR FAIXA ETÁRIA (n=31) 

Faixa etária  
 

 Distribuição de portadores  

Frequência  % 

< 12 Crianças 1 3,23 

12 a 17  2 6,45 

18 a 59 Adultos 18 58,06 

≥ 60  10 32,26 

Total   31 100,0 

FONTE: A autora (2011) 
 

  

A cor de pele branca foi predominante em 20 portadores (65,52%), seguida de 

parda (n=10; 32,26%) e negra (n=1; 3,22%). Identificou-se escolaridade de 18 dos 

31 portadores de UP, dos quais, 16 (51,61%) possuíam ensino fundamental e dois 

(6,45%) ensino médio, 13 prontuários não continham esta informação.  

A ocupação profissional de nove portadores (29,03%) foi do lar, e, de quatro 

(12,90%) auxiliar de serviços gerais. Para três pacientes não foi possível identificar 

este dado, conforme ilustrado na Tabela 06.  
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TABELA 06 – FREQUÊNCIA DA OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DOS PORTADORES DE UP (n=31) 

Ocupação profissional  Frequência  % 
Do lar  9 29,03 
Auxiliar de Serviços Gerais (conferente, aux . abate, ajudante)  4 12,90 
Vendedor  2 6,45 
Motorista/caminhoneiro  2 6,45 
Estudante  2 6,45 
Menor  2 6,45 
Agricultor; Autônomo; Comerciante; Copeira; Gerente ; 
Guardião; Latoeiro 

7 22,58 

Não informado  3 9,68 

Total  31 100 

FONTE: A autora (2011) 

 

 

Os dados de estado civil são apresentados na Tabela 07, destaca-se 48,39% 

(n=15) dos portadores casados. 

 

TABELA 07 – FREQUENCIA DE ESTADO CIVIL DOS PORTADORES DE UP (n=31) 

Estado civil  Frequência  % 
Casado  15 48,39 
Solteiro  7 22,58 
Viúvo  4 12,90 
Divorciado  3 9,68 
Amasiado  1 3,23 
Separado  1 3,23 
Total  31 100 
FONTE: A autora (2011) 

 

Além das variáveis sócio demográficas, descreveu-se as causas de 

internação dos portadores, que foram agrupadas em sistemas, devido à sua 

variabilidade. Dos 31 portadores de UP, um apresentou dois motivos de internação, 

sendo: Diabetes Melitus descompensada e parada cárdiorespiratória. A Tabela 08 

ilustra os dados e evidencia: doenças do sistema nervoso (37,50%), sendo causas 

mais frequentes de hospitalização; e gastrointestinais (21,86%). Acometimento do 

sistema músculo esquelético (6,25%) emergiu em dois pacientes, bem como 

endocrinológico e déficits nutricionais em um (3,13%) paciente cada.  

A média de dias de internação dos portadores, da admissão até o momento 

da avaliação, foi de 28,3 dias (MED= 18,0 e DP= 27,9) com máximo de 93 dias de 

internamento. 
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TABELA 08 - FREQUÊNCIA DOS MOTIVOS DE INTERNAÇÃO NOS PORTADORES DE UP (n=31) 

Motivos de internação /sistemas  
 

Frequência  % 

Nervoso  12 37,50 
Gastrointestinal  7 21,86 
Cardiova scular  3 9,38 
Gênito urinário  3 9,38 
Respiratório  2 6,25 
Músculo esquelético  2 6,25 
Endocrinológico  1 3,13 
Déficit Nutricional  1 3,13 
Investigação clínica  1 3,13 
Total  326 100 
FONTE: A autora (2011) 

 

 

Investigou-se no prontuário dos portadores (n=31) registro do local de 

ocorrência da UP. Ausência desta anotação foi observada em 10 (32,26%) 

prontuários. Nota-se (Tabela 09) que em 51,61% (n=16) estava descrito o hospital 

como local de desenvolvimento da UP.  

Conforme dados registrados nos prontuários, 21 continham informação 

referente a pelo menos uma úlcera; ao relacionar este registro à gênese das UP 

somente 10 prontuários expunham essa informação. 

 

 

TABELA 09 – DISTRIBUIÇÃO DE PORTADORES SEGUNDO LOCAL DE OCORRÊNCIA DA UP (n=31) 

Local de ocorrência da UP Frequência  % 

Hospital  16 51,61 

Domicílio  2 6,45 

Centro municipal de Urgências médicas – CMUM 2 6,45 

Outro Hospital  1 3,23 

Não informado  10 32,26 

Total  31 100 

FONTE: A autora (2011) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Um portador apresentou dois motivos de internação 
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4.3 PREVALÊNCIA 

 

 

 A prevalência pontual, por unidade e por área de internação foi calculada 

considerando a equação (PEREIRA, 2002): 

 

 

  

Evidencia-se prevalência pontual de 9,97%, com intervalo de confiança (IC) 

de 95% de 6,6% a 13,3%. Excluindo-se as úlceras de estágio I, a prevalência reduz 

para 9,68%, IC de 95% de 6,4% a 12,9%. Observou-se número total de 111 UP, com 

média de 0,36 UP por paciente da população total (n=311). Ao considerar somente 

os 31 portadores, a média eleva-se a 3,59%. 

 A Tabela 10 representa a prevalência por unidade de internação, bem como o 

número de portadores de UP por clínica. Destaca-se o Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) adulto com a maior prevalência (66,67%), seguido do Centro de Terapia Semi 

Intensiva (CTSI) adulto e Infectologia adulto, ambos com 42,86%. A menor 

prevalência encontrada foi na unidade Cirúrgica pediátrica, com 7,14%. 

 

TABELA 10 – PREVALÊNCIA DE UP POR UNIDADE DE INTERNAÇÃO (n=31) 

Unidade de Internação  Pacientes 

internados  

Pacientes  

Sem UP 

Pacientes  

Com UP 

Prevalência  

CTI adulto (> 18 anos)  12 4 8 66,67% 

CTSI adulto  14 8 6 42,86% 

Infectologia Adulto  7 4 3 42,86% 

Clínica médica Masculina  15 12 3 20,00% 

Otorrino  5 4 1 20,00% 

Clinica Médica Feminina  12 10 2 16,66% 

Cirurgia geral  18 16 2 11,11% 

Ortopedia  9 8 1 11,11% 

CTI cardiológica  7 6 1 10,00% 

Pronto atend imento Adulto – 

Observação 

10 9 1 10,00% 

Cirurgia aparelho digestivo (> 18 anos)  11 10 1 9,09% 

Neurologia  13 2 1 7,69% 

Cirurgia pediátrica  14 13 1 7,14% 

FONTE: A autora (2011)  

Prevalência = nº portadores de UP x 100.000 
             população 
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 As unidades de internação agrupam-se em: área crítica adulto (ACA); área 

crítica neonatal e pediátrica (ACNP); clínicas médica adulto (CMA) e médica 

pediátrica (CMP); cirúrgica adulto (CIA); cirúrgica pediátrica (CIP); e materno infantil 

(MI). Explicita-se a prevalência por área na Tabela 11, nota-se ACA com 23,19% e 

CMA com 16,36%. Não se identificou portadores nas: ACNP; CMP; MI. 

 

TABELA 11 – PREVALÊNCIA DE UP POR ÁREA DE INTERNAÇÃO (n=31) 

Área de Internação  Pacientes 

internados  

Pacientes  

Sem UP 

Pacientes  

Com UP 

Prevalência  

Área Crítica Adulto  69 53 16 23,19% 

Clínica Médica Adulto  55 46 9 16,36% 

Cirúrgica Pediátrica  14 13 1 7,14% 

Cirúrgica Adulto  99 94 5 5,05% 

FONTE: A autora (2011) 

 

 

4.3.1 Adultos e Crianças 

 

 

Dentre os 31 portadores de UP, 28 eram adultos e portavam 108 UP, e três 

eram crianças com três úlceras. A média de UP em pacientes adultos foi maior que 

em crianças, ao considerar a população (n=311) e amostra (n=31), conforme 

descrito na Tabela 12. Destaca-se média de UP de 3,85% por pacientes adultos e 

1,00% para crianças.  

 

TABELA 12– MÉDIA DE UP EM ADULTOS E CRIANÇAS 

Variáveis   Adulto  Criança  
Número  de UP 111 108 3 

 n Freq. Abs. % Freq. Abs. % 
População total  311 229 0,47% 82 0,04% 
Sujeitos com  UP 31 28 3,85% 3 1,00% 
FONTE: A autora (2011) 

 

 No tocante a faixa etária dos portadores, entre 18 e 59 anos houve maior 

quantidade de UP, com total de 73 úlceras (65,77%), seguida de maiores de 60 anos 

com 35 (31,53%), conforme dados da Tabela 13. 
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TABELA 13 – FAIXA ETÁRIA DOS PORTADORES RELACIONADA À FREQUENCIA DE UP (n=31) 

Faixa etária dos portadores  Quantidade de U P 
 

  Frequência  % 
< 12 anos  Crianças 1 0,90 
12 a 17 anos   2 1,80 
18 a 59 anos  Adultos 73 65,77 
≥ 60  35 31,53 
Total   111 100 
FONTE: A autora (2011) 

 

Destarte, testou-se a hipótese da probabilidade da ocorrência de UP entre os 

adultos ser igual em crianças; indicou-se sua rejeição (p=0,03), comprovando 

diferença significativa.  A prevalência de UP em portadores adultos foi de 12,23% (IC 

= 8,0% a 16,5%) e em crianças 3,66% (IC = 0% a 7,7%). Na Tabela 14 apresentam-

se os resultados obtidos. 

 

TABELA 14 – PREVALÊNCIA DE UP EM ADULTOS E CRIANÇAS (n=31)  

UP Adulto  Criança  
 n % n % 
Com 28 12,23% 3 3,66% 
Sem 201 87,77% 79 96,34% 
Total  229 100,0 82 100,0 
FONTE: A autora (2011)                Teste exato de Fisher p=0,030 

  

Consequentemente, realizou-se análise dos fatores de risco em separado 

(adultos e crianças), para apurar a fidedignidade dos testes estatísticos em cada 

amostra. 

 

 

4.4 FATORES DE RISCO PARA UP EM ADULTOS E CRIANÇAS RELACIONADOS 

ÀS ESCALAS DE PREDIÇÃO 

 

 

4.4.1 Fatores de risco da Escala de Waterlow para adultos e crianças 

 

 

 A escala de Waterlow considera riscos para gênese de UP fatores intrínsecos 

e extrínsecos ao paciente. Projeta “risco” escore total 10+; “alto risco” 15+; e 

“altíssimo risco” 20+. 
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Para cada item da escala, testou-se a hipótese de pontuação de maiores 

escores quando comparado portadores aos não portadores. Salienta-se que devido 

amostra reduzida de crianças com UP (n=3) os testes estatísticos não foram 

aplicáveis aos fatores de risco individualmente, assim, apresentou-se os dados 

descritivamente. 

 

 

4.4.1.1 Peso e Altura 

 

 

O valor de p=0,045 comprova que quanto maior o escore, maior é a presença 

de UP. Destaca-se que 26,09% dos pacientes adultos com “peso abaixo da média” 

eram portadores de UP, bem como, 91,54% dos não portadores estavam na “média”, 

conforme demonstrado na Tabela 15. Semelhantes e apresentando número de 

sujeitos reduzidos, os escores um e dois foram agrupados para possibilitar 

realização de teste estatístico. 

 

TABELA 15 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE 

PESO/ALTURA NA ESCALA DE WATERLOW (n=229) 

Peso/Altura  Escore  Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

  n % n % 
Média 0 119 91,54 11 8,46 
Acima média ou Obeso  1 ou 2 65 85,53 11 14,47 
Abaixo da média  3 17 73,91 6 26,09 
FONTE: A autora (2011)      Teste de Qui-quadrado com p=0,045 (agrupando-se escores 1 e 2) 
 

 

Nas crianças, com peso/altura na média, duas (4,00%) eram portadoras de 

UP, assim como uma (3,23%) estava abaixo da média, conforme Tabela 16. 

 

TABELA 16 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE 

PESO/ALTURA (n=82) 

Peso/Altura  Escore  Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Média 0 48 96,00 2 4,00 
Acima média  1 1 100,00 0 0,00 
Obeso  2 0 0 0 0 
Abaixo média  3 30 96,77 1 3,23 
FONTE: A autora (2011)       Teste p não aplicável 
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4.4.1.2 Tipo de pele 

 

 

 Comprova-se pelo valor de p<0,001 que quanto maior o escore, maior é a 

presença de UP em adultos. Os dados da Tabela 17 evidenciam: dos pacientes com 

“pele saudável” apenas um (0,72%) era portador de UP; o item “pele 

quebradiça/marcada” foi mais frequente (76,47%) em portadores de UP. 

 

TABELA 17 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE TIPO DE 

PELE (n=229) 

Tipo de Pele  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Saudável  0 138 99,28 1 0,72 
Muito fina, seca, 
edemaciada, úmida e 
pegajosa 

1 52 81,25 12 18,75 

Descorada  2 7 77,78 2 22,22 
Quebradiça/ marcada  3 4 23,53 13 76,47 
FONTE: A autora (2011)     Teste de Qui-quadrado com p<0,001 
 

 Todas (n=3) as crianças com UP estavam com pele saudável, 

correspondendo 8,33% dos sujeitos com este tipo de pele. A Tabela 18 apresenta 

dados complementares da distribuição dos não portadores. 

 

TABELA 18 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE TIPO DE 

PELE (n=82)  

Tipo de Pele  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Saudável  0 33 91,67% 3 8,33% 
Muito fina, seca, edemaciada, 
úmida e pegajosa 

1 41 100,00% 0 0,00% 

Descorada  2 1 100,00% 0 0,00% 
Quebradiça/ marcada  3 4 100,00% 0 0,00% 
FONTE: A autora (2011)       Teste p não aplicável  
 

 

4.4.1.3 Continência 

 

 

 Em adultos, foram agrupados os escores dois e três do fator continência 

devido ao número reduzido de cada caso. Os dados da Tabela 19 demonstram que 
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houve significância estatística (p<0,001) ao associar incontinência à presença e UP. 

Dos pacientes continentes, apenas quatro (2,16%) apresentavam UP, bem como os 

que dos incontinentes, 65,63% (n=21) eram portadores de UP. 

 

TABELA 19 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE 

CONTINÊNCIA (n=229) 

Continência  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
SVD ou continente  0 181 97,84 4 2,16 
Ocasionalmente 
incontinente 

1 9 75,00 3 25,00 

SVD e incontinência fecal 
ou Duplamente 
incontinente 

2 ou 3 11 34,38 21 65,63 

FONTE: A autora (2011)                   Teste de Qui-quadrado com p<0,001(agrupando-se escores 2 e 3) 
 

As crianças portadoras de UP obtiveram: uma (3,03%) escore zero 

(continente) e duas (4,26%) escore três (duplamente incontinente). Demais dados 

são apresentados na Tabela 20. 

 

TABELA 20 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE 

CONTINÊNCIA (n=82) 

Continência  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
SVD ou continente  0 32 96,97 1 3,03 
Ocasionalmente 
incontinente 

1 1 100 0 0,00 

SVD e incontinência fecal  2 1 100 0 0,00 
Duplamente incontinente  3 45 95,74 2 4,26 
FONTE: A autora (2011)                Teste p não aplicável 
 

 

4.4.1.4 Mobilidade 

 

 

 Quanto ao item mobilidade, agrupou-se escores 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5 para 

possibilitar teste estatístico. Assim, p< 0,001 indica que o número de sujeitos com 

UP tem gradativamente seus escores aumentados, enquanto diminuem nos sem UP 

(Tabela 21). Destaca-se que 14 pacientes com UP apresentavam mobilidade 

reduzida (inertes ou dependentes de cadeira de rodas), representando 70% desta 

amostra.  
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TABELA 21– ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE 

MOBILIDADE (n=229) 

Mobilidade  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Total ou  
Inquieto/agitado 

0 ou 1 162 98,78 2 1,22 

Apático ou  
Restrito contido 

2 ou 3 33 73,33 12 26,67 

Inerte ou  
Dependente cadeira de 
rodas 

 
4 ou 5 

 
6 

 
30,00 

 
14 

 
70,00 

FONTE: A autora (2011)    Teste de Qui-quadrado com p<0,001 (agrupando-se escores 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5) 
 
 

No tocante à mobilidade das crianças, destaca-se que apenas uma delas era 

dependente de cadeira de rodas e portadora de UP. Outros dois portadores de UP 

pontuaram os escores de mobilidade total e inquieto/agitado.  A Tabela 22 apresenta 

demais dados, evidenciando 29 pacientes restritos/contidos sem presença de UP. 

 

TABELA 22 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE 

MOBILIDADE (n=82) 

Mobilidade  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Total 0 39 97,50% 1 2,50% 
Inquieto/agitado 1 7 87,50% 1 12,50% 
Apático 2 2 100,00% 0 0,00% 
Restrito/contido 3 29 100,00% 0 0,00% 
Inerte 4 2 100,00% 0 0,00% 
Dependente cadeira de rodas 5 0 0,00% 1 100,00% 
FONTE: A autora (2011)       Teste p não aplicável  
 
 
4.4.1.5 Sexo 

 
 
 A Tabela 23 apresenta dados da distribuição dos pacientes em relação ao 

item sexo da escala de Waterlow. Esta variável não apresentou significância 

estatística (p=1). Dos portadores 12 (12%) eram homens e 16 (12,40%) mulheres. 

 

TABELA 23 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE SEXO (n=229)  

Sexo  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Masculino  1 88 88,00 12 12,00 
Feminino  2 113 87,60 16 12,40 
FONTE: A autora (2011)          Teste Exato de Fisher (p=1) 
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Não houve significância estatística (p=1) para o item sexo em crianças.  A 

Tabela 24 ilustra os dados desta divisão. Entre os portadores de UP dois são do 

sexo masculino e um feminino.  

 
 TABELA 24 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE SEXO 

(n=82) 

Sexo  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Masculino 1 41 95,35 2 4,65 
Feminino 2 38 97,44 1 2,56 
FONTE: A autora (2011)          Teste Exato de Fisher (p=1) 
 

 

4.4.1.6 Idade 

 

 

Agruparam-se os escores quatro e cinco, a fim de facilitar teste estatístico. 

Obteve-se resultado de p=0,030, indicando relação de presença de UP aos maiores 

escores.  Destaca-se que dos pacientes acima de 75 anos, 31,25% eram portadores 

(Tabela 25).  

 

TABELA 25 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE IDADE 

(n=229)  

Idade Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
14-49 anos (18 -49 anos)  1 95 91,35 9 8,65 
50-64 anos  2 55 83,33 11 16,57 
65-74 anos  3 40 93,02 3 6,98 
75-80 anos ou  
81 + anos 

4 ou 5 11 68,75 5 31,25 

FONTE: A autora (2011)                 Teste de Qui-quadrado com p=0,030 (agrupando-se escores 4 e 5) 
 

 

A escala de Waterlow considera risco para UP pacientes com idade a partir de 

14 anos. Nesta pesquisa ao avaliar crianças, considerou-se risco zero para menores 

de 14 anos. A Tabela 26 evidencia que 16,67% (n=2) das crianças com idade acima 

de 14 anos eram portadoras de UP, porém o teste estatístico (p=0,055) não revela 

significância.  
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TABELA 26 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE IDADE 

(n=82) 

Idade Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
< 14 anos – sem risco  0 69 98,57% 1 1,43% 
14-17anos  1 10 83,33% 2 16,67% 
FONTE: A autora (2011)              Teste Exato de Fisher (p=0,055) 
   
 

 

4.4.1.7 Apetite 

 

 

Os escores dois e três foram agrupados para realização do teste estatístico 

(Tabela 27). O valor de p<0,001 indica aumento gradativo do número de portadores 

de UP com elevação dos escores. Evidencia-se que 50,00% (n=20) dos pacientes 

com alimentação por sonda ou anoréxicos eram portadores de UP. 

 
TABELA 27 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE APETITE 

(n=229)  

Apetite  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Normal  0 127 96,21 5 3,79 
Pouco  1 54 94,74 3 5,26 
Sonda nasogástrica/nasoenteral  
ou líquidos ou Anoréxico 2 ou 3 20 50,00 20 50,00 

FONTE: A autora (2011)      Teste de Qui-quadrado com p<0,001 (agrupando-se escores 2 e 3) 
 

 

Duas crianças (4,76%) com úlcera estavam com apetite normal e uma 

(3,45%) utilizava sonda para se alimentar. A Tabela 28 exibe os dados, sendo a 

única criança (100%) anoréxica não portadora de UP.  

  

TABELA 28 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE APETITE 

(n=82) 

Apetite  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Normal  0 40 95,24% 2 4,76% 
Pouco  1 10 100,00% 0 0,00% 
Sonda nasogástrica/nasoenteral  
ou líquidos 2 28 96,55% 1 3,45% 

Anoréxico  3 1 100,00% 0 0,00% 
FONTE: A autora (2011)       Teste p não aplicável 
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4.4.1.8 Fatores de risco especiais 

 

 

Quanto ao item fatores de risco especiais em adultos, oito (7,02%) portadores 

de UP não apresentavam nenhum risco. Na Tabela 29, destaca-se que o único 

(100%) paciente paraplégico, 50% (n=4) dos pacientes caquéticos e 22,22% (n=2) 

dos anêmicos eram portadores de UP. Não houve possibilidade de aplicar testes 

estatísticos para este item da escala. 

 

 

TABELA 29 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE FATORES 

DE RISCO ESPECIAIS (n=229) 

Fatores de risco especiais  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Ausência de fatores de risco 
especiais 

0 106 92,98 8 7,02 

Tabagismo  1 30 90,91 3 9,09 
Anemia  2 7 77,78 2 22,22 
Diabetes  4 33 86,84 5 13,16 
Insuficiência cardíaca, doença 
vascular periférica, traumatismo 
ou cirurgia abaixo da medula 
lombar e/ ou acima de duas 
horas 

5 21 80,77 5 19,23 

Paraplegia motora e/ou sensitiva  6 0 0,00 1 100 
Caquexia  8 4 50,00 4 50,00 
FONTE: A autora (2011)               Teste não aplicável 
 

 

 Na escala de Waterlow, pontuam-se fatores de risco especiais a partir do valor 

um. Em crianças que não os apresentavam, atribuiu-se escore zero e representou 

ausência de risco. Dos portadores de UP dois (3,03%) não pontuaram e um 

(33,33%) apresentava paraplegia motora/sensitiva. A Tabela 30 ilustra a distribuição 

dos dados. 
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TABELA 30 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE FATORES 

DE RISCO ESPECIAIS (n=82) 

Fatores de risco especiais  Escore  
 

Sem UP  
(n=79) 

Com UP  
(n=3) 

  n % n % 
Ausência de fatores de risco 
especiais 

0 64 96,97% 2 3,03 

Tabagismo  1 2 100,00% 0 0,00 
Anemia  2 10 100,00% 0 0,00 
Diabetes  4 0 0 0 0 
Insuficiência cardíaca, doença 
vascular periférica, traumatismo ou 
cirurgia abaixo da medula lombar e/ 
ou acima de duas horas 

5 0 0 0 0 

Paraplegia motora e/ou sensitiv a 6 1 100,00% 0 0,00 
Caquexia  8 2 66,67% 1 33,03 
FONTE: A autora (2011)               Teste não aplicável 
  

 

 

4.4.1.9. Medicação 

 

 

Houve significância estatística (p=0,013) para o fator de risco medicação em 

relação aos pacientes adultos com e sem úlcera. Dos portadores destacam-se 18 

(18,95%) que utilizavam esteroides, citotóxicos, anti-inflamatório ou alta dosagem. 

 

TABELA 31 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM ADULTOS E ESCORE DE 

MEDICAÇÃO (n=229) 

Medicação  Escore  
 

Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Ausência do uso de 
medicação de risco 

0 124 92,54 10 7,46 

Esteroides, citotóxicos,  
anti-inflamatório, alta 
dosagem 

4 77 81,05 18 18,95 

FONTE: A autora (2011)                    Teste Exato de Fisher (p=0,013)
  
 
 
 Ao comparar risco associado à medicação e presença de UP em crianças, 

demonstrou-se que este fator não foi relevante (p=1) (Tabela 32). Nenhum portador 

utilizava algum dos medicamentos sinalizados pela escala. 
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TABELA 32 – ASSOCIAÇÃO ENTRE PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS E ESCORE DE 

MEDICAÇÃO (n=82) 

Medicação  Escore  
 

Sem UP 
(n=79) 

Com UP 
(n=3) 

  n % n % 
Ausência do uso de 
medicação de risco 

0 59 95,16% 3 4,84% 

Esteroides, citotóxicos,  
anti-inflamatório, alta 
dosagem 

4 20 100% 0 0,00% 

FONTE: A autora (2011)              Teste Exato de Fisher (p=1) 
 

 

 A somatória dos itens da escala de Waterlow resulta na avaliação do risco 

para desenvolver UP. Assim, testou-se a hipótese de comprovação do escore de 

risco da escala ser igual para pacientes com e sem UP. A Tabela 33 demonstra que 

portadores adultos têm média de escore de 19,3, enquanto que não portadores 

possuem em média 8,7. Valor de p<0,001 aponta relação significativa entre o risco 

na escala e o desenvolvimento de UP. A pontuação total do escore de portadores 

variou entre seis e 27 pontos. 

 

TABELA 33 – MÉDIA DO ESCORE TOTAL DA ESCALA DE WATERLOW EM ADULTOS (n=229) 

Waterlow  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Escore Total  Sem 
Com 

201 
28 

8,7 
19,3 

8 
18,5 

2 
6 

25 
27 

4,8 
4,92 

 
<0,001 

FONTE: A autora (2011)         * Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p <0,05 

 

A média de escore total não apresentou significância estatística em crianças, 

sendo 11,7 para portadores e 9,0 para não portadores, conforme dados apresentado 

na Tabela 34.  

 

TABELA 34 – MÉDIA DO ESCORE TOTAL DA ESCALA DE WATERLOW EM CRIANÇAS (n=82) 

Waterlow  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Escore Total  Sem 
Com 

79 
3 

9,0 
10,3 

10 
8 

1 
2 

20 
21 

5,0 
9,7 

 
0,657 

FONTE: A autora (2011)       * Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p <0,05 

 

 Quanto às classificações do escore de risco da escala de Waterlow em 

adultos, o valor de p<0,001 indica que os portadores de UP aumentam 

gradativamente seus escores. A Tabela 35 destaca10 portadores com escore de “alto 
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risco” e 13 em “altíssimo risco”. Evidencia-se que 35% dos pacientes sem UP 

apresentavam “altíssimo risco” pela escala, bem como 65,52% “alto risco”. 

 

TABELA 35 – ASSOCIAÇÃO DOS ESCORES DE RISCO DA ESCALA DE WATERLOW E 

PRESENÇA DE UP EM ADULTOS (n=229) 

UP Sem risco  
<10 

Em risco  
10+ 

Alto risco  
15+ 

Altíssimo risco  
20+ 

  n % n % n % n % 
Sem  127 99,22 48 92,31 19 65,52 7 35,00 
Com 1 0,78 4 7,69 10 34,48 13 65,00 
Total  128 100 52 100 29 100 20 100 
FONTE: A autora (2011)       Valor de p: <0,001 

 

 

 Quanto às classificações do escore de risco da escala para crianças, não 

houve significância estatística. De acordo com os dados na Tabela 36 observa-se 

que um portador de UP estava em “altíssimo risco” (33,33%); e dois (5,00%) “sem 

risco”. Nota-se que três crianças apresentavam escore “alto risco” (100%) e duas 

“altíssimo risco”, porém não eram portadoras de UP. 

 

TABELA 36 – CLASSIFICAÇÃO DO ESCORE RISCO DA ESCALA DE WATERLOW X UP EM 

CRIANÇAS (n=82)  

UP Sem risco  
<10 

Em risco  
10+ 

Alto risco  
15+ 

Altíssimo risco  
20+ 

  n % n % n % n % 
Sem  38 95,00 36 100 3 100 2 66,67 
Com 2 5,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 
Total  40 100 36 100 3 100 3 100 
FONTE: A autora (2011)      Valor de p: teste não aplicável  

  

 

4.4.1.10 Escala Waterlow e predição da presença de UP em adultos. 

 

 

Determinou-se, para essa amostra de adultos, ponto de corte para a escala 

de Waterlow associado à presença de UP, com ajuste de curva de características de 

operação do receptor (Curva ROC - Receiver Operating Characteristic). A área 

abaixo da curva foi significativamente maior do que 0,92 (p<0,001) indicando que o 

ajuste é ideal, ou seja, a escala de Waterlow foi sensível entre presença e ausência 

de UP na população estudada (Gráfico 01).  
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GRÁFICO 1 – CURVA ROC PARA ESCALA DE WATERLOW PARA ADULTOS 
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FONTE: A autora (2011) 

 

O ponto de corte ótimo para a população em questão, considerando-se os 

índices de sensibilidade e especificidade, é igual a 13,5. Um escore de Waterlow 

maior ou igual a 13,5 está associado à presença de UP e abaixo desse valor, 

caracteriza ausência de UP para esta população, neste momento. 

A sensibilidade estimada para esse ponto de corte é igual a 92,9% (IC 95%: 

70,9% a 96,8%) e a especificidade é igual a 84,1% (79,0% a 89,1%). Então, em 

92,9% dos pacientes com UP adultos, o escore de Waterlow é maior ou igual a 13,5, 

bem como, em 84,1% dos pacientes sem UP é menor do que 13,5, conforme 

ilustrado na Tabela 37. 

 

TABELA 37 – PONTO DE CORTE DO ESCORE TOTAL PARA ESCALA DE WATERLOW E 

ASSOCIAÇÃO À PRESENÇA DE UP EM ADULTOS (n=229) 

Escore Waterlow  
 

Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

 n  % n % 
<13,5* 169 84,1% 2 7,1 
≥ 13,5* 32 15,9% 26 92,9 
Total  201 100 28 100 
FONTE: A autora (2011)            * ponto de corte para a população adulta desta pesquisa 

 

Waterlow X UP 
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4.4.2 Fatores de risco da Escala Braden Q  

 

 

Complementarmente à avaliação do risco de UP em crianças com a escala 

Waterlow, utilizou-se a Braden Q, específica para a faixa etária. Divide-se em sete 

fatores, a saber: mobilidade; atividade; percepção sensorial; umidade; fricção e 

cisalhamento; nutrição; perfusão tissular e oxigenação. Cada fator pontua valores de 

1 a 4, resultando em somatória de 7 a 28 pontos. Escores abaixo de 16 pontos 

definem risco para UP. 

A distribuição das crianças avaliadas pela Braden Q está ilustrada na Tabela 

38, de acordo com a pontuação de cada fator. Destaca-se no fator mobilidade: 

42,7% dos pacientes com pontuação quatro (nenhuma limitação), sendo um portador 

de UP; outros dois portadores com risco dois (muito limitado) e três (levemente 

limitado), respectivamente. 

Quanto ao item atividade, 40,2% dos pacientes pontuaram quatro (crianças 

jovens demais para deambular ou deambulam frequentemente), um deles era 

portador de UP. Outros dois portadores de UP obtiveram pontuação dois (restrito à 

cadeira) e três (deambula ocasionalmente), respectivamente. Para percepção 

sensorial, 42,7% das crianças, incluindo um portador, pontuaram quatro (nenhuma 

alteração), bem como outros dois portadores três (levemente limitada) e dois (muito 

limitada). 

Ressalta-se distribuição igualitária da população de crianças (n=82) para item 

umidade com pontuações três e quatro. Dos portadores de UP, dois obtiveram 

quatro (raramente úmida) e um três (ocasionalmente úmida) pontos. Dos pacientes 

avaliados, 40,2% apresentavam o valor dois (problema) para fricção e cisalhamento, 

destes um era portador de UP. O valor três (problema potencial) foi pontuado na 

avaliação dos outros dois portadores. 

Para nutrição, o escore três (adequada) foi pontuado em 46,3% das crianças, 

destas duas eram portadoras de UP, bem como uma pontuou quatro (excelente).  

Evidencia-se 68,3% dos pacientes com valor quatro (excelente) em perfusão tissular 

e oxigenação, sendo destes, dois portadores de UP. Um portador teve pontuação 

três (adequada) para este fator. 
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TABELA 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS ESCORES POR FATORES DE RISCO NA ESCALA BRADEN Q 

(n=82) 

Fator es de risco  Escores  

1 

n           % 

2 

n           % 

3 

n           % 

4 

n           % 

Total  

Mobilidade  3 3,7 31 37,8 13 15,9 35 42,7 82 

100% 

Atividade  26 31,7 14 17,1 9 11,0 33 40,2 82 

100% 

Percepção 

Sensorial 

3 3,7 26 31,7 18 22,0 35 42,7 82 

100% 

Umid ade 0 0 0 0 41 50,0 41 50,0 82 

100% 

Fricção e 

Cisalhamento 

5 6,1 33 40,2 16 19,5 28 34,1 82 

100% 

Nutrição  4 4,9 19 19,5 38 46,3 24 29,3 82 

100% 

Perfusão tissular e 

oxigenação 

0 0 4 4,9 22 26,8 56 68,3 82 

100% 

FONTE: A autora (2011) 

 

  Testou-se a hipótese nula de que a média dos escores totais da Braden Q é 

igual para crianças com e sem UP. A Tabela 39 aponta que os portadores de UP 

possuem médias semelhantes aos não portadores, sendo 22,3 e 21,5, 

respectivamente. Assim, não houve significância estatística para esta amostra. 

 

TABELA 39 – MÉDIA DO ESCORE TOTAL DA ESCALA DE BRADEN Q (n=82) 

Braden Q  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Escore Total  Sem 
Com 

79 
3 

21,5 
22,3 

22 
22 

11 
18 

28 
27 

5,1 
4,5 

 
0,762 

FONTE: A autora (2011)        * Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p <0,05 

 

 

 Quanto à classificação do escore de risco da escala, observa-se na Tabela 40 

que 17 crianças estavam “em risco”, mas não desenvolveram UP. Destaca-se que 

todos (n=3) portadores de UP não apresentavam risco pela Braden Q. 
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TABELA 40 – ESCORE RISCO DA ESCALA DE BRADEN Q E UP (n=82) 

UP Sem risco  
16+ 

Em risco  
<16 

  n % n % 
Sem  62 95,38 17 100 
Com 3 4,62 0 0,00 
Total  65 100 17 100 
FONTE: A autora (2011)        Valor de p: 1 
 

 

4.5 VARIÁVEIS ASSOCIADAS À PRESENÇA DE ÚLCERA POR PRESSÃO PARA 

ADULTOS E CRIANÇAS 

 

 

Além dos itens descritos nas escalas, relacionaram-se outras variáveis à 

presença de UP em adultos e crianças, tais como: cor da pele, média de idade, dias 

de internação, nível funcional, antecedentes clínicos e classes de medicamentos, 

descritas a seguir. Testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de ter UP é 

igual em todas as classificações dessas variáveis. Salienta-se o número reduzido de 

crianças portadoras de UP, no qual os testes estatísticos não foram aplicáveis. 

Nestes casos, as análises foram descritivas.  

 

 

4.5.1 Cor da pele 

 

 

 Dos portadores adultos (n=28), 17 eram de pele branca. Entretanto, ao 

associar cor de pele dos sujeitos com e sem UP, observou-se significância estatística 

para pele parda (p=0,001), sendo que 32,26% (n=10) dos pacientes pardos eram 

portadores de UP, conforme Tabela 41.  

 

TABELA 41 – ASSOCIAÇÃO ENTRE COR DA PELE E PRESENÇA DE UP EM ADULTOS (n=229) 

Categoria   Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

Total  
(n=229) 

p* 

  n % n % n      % 
 

 

Cor da pele  Branca 
Parda 
Negra 

171 
21 
9 

90,96 
67,74 
90,00 

17 
10 
1 

9,04 
32,26 
10,00 

188 
31 
10 

100,00 
100,00 
100,00 

 
0,001 

FONTE: A autora (2011)        * Teste Qui-quadrado. 
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Ao associar cor de pele à presença de UP, a amostra de crianças (n=82) 

dividiu-se em: 50 indivíduos com pele branca, sendo 47 (97,44%) sem UP e 3 

(6,00%) com UP; 28 (100%) parda e 4 (100%) negra, ambas sem UP. Teste Qui-

quadrado não aplicável para esta variável.  

 

 

4.5.2 Idade  

 

 

Em relação à média de idade em adultos não houve significância estatística 

para o aparecimento de UP, sendo de 54,3 anos para pacientes portadores e 50,0 

para não portadores.  As idades mínimas estiveram entre 18 e 27 anos, enquanto as 

máximas entre 84 a 89 anos (Tabela 42). 

 

TABELA 42 – ASSOCIAÇÃO ENTRE MÉDIA DE IDADE E PRESENÇA DE UP EM ADULTOS (n=229) 

Variáveis  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Idade Sem 
Com 

201 
28 

50,0 
54,3 

51,0 
55,5 

18,0 
27,0 

84,0 
89,0 

18,1 
17,3 

 
0,235 

FONTE: A autora (2011)                   * Teste T de Student para amostras independentes, p<0,05 

 

A média de idade de crianças foi de 12,7 anos para pacientes com UP e 4,8 

para os sem UP, apontando que o risco de desenvolvimento de UP é significativo 

(p=0,033) nas crianças acima de 12 anos. A idade mínima dos portadores de UP foi 

seis anos e zero para os não portadores, bem como a máxima de 17 para ambos, 

conforme Tabela 43. 

 

TABELA 43 – ASSOCIAÇÃO ENTRE IDADE E PRESENÇA DE UP EM CRIANÇAS (n=82) 

Variáveis  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Idade Sem 
Com 

79 
3 

4,8 
12,7 

1,8 
15,0 

0,0 
6,00 

17 
17 

5,7 
5,9 

 
0,033 

FONTE: A autora (2011)       Teste t de Student para amostras independentes, p < 0,05 

 

 Considerando as idades em faixas etárias (adultos) de 18 a 59 anos e igual o 

acima de 60 anos, testou-se a hipótese nula de que a probabilidade de ter UP é igual 

para todas as idades. A hipótese não foi comprovada (p=1). Nesta pesquisa, a 

frequência de UP é semelhante para as duas faixas etárias. A Tabela 44 comtempla 

estes dados. 
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TABELA 44 – DISTRIBUIÇÃO DOS PORTADORES DE UP POR FAIXA ETÁRIA DE ADULTOS 

(n=229) 

UP Idade (anos)  
 18 a 59 60 ou mais  

 n % n % 
Sem 131 87,92 70 87,50 
Com 18 12,08 10 12,50 
Total  149 100,00 80 100,00 
FONTE: A autora (2011)       Teste Exato de Fisher (p=1) 

  

A comparação em faixas etárias (crianças) não apresentou significância 

estatística (p=0,096 - Teste T de Student). Das crianças com idade entre 12 a 17 

anos, duas (12,50%) eram portadoras de UP, enquanto 14 (87,50%) não eram. 

Menores de 12 anos dividiram-se em: um (1,52%) portador e 65 (98,48%) não 

portadores. 

 

 

4.5.3 Dias de internação  

 

 

 Calculou-se a média de dias de internação da entrada dos pacientes até a 

data da avaliação (coleta de dados). Para os pacientes adultos nota-se relação 

significativa entre os dias de internação e o desenvolvimento de UP (p<0,001). A 

Tabela 45 contempla: média de 8,1 em não portadores de UP e 30,5 dias para 

portadores; nos portadores de UP o mínimo foi de um dia e o máximo de 93. 

Ressalta-se máximo de 203 dias sem o surgimento de UP. 

 

TABELA 45 – ASSOCIAÇÃO ENTRE DIAS DE INTERNAÇÃO E PRESENÇA DE UP EM ADULTOS 

(n=229) 

Variáveis  UP n Média Mediana  Mínimo  Máximo  Desvio 
Padrão 

p* 

Dias de internação 
(até data de 
avaliação) 

Sem 
Com 

201 
28 

8,1 
30,5 

4,0 
20,5 

1,0 
1,0 

203,0 
93,0 

16,0 
28,5 

 
<0,001 

FONTE: A autora (2011)    * Teste não-paramétrico de Mann-Whitney, p<0,005 
 

Em crianças não houve diferença significativa (p=0,573), segundo o Teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. A média de dias de internação para portadores de UP 

(n=3) foi de 7,7 (DP=7,0) e 17,6 (DP=32,4) para não portadores (n=79). Destaca-se 

mínimo de um dia e máximo de 15 (portadores) e 241 (não portadores). 
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4.5.4 Nível Funcional 

 

 

 Os pacientes foram classificados quanto ao nível funcional, considerando 

dependência ao movimentar-se. A Tabela 46 exibe que 19 (50%) dos pacientes que 

apresentavam dependência para mobilizar-se eram portadores de UP. 

 

TABELA 46 – CLASSIFICAÇÃO DE NIVEL FUNCIONAL DOS ADULTOS (n=229) 

Nível Funcional  Escore  Sem UP  
(n=201) 

Com UP  
(n=28) 

  n % n % 
Independente  0 151 99,34 1 0,66 
Uso de artefato  1 9 100,00 0 0,00 
Auxílio/supervisão  2 17 73,91 6 26,09 
Auxílio + artefato  3 5 71,43 2 28,57 
Dependente  4 19 50,00 19 50,00 
FONTE: A autora (2011) 
        

 

Agruparam-se os escores zero e um; dois, três e quatro para possibilitar teste 

estatístico.  Pacientes que necessitam de auxílio/supervisão, ou utilizam artefato ou 

são dependentes para movimentar-se, estão mais propensos à presença de UP 

(p<0,001). A Tabela 47 evidencia que 27 (39,71%) dos pacientes com estas 

características, são portadores de UP.  

 

TABELA 47 – ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEL FUNCIONAL E PRESENÇA DE UP EM ADULTOS 

(n=229) 

Nível Funcional  Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

 n % n % 
0 ou 1  160 99,38 1 0,62 
2 ou 3 ou 4  41 60,29 27 39,71 
FONTE: A autora (2011)        Teste exato de Fisher: p<0,001(agrupando-se escores 0 e 1; 2 ou 3 ou 4) 

 

Ao comparar a relação entre o nível funcional e presença de UP na amostra 

de crianças (n=82), não houve significância estatística (Teste exato de Fisher: p=1). 

Destacam-se: 49 (96,08%) pacientes não portadores e dois (3,92%) portadores eram 

dependentes; um (100%) portador de UP utilizava artefato; dois pacientes sem UP 

necessitavam de auxílio/supervisão para movimentar-se; e 28 eram independentes.   
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4.5.5 Antecedentes clínicos 

 

 

 Encontrou-se ampla diversidade de antecedentes clínicos entre os pacientes 

avaliados. Assim, classificou-se por sistemas, como demonstra a Tabela 48. Para 

cada classe de antecedentes, testou-se hipótese nula do desenvolvimento de UP ser 

igual para pacientes com (sim) e sem (não) a doença. Em adultos, houve relação 

significativa (p<0,001) para os sistemas imuno-reumatológico e nervoso, rejeitando a 

hipótese. 

 

TABELA 48 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS POR SISTEMAS E PRESENÇA 

DE UP EM ADULTOS (n=229) 

Antec edentes/Sistemas   Total  
(n=229) 

Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

Valor 
de p* 

  n n % n %  
Cardiovascular  Não 

Sim 
122 
107 

110 
91 

90,16 
85,05 

12 
16 

9,84 
14,95 

 
0,312 

Cutâneo mucoso  Não 
Sim 

221 
8 

195 
6 

88,24 
75,00 

26 
2 

11,76 
25,00 

 
0,254 

Endocrinológico  Não 
Sim 

180 
49 

162 
39 

90,00 
79,59 

18 
10 

10,00 
20,41 

 
0,081 

Gastrointestinal  Não 
Sim 

197 
32 

174 
27 

88,32 
84,38 

23 
5 

11,68 
15,63 

 
0,560 

Gênito urinário  Não 
Sim 

198 
31 

173 
28 

87,37 
90,32 

25 
3 

12,63 
9,68 

 
0,776 

Hematológico  Não 
Sim 

205 
24 

180 
21 

87,80 
87,50 

25 
3 

12,20 
12,50 

 
1 

Imuno -reumatológico  Não 
Sim 

207 
22 

188 
13 

90,82 
59,09 

19 
9 

9,18 
40,91 

 
<0,001 

Músculo esquelético  
 

Não 
Sim 

217 
12 

191 
10 

88,02 
83,33 

26 
2 

11,98 
16,67 

 
0,645 

Nervoso  Não 
Sim 

194 
35 

178 
23 

91,75 
65,71 

16 
12 

8,25 
34,29 

 
<0,001 

Respiratório  Não 
Sim 

185 
44 

165 
36 

89,19 
81,82 

20 
8 

10,81 
18,18 

 
0,201 

FONTE: A autora (2011)        * Teste Qui-quadrado.  

 

 

 Em crianças (n=82) a associação entre antecedentes clínicos por sistemas e 

presença de UP foi estatisticamente significativa nas patologias músculo 

esqueléticas (p=0,037) e nervosas (p=0,024). A Tabela 49 ilustra estes dados. 
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TABELA 49 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS POR SISTEMAS E PRESENÇA 

DE UP EM CRIANÇAS (n=82) 

Antecedentes/Sistemas  Total  
(n=82) 

Sem UP 
(n=79) 

Com UP 
(n=3) 

Valor  de 
p* 

  n n % n 
 

%  

Cardiovascular  Não 
Sim 

76 
6 

73 
6 

96,05 
100 

3 
0 

3,95 
0,00 

 
1 

Cutâneo mucoso  Não 
Sim 

78 
4 

75 
4 

96,15 
100 

3 
0 

3,85 
0,00 

 
1 

Endocrinológico  Não 
Sim 

80 
2 

77 
2 

96,25 
100 

3 
0 

3,75 
0,00 

 
1 

Gastrointestinal  Não 
Sim 

69 
13 

67 
12 

97,10 
92,31 

2 
1 

2,90 
7,69 

 
0,408 

Gênito urinário  Não 
Sim 

79 
3 

76 
3 

96,20 
100 

3 
0 

3,80 
0,00 

 
1 

Hematológico  Não 
Sim 

67 
15 

64 
15 

95,52 
100 

3 
0 

4,48 
0,00 

 
1 

Músculo esquelético  Não 
Sim 

81 
1 

79 
0 

97,53 
0,00 

2 
1 

2,47 
100 

 
0,037 

Nervoso  Não 
Sim 

74 
8 

73 
6 

98,65 
75,00 

1 
2 

1,35 
25,00 

 
0,024 

Respiratório  Não 
Sim 

68 
14 

65 
14 

95,59 
100 

3 
0 

4,41 
0,00 

 
1 

FONTE: A autora (2011)        * Teste Qui-quadrado.  

 

Quanto à associação de antecedentes clínicos e presença de UP, em adultos, 

sobressaíram significativamente as doenças: acidente vascular cerebral (AVC) 

(p=0,003); déficits nutricionais (p=0,014); vírus humano da imunodeficiência (HIV) 

(p=<0,001);  e outras doenças neurológicas (p=0,002). Um paciente possuía 

antecedente de UP infectada (p=0,128), porém sem significância, conforme Tabela 

50. 

 

TABELA 50 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS E PRESENÇA DE UP EM 

ADULTOS (n=229) (continua) 

Antecedentes   Total  
(n=229) 

Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

Valor 
de p* 

  n n % n % 
 

 

Anemia  Não 
Sim 

218 
11 

193 
8 

88,53 
72,73 

25 
3 

11,47 
27,27 

 
0,138 

Artrite  Não 
Sim 

223 
6 

196 
5 

87,89 
83,33 

27 
1 

12,11 
16,67 

 
0,547 

Acidente vascular 
cerebral (AVC) 

Não 
Sim 

215 
14 

193 
8 

89,77 
57,14 

22 
6 

10,23 
42,86 

 
0,003 

Déficits neurológicos  Não 
Sim 

221 
8 

194 
7 

87,78 
87,50 

27 
1 

12,22 
12,50 

 
1 

Déficits nutricio nais  Não 
Sim 

224 
5 

199 
2 

88,84 
40,00 

25 
3 

11,16 
60,00 

 
0,014 

Dislipidemia  Não 
Sim 

223 
6 

195 
6 

87,44 
100 

28 
0 

12,56 
0,00 

 
1 
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TABELA 50 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS E PRESENÇA DE UP EM 

ADULTOS (n=229) (conclusão) 

Diabetes Melitus  Não 
Sim 

193 
36 

172 
29 

89,12 
80,56 

21 
7 

10,88 
19,44 

 
0,167 

Doença pulmonar 
obstrutiva crônica  

Não 
Sim 

225 
4 

198 
3 

88,00 
75,00 

27 
1 

12,00 
25,00 

 
0,409 

Doença vascular 
periférica 

Não 
Sim 

217 
12 

191 
10 

88,02 
83,33 

26 
2 

11,98 
16,67 

 
0,645 

Etilismo/ Drogadição  Não 
Sim 

224 
5 

196 
5 

87,50 
100 

28 
0 

12,50 
0,00 

 
1 

Fratura de quadril  
Amputação/Osteoporose 

Não 
Sim 

226 
3 

198 
3 

87,61 
100 

28 
0 

12,39 
0,00 

 
1 

Genética  Não 
Sim 

228 
1 

200 
1 

87,72 
100 

28 
0 

12,28 
0,00 

 
1 

Hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) 

Não 
Sim 

147 
82 

133 
68 

90,48 
82,93 

14 
14 

9,52 
17,07 

 
0,140 

Hepático  Não 
Sim 

219 
10 

192 
9 

87,67 
90,00 

27 
1 

12,33 
10,00 

 
1 

Vírus humano da 
imunodeficiência (HIV) 

Não 
Sim 

220 
9 

199 
2 

90,45 
22,22 

21 
7 

9,55 
77,78 

 
<0,001 

Insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC) 

Não 
Sim 

220 
9 

194 
7 

88,18 
77,78 

26 
2 

11,82 
22,22 

 
0,303 

Infecções  Não 
Sim 

222 
7 

196 
5 

88,29 
71,43 

26 
2 

11,71 
28,57 

 
0,206 

Infecção do trato 
urinário/ Incontinência 

Não 
Sim 

224 
5 

197 
4 

87,95 
80,00 

27 
1 

12,05 
20,00 

 
0,482 

Leucemias  Não 
Sim 

220 
9 

192 
9 

87,27 
100 

28 
0 

12,73 
0,00 

 
0,605 

Neoplásicos  Não 
Sim 

196 
33 

171 
30 

87,24 
90,91 

25 
3 

12,76 
9,09 

 
0,755 

Outros cardiovasculares  Não 
Sim 

186 
43 

164 
37 

88,17 
86,05 

22 
6 

11,83 
13,95 

 
0,796 

Outros cutâneo mucosa  Não 
Sim 

222 
7 

195 
6 

87,84 
85,71 

27 
1 

12,16 
14,29 

 
1 

Outros endocrinológicos  Não 
Sim 

212 
17 

188 
13 

88,68 
76,47 

24 
4 

11,32 
23,53 

 
0,138 

Outros gastrointestinais  Não 
Sim 

205 
24 

181 
20 

88,29 
83,33 

24 
4 

11,71 
16,67 

 
0,508 

Outros gênito urinário  Não 
Sim 

202 
27 

176 
25 

87,13 
92,59 

26 
2 

12,87 
7,41 

 
0,545 

Outros hematológicos  Não 
Sim 

221 
8 

193 
8 

87,33 
100 

28 
0 

12,67 
0,00 

 
0,600 

Outros imuno -
reumatológicos 

Não 
Sim 

221 
8 

194 
7 

87,78 
87,50 

27 
1 

12,22 
12,50 

 
1 

Outros 
musculoesqueléticos 

Não 
Sim 

220 
9 

194 
7 

88,18 
77,78 

26 
2 

11,82 
22,22 

 
0,303 

Outros neurológicos  Não 
Sim 

212 
17 

191 
10 

90,09 
58,82 

21 
7 

9,91 
41,18 

 
0,002 

Outros respiratórios  Não 
Sim 

210 
19 

186 
15 

88,57 
78,95 

24 
4 

11,43 
21,05 

 
0,263 

Tabagismo  Não 
Sim 

202 
27 

177 
24 

87,62 
88,89 

25 
3 

12,38 
11,11 

 
1 

UP infectada  Não 
Sim 

228 
1 

201 
0 

88,16 
0,00 

27 
1 

11,84 
100 

 
0,128 

FONTE: A autora (2011)       * Teste Qui-quadrado.  
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Ressalta-se que para a classificação “déficits neurológicos” consideraram-se 

paralisias cerebrais e de membros inferiores, hemiparesias, neuropatias, esclerose 

múltipla e parkinsonismo; bem como, “outros neurológicos”: pneumoencéfalo, crise 

convulsiva, hidrocefalia, meningite, calosotomia, clipagem de aneurisma, 

rebaixamento do nível de consciência, demência, depressão, mielomeningocele, 

epilepsia, déficit de memória e cefaleia. Para “déficits nutricionais”: emagrecimento, 

desnutrição, anorexia e obesidade mórbida. 

Individualmente, as doenças relacionadas com significância estatística nas 

crianças foram: déficits neurológicos e fratura de quadril/amputação/osteoporose 

(p=0,037), bem como outros neurológicos (p=0,024).  Dados na Tabela 51. 

 

TABELA 51 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS E PRESENÇA DE UP EM 

CRIANÇAS (n=82) (continua) 

Antecedentes   Total  
(n=82) 

Sem UP 
(n=79) 

Com UP 
(n=3) 

Valor de 
p* 

  n n % n % 
 

 

Anemia  Não 
Sim 

72 
10 

69 
10 

95,83 
100 

3 
0 

4,17 
0,00 

 
1 

AVC/AVE Não 
Sim 

82 
0 

79 
0 

97,53 
0,00 

3 
0 

2,47 
0,00 

não 
aplicável 

Déficits neurológicos  Não 
Sim 

81 
1 

79 
0 

97,53 
0,00 

2 
1 

2,47 
100 

 
0,037 

DM Não 
Sim 

81 
1 

78 
1 

96,30 
100 

3 
0 

3,70 
0,00 

 
1 

Fratura de quadril  
Amputação/Osteoporose 

Não 
Sim 

81 
1 

79 
0 

97,53 
0,00 

2 
1 

2,47 
100 

 
0,037 

Genética  Não 
Sim 

77 
5 

74 
5 

96,10 
100 

3 
0 

3,90 
0,00 

 
1 

HAS Não 
Sim 

81 
1 

78 
1 

96,30 
100 

3 
0 

3,70 
0,00 

 
1 

Hepático  Não 
Sim 

77 
5 

74 
5 

96,10 
100 

3 
0 

3,90 
0,00 

 
1 

Infecções  Não 
Sim 

79 
3 

76 
3 

96,20 
100 

3 
0 

3,80 
0,00 

 
1 

ITU/  
Incontinência 

Não 
Sim 

81 
1 

78 
1 

96,30 
100 

3 
0 

3,70 
0,00 

 
1 

Leucemias  Não 
Sim 

75 
7 

72 
7 

96,00 
100 

3 
0 

4,00 
0,00 

 
1 

Neoplásicos  Não 
Sim 

79 
3 

76 
3 

96,20 
100 

3 
0 

3,80 
0,00 

 
1 

Outros cardiovasculares  Não 
Sim 

77 
5 

74 
5 

96,10 
100 

3 
0 

3,90 
0,00 

 
1 

Outros cutâneo mucosa  Não 
Sim 

78 
4 

75 
4 

96,15 
100 

3 
0 

3,85 
0,00 

 
1 

Outros gastrointestinais  Não 
Sim 

72 
10 

70 
9 

97,22 
90,00 

2 
1 

2,78 
10,00 

 
0,327 

Outros gênito urinário  Não 
Sim 

79 
3 

76 
3 

96,20 
100 

3 
0 

3,80 
0,00 

 
1 
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TABELA 51 – ASSOCIAÇÃO ENTRE ANTECEDENTES CLÍNICOS E PRESENÇA DE UP EM 

CRIANÇAS (n=82) (conclusão) 

Outros 
musculoesqueléticos 

Não 
Sim 

81 
1 

78 
1 

96,30 
100 

3 
0 

3,70 
0,00 

 
1 

Outros neurológicos  Não 
Sim 

74 
8 

73 
6 

98,35 
75,00 

1 
2 

1,35 
25,00 

 
0,024 

Outros respiratórios  Não 
Sim 

69 
13 

66 
13 

95,65 
100 

3 
0 

4,35 
0,00 

1 

Tabagismo  Não 
Sim 

81 
1 

78 
1 

96,30 
100 

3 
0 

3,70 
0,00 

1 

FONTE: A autora (2011)       * Teste Qui-quadrado 
 

 

 

4.5.6 Uso de medicamentos 

 

 

 Os medicamentos utilizados pelos pacientes foram apresentados por classes. 

Em adultos, houve relação estatisticamente significativa com as classes: 

anticoagulante (p=0,03); anti-inflamatório (p=0,02); antipsicótico (p=0,00); 

antirretroviral (p=0,00); antivirótico (p=0,04); broncodilatador (p=0,00); 

corticosteroide (p=0,01); tuberculostático (p=0,00); vasoconstritor (p=0,00), 

conforme ilustrado na Tabela 52. 

Observa-se a classe “outros”, na qual foram descritos medicamentos como: 

antidepressivos, ansiolíticos, mucolíticos, hipoglicemiantes, protetores da mucosa 

gástrica, hormônio tireoidiano, vitaminas, antiespasmódico e soluções endovenosas. 

 Ao relacionar as classes de medicamentos utilizados à presença de UP nas 

crianças avaliadas (n=82), não houve significância estatística (Teste Qui-quadrado). 

Os medicamentos usados pelos pacientes foram: analgésicos (n=58, 3 portadores); 

anestésicos (n=2); antibiótico (n=30, 1 portador); anticoagulante (n=2, 1 portador); 

anticonvulsivante (n=11, 1 portador) anti-hipertensivo (n=6); anti-inflamatório (n=22) 

antipsicótico (n=1); antiretroviral (n=1); broncodilatador (n=5); cardiotônico (n=4); 

citotóxico (n=3); corticosteroide (n=19); diurético (n=18); sedativo (n=22), 1 portador); 

tuberculostático (n=2); vasoconstritor (n=18); outros (n=64). 
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TABELA 52 – ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE MEDICAMENTOS E PRESENÇA DE UP EM 

ADULTOS (n=229) 

Medicamento   Total  
(n=229) 

Sem UP 
(n=201) 

Com UP 
(n=28) 

Valor de 
p* 

  n n % n %  
Analgésico  Não 

Sim 
71 
158 

61 
140 

85,92 
88,61 

10 
18 

14,08 
11,39 

 
1 

Anestésico  Não 
Sim 

225 
4 

198 
3 

88,00 
75,00 

27 
1 

12,00 
25,00 

 
0,409 

Antibiótico  Não 
Sim 

165 
64 

148 
53 

89,70 
82,81 

17 
11 

10,30 
17,19 

 
0,178 

Anticoagulante  Não 
Sim 

177 
52 

160 
41 

90,40 
78,85 

17 
11 

9,60 
21,15 

 
0,032 

Anticoncepcional  Não 
Sim 

228 
1 

200 
1 

87,72 
100,00 

28 
0 

12,28 
0,00 

 
1 

Anticonvulsivante  Não 
Sim 

197 
32 

175 
26 

88,83 
81,25 

22 
6 

11,17 
18,75 

 
0,244 

Anti -hiperten sivo  Não 
Sim 

148 
81 

127 
74 

85,81 
91,36 

21 
7 

14,19 
8,64 

 
0,292 

Anti -inflamatório  Não 
Sim 

138 
91 

127 
74 

92,03 
81,32 

11 
17 

7,97 
18,68 

 
0,022 

Antipsicótico  Não 
Sim 

216 
13 

194 
7 

89,81 
53,85 

22 
6 

10,19 
46,15 

 
0,002 

Antiretroviral  Não 
Sim 

225 
4 

201 
0 

89,33 
0,00 

24 
4 

10,67 
100,00 

 
<0,001 

Antivirótico  Não 
Sim 

226 
3 

200 
1 

88,50 
33,33 

26 
2 

11,50 
66,67 

 
0,040 

Broncodilatador  Não 
Sim 

210 
19 

189 
12 

90,00 
63,16 

21 
7 

10,00 
36,84 

 
0,003 

Cardiotônico  Não 
Sim 

221 
8 

196 
5 

88,69 
62,50 

25 
3 

11,31 
37,50 

 
0,060 

Citotóxico  Não 
Sim 

225 
4 

198 
3 

88,00 
75,00 

27 
1 

12,00 
25,00 

 
0,409 

Corticosteroide  Não 
Sim 

192 
37 

174 
27 

90,62 
72,97 

18 
10 

9,38 
27,03 

 
0,006 

Diurético  Não 
Sim 

195 
34 

173 
28 

88,72 
82,35 

22 
6 

11,28 
17,65 

 
0,271 

Miorrelaxante  Não 
Sim 

228 
1 

201 
0 

88,16 
0,00 

27 
1 

11,84 
100,00 

 
0,122 

Sedativo  Não 
Sim 

190 
39 

168 
33 

88,42 
84,62 

22 
6 

11,58 
15,38 

 
0,590 

Tuberculostático  Não 
Sim 

226 
3 

201 
0 

88,94 
0,00 

25 
3 

11,06 
100,00 

 
0,002 

Vasoconstritor  Não 
Sim 

223 
6 

199 
2 

89,24 
33,33 

24 
4 

10,76 
66,67 

 
0,002 

Vasodilator  Não 
Sim 

216 
13 

191 
10 

88,43 
76,92 

25 
3 

11,57 
23,08 

 
0,202 

Outros  Não 
Sim 

43 
186 

41 
160 

95,35 
86,02 

2 
26 

4,65 
13,98 

 
0,121 

Nenhum  Não 
Sim 

219 
10 

191 
10 

87,21 
100,00 

28 
0 

12,79 
0,00 

 
1 

FONTE: A autora (2011)        * Teste Qui-quadrado.  
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4.6 DESCRIÇÃO CLÍNICA DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO 
 

 

 Encontraram-se um total de 111 UP, avaliadas individualmente pelo sistema 

MEASURE (Keast et al., 2004).  As úlceras foram classificadas em Estágios I, II, III, 

IV, Indefinido e Lesão tissular (EPUAP; NPUAP, 2009), bem como em “cicatrização”.  

 

 

4.6.1 Frequência de UP e Estadiamento 
 
 
 Quanto à classificação das UP, evidencia-se maior frequência de lesões de 

estágio II (33,33%), seguida de estágio III (23,42%), estágio IV (12,61%) e estágio I 

(4,50%); 7,21% e 2,70% correspondem a oito lesões tissulares e três úlceras em 

cicatrização respectivamente, conforme apresentado na Tabela 53.  

 

TABELA 53 – FREQUÊNCIA DE UP SEGUNDO O ESTADIAMENTO (n=111) 

Classificação Frequência % 

Estágio1 5 4,50 

Estágio2 37 33,33 

Estágio3 26 23,42 

Estágio4 14 12,61 

Estágio Indefinido 18 16,22 

Lesão Tissular 8 7,21 

Cicatrização 3 2,70 

Total 111 100 

FONTE: A autora (2011)  

 
 
4.6.2 Distribuição das UP  
 
 

As UP (n=111) foram distribuídas entre os portadores (n=31), relacionando-as 

com seu estadiamento.  A Tabela 54 demostra estes dados, bem como o número 

total de UP por paciente. Destaca-se presença de no máximo nove úlceras em dois 

pacientes e oito e sete UP em quatro pacientes. 
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TABELA 54 – DISTRIBUIÇÃO DAS UP POR PORTADOR E ESTADIAMENTO (n=111) 

Portador  Estágio  
I 

Estágio  
II 

Estágio  
III 

Estágio  
IV 

Estágio  
Indefinido 

Lesão 
Tissular 

Cicatrização  Total  

P1   2 2 1   5 
P2 1       1 
P3  1      1 
P4     1   1 
P5    1    1 
P6 1 2  1 1   5 
P7  1      1 
P8  2 3     5 
P9   1 3 2 1  7 
P10     1   1 
P11 1 2 1     4 
P12     3  2 5 
P13  3 4  1  1 9 
P14  1      1 
P15  2      2 
P16  1      1 
P17  1      1 
P18     1 2  3 
P19   1     1 
P20  1      1 
P21  5 1  2   8 
P22   3 3    6 
P23  2 2 4 1   9 
P24  2    4  6 
P25      1  1 
P26  1 1     2 
P27 1 3   1   5 
P28 1 1 5     7 
P29  3 1  3   7 
P30   1     1 
P31  3      3 
Total  5 37 26 14 18 8 3 111 

FONTE: A autora (2011)  

  

 

 

 A Tabela 55 ilustra a distribuição da UP (n=111) de acordo com a faixa etária 

dos portadores e classificação de estadiamento. Destaca-se que portadores entre 18 

e 59 anos apresentaram maior número de UP (n=73), seguido daqueles com idade 

igual ou superior a 60 anos (n=35). Ao considerar o estadiamento destas úlceras, as 

de estágio I, II, IV, Indefinido e lesão tissular profunda, foram mais frequentes para 

portadores de 18 a 59 anos. Evidencia-se também, 15 UP de estágio III em 

pacientes com 60 anos ou mais.  
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TABELA 55 – DISTRIBUIÇÃO DAS UP POR ESTADIAMENTO E FAIXA ETÁRIA DOS PORTADORES 

(n=111) 

 Faixa etária dos portadores de U P (n=31) 
 

Estadiamento 
das UP (n=111) 

>12 anos  
n=1 

12 a 17 anos  
n=2 

18 a 59 anos  
n=18 

≥ 60 anos  
n=10 

Total por 
estadiamento  

Estágio 1 1  3 1 5 
Estágio 2  1 23 13 37 
Estágio 3  1 10 15 26 
Estágio 4   11 3 14 
Estágio  
Indefinido 

  17 1 18 

Lesão Tissular    7 1 8 
Cicatrização    2 1 3 
Total por faixa 
etária 1 2 73 35 111 

FONTE: A autora (2011)  

 
 
  
4.6.3 Localização corporal das UP 
 
  
 No tocante à localização das UP, sobressaiu a sacra com 21,6%, seguida do 

calcâneo (15,3%) e trocanteriana (12,6%). Contudo, a região corporal dos membros 

inferiores soma um total de 35 UP o que corresponde a 31,5%, destacando-se como 

a mais acometida, conforme Tabela 56. 

 
TABELA 56 – LOCALIZAÇÃO DAS UP SEGUNDO A REGIÃO CORPORAL ACOMETIDA (n=111) 

Região Corporal  Localização  Frequência  % 

Cabeça Orelha 
Aleta Nasal 
Occipital 
Temporal 
Zigomático 

11 
2 
2 
1 
1 

9,9 
1,8 
1,8 
0,9 
0,9 

Posterior  Dorsal 6 5,4 

Sacrococcígea  Sacra  24 21,6 

Ilíaca  Trocanter  
Ísquio 

14 
9 

12,6 
8,1 

Membros Superiores  Cotovelo 
Ombro 

5 
1 

4,5 
0,9 

Membros Inferiores  Calcâneo  
Maléolo 
Tíbia 
Dorso Pé 
Coto MID 
Fíbula 
Inguinal 

17 
10 
4 
1 
1 
1 
1 

15,3 
9,0 
3,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

Total   111 100 

FONTE: A autora (2011) 
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 A Tabela 57 exibe distribuição do estadiamento das úlceras conforme a 

localização corporal. Evidencia-se: região do calcâneo com UP de todos os 

estadiamentos, lesão tissular profunda e cicatrização; sacra sem frequência de UP 

de estágio I; orelha com UP de estágios I, II, III e Indefinido. 

 

TABELA 57 – LOCALIZAÇÃO CORPORAL DA UP SEGUNDO O ESTADIAMENTO (n=111) 
Localização  Estadiamento  

E1 E2 E3 E4 EI Lesão tissular  Cicatrização  
Aleta Nasal      2 

11,11% 
  

Calcâneo  1 
20,00% 

5 
13,51% 

3 
11,54% 

1 
7,14% 

4 
22,22% 

2 
25,00% 

1 
33,33% 

Coto MID  1 
20,00% 

      

Cotovelo   2 
5,41% 

3 
11,54% 

    

Dorsal   1 
2,70% 

3 
11,54% 

2 
14,29% 

   

Dorso Pé      1 
5,56% 

  

Fíbula   1 
2,70% 

     

Inguinal   1 
2,70% 

     

Isquio   7 
18,92% 

1 
3,85% 

 1 
5,56% 

  

Maléolo  1 
20,00% 

3 
8,11% 

 3 
21,43% 

2 
11,11% 

 1 
33,33% 

Occipital   1 
2,70% 

  1 
5,56% 

  

Ombro    1 
3,85% 

    

Orelha  1 
20,00% 

6 
16,21% 

2 
7,69% 

 2 
11,11% 

  

Sacra   4 
10,81% 

7 
26,92% 

5 
35,71% 

2 
11,11% 

5 
62,50% 

1 
33,33% 

Temporal    1 
3,85% 

    

Tíbia  1 
2,70% 

3 
11,54% 

    

Trocanter  1  
20,00% 

4 
10,81% 

2 
7,69% 

3 
21,43% 

3 
16,67% 

1 
12,50% 

 

Zigomático   1 
2,70% 

     

Total  5 
100% 

37 
100% 

26 
100% 

14 
100% 

18 
100% 

8 
100% 

3 
100% 

FONTE: A autora (2011)  
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4.6.4 Estágio I 
  

 

As úlceras de Estágio I se caracterizam pelo eritema não branqueável e pele 

íntegra, de acordo com as características desta lesão 100% (5) eram fechadas ou 

reepitelizadas. Quanto às bordas, 40,00% (2) eram delimitadas, 40,00% (2) 

irregulares e 20,00% (1) irregular e endurecida. Nenhuma ferida apresentou 

exsudato ou descolamento, bem como nenhum paciente referiu dor. 

O comprimento e a largura das UP variaram de 0,3 a 2,0, sendo 60,00% entre 

1,1 a 2,0 cm para ambas. A maior área encontrada foi de 2,1 a 5,0 cm2, conforme 

Tabela 58. 

  

TABELA 58 – MESURAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO I (n=5) 
Mensuração – Estágio  I 

Intervalos  Comprimento  Largura  Área  
0 - 

 
- - 

1 - - 2 
40,00% 

2 2 
40,00% 

1 
20,00% 

- 

3 - 1 
20,00% 

3 
60,00% 

4 3 
60,00% 

3 
60,00% 

- 

5 - 
 

- - 

6 - 
 

- - 

7 - 
 

- - 

8 - 
 

- - 

FONTE: A autora (2011)  

 

Intervalos para comprimento e largura: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 
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4.6.5 Estágio II 

 

 

 Todas (100%) as UP de estágio II apresentavam flictena intacto ou rompido. 

Ausência de exsudato em grande parte (86,49%); cinco (13,51%) exsudativas em 

pequena quantidade, destas, três (60,00%) eram de aspecto serossanguinolento e 

duas (40,00%) sanguinolento. Ausência de descolamento em 100% das lesões. 

Quanto à borda: 12 (32,43%) eram irregulares; sete (18,92%) delimitadas; 

cinco (13,51%) irregulares com calor e rubor; três (8,11%) delimitadas e frágeis; 

duas (5,41%) delimitada com calor e rubor; duas (5,41%) epitelizadas e delimitadas; 

e seis (2,70% cada) com as combinações: epitelizada com calor e rubor; epitelizada 

e irregular; irregular com descamação; irregular e frágil; delimitada, endurecida e 

com descamação; delimitada, frágil com calor e rubor.  

Dos pacientes que referiram dor, três (50,00%) foram na troca de curativo e 

três (50,00%) no leito da ferida. 

As UP de estágio II exibiam comprimento de 0,3 cm a 4,0 cm (Tabela 59), 

destas, 14 (3,84%) com intervalo entre 1,1 a 2,0 cm. A largura de significativa parte 

das úlceras (91,88) variou entre 0,3 e 4,0 cm, no entanto três (8,11%) tinham acima 

de 4,0 cm. A área de 14 (37,84) UP totalizaram entre 0,5 e 2,0 cm2; e de três (8,11%) 

entre 12,1 a 24,0 cm2. 

 
TABELA 59 – MESURAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO II (n=37) 

Estágio  II Mensuração  
Intervalos  Comprimento  Largura  Área  

0 - 
 

- - 

1 - - 6 
13,51% 

2 8 
21,62% 

9 
24,32% 

14 
37,84% 

3 4 
10,81% 

8 
21,62% 

11 
29,73% 

4 14 
37,84% 

11 
29,73% 

1 
2,70% 

5 6 
12,22 

 

5 
13,51% 

- 

6 5 
13,51% 

1 
2,70% 

2 
5,41% 

7 - 
 

3 
8,11% 

3 
8,11% 

8 - 
 

- - 

FONTE: A autora (2011)  



71 
 

Intervalos para comprimento e largura: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 

 
 

 

4.6.6 Estágio III 

 

 

 De acordo com a coloração encontrada no leito da ferida,  as UP forma 

classificadas em  estágio III quanto ao tipo de tecido que cobria parcialmente cada 

lesão (Tabela 60): sete (26,92%) necrótico e esfacelo; cinco (19,23%) esfacelo; dois 

(7,69%) necrótico; uma (3,85%) combinação de esfacelo e granulação. Em 11 

(42,31%) não houve associação da coloração com os tipos de tecidos descritos. 

 

TABELA 60 – CLASSIFICAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO III SEGUNDO SISTEMA RYB (n=15) 
Coloração  Tecido  

 Necrótico  Esfacelo  Esfacelo +  
granulação 

Necrótico + 
esfacelo 

Preta  
 

2 
(7,69%) 

   

Amarela  
 

 5 
(19,23%) 

  

Amarela + 
vermelha 

  1 
(3,85%) 

 

Preta +  
 Amarela 

   7 
(26,92%) 

FONTE: A autora (2011)  

 

Não houve presença de exsudato em sete (26,92%) úlceras. Nove (34,62%) 

apresentaram quantidade moderada e 10 (38,46%) pequena. Destas oito (42,11%) 

eram de aspecto serossanguinolento, seis (31,58%) seropurulento, três (15,79%) 

seroso, uma (5,26%) sanguinolento, uma (5,26%) sanguinolento e purulento. O 

descolamento esteve presente em apenas um (3,85%) dos casos, com profundidade 

de 0,7 e ângulo de 90 graus correspondente ao sentido horário entre três e seis 

horas. 
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As bordas das UP de estágio III dividiam-se em: cinco (19,23%) delimitadas 

com calor e rubor; quatro (15,38%) delimitadas; quatro (15,38%) irregulares; três 

(11,54%) maceradas; duas (7,69%) epitelizada e delimitada; duas (7,69%) 

delimitadas e maceradas; duas (7,69%) epitelizadas e regular; uma (3,85%) irregular 

e macerada; uma (3,85%) delimitada e macerada; uma (3,85%) irregular e frágil; 

uma (3,85%) irregular, macerada e frágil. 

Nos casos em que a dor foi referida pelos pacientes: sete (70,00%) foram na 

troca do curativo, dois (20,00%) ao tocar o leito da ferida, um (10,00%) na troca do 

curativo e remoção da cobertura. 

 Quanto à mensuração das UP de estágio III (Tabela 61) destacam-se: nove 

(34,62%) com comprimento entre 1,1 a 2,0 cm; três (11,54%) e duas (7,69%) com 

comprimento e largura respectivamente entre 0,3 a 0,6 cm; ausência de 

profundidade na maioria (84,62%) dos casos, e presença em dois (7,69%) casos 

com intervalo entre 0,7 a 1,0 cm; duas (7,69%) lesões com área menor que 0,5 cm2 

e duas (7,69%) com maior que 24,0 cm2. 

 

 

TABELA 61 – MESURAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO III (n=26) 
Estágio  III Mensuração  
Intervalos  Comprimento  Largura  Profundidade  Área  

0 - 
 

- 22 
84,62% 

- 

1 - - 1 
3,85% 

2 
7,69% 

2 3 
11,54% 

2 
7,69% 

1 
3,85% 

10 
38,46% 

3 2 
7,69% 

9 
34,62% 

2 
7,69% 

7 
26,92% 

4 9 
34,62% 

8 
30,77% 

- 1 
3,85% 

5 7 
26,92% 

4 
15,38% 

- 2 
7,69% 

6 3 
11,54% 

 - 2 
7,69% 

7 2 
7,69% 

3 
11,54% 

-  

8 - 
 

- - 2 
7,69% 

FONTE: A autora (2011)  
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Intervalos para comprimento, 
largura e profundidade: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 

 

 

4.6.7 Estágio IV 
 

 

 A exposição de músculos, tendões e ossos, bem como presença de tecidos 

necróticos, de esfacelo e de granulação retratam as UP de estágio IV. Os tecidos 

que cobriam parcialmente as lesões deste estágio estão discriminados na Tabela 62. 

A coloração mista (preta e amarela) esteve presente em 10 (71,43%) úlceras, 

representando oito (57,14%) com tecido necrótico e esfacelo e duas (14,29) com 

tecido epitelial. As outras quatro apresentavam: esfacelo em um (7,14%) dos casos, 

granulação em dois (14,29%) e granulação e esfacelo em um (7,14%). 

 

TABELA 62– CLASSIFICAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO IV SEGUNDO SISTEMA RYB (n=14) 
Coloraç ão Tecido  

  
Esfacelo 

 
Granulação 

Esfacelo + 
granulação 

Necrótico + 
esfacelo 

Necrótico + 
esfacelo + 

epitelial 
Amarela  

 
1 

(7,14%) 
    

Vermelha   2 
(14,29%) 

   

Amarela + 
vermelha 

  1 
(7,14%) 

  

Preta + 
Amarela 

   8 
(57,14%) 

2 
(14,29%) 

FONTE: A autora (2011)  

 

As UP de estágio IV (n=14) continham exsudato, sendo: três (21,43%) em 

pequena, cinco (35,71%) em moderada e seis (42,86%) em grande quantidade. 

Aspecto purulento esteve presente em metade (n=7; 50,00%) das feridas, seroso em 

três (21,43%), serossanguinolento em dois (14,29%), seropurulento em um (7,14%) 

e purulento e sanguinolento em um (7,14%).  

Os tipos de bordas foram diversos conforme descritos na Tabela 63 
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destacam-se: bordas delimitadas em 11 (78,54%) úlceras e maceradas em 10 

(71,40%); borda epitelizada em apenas três (21,42%) casos.  

 

TABELA 63 – TIPOS DE BORDA DAS UP DE ESTÁGIO IV (n=14) 

Borda  Frequência  % 
B1 (epitelizada) + B2 (delimitada) 1 7,14 
B1 + B2 + B5 (maceração) 1 7,14 
B1 + B2 + B8 (descamação) 1 7,14 
B2  1 7,14 
B2 + B4 (endurecida) 1 7,14 
B2 + B4 + B5 + B10 (calor/rubor) 1 7,14 
B2 + B4 + B5 2 14,30 
B2 + B5  2 14,30 
B2 + B5 + B10 1 7,14 
B3 (irregular) + B5 + B10  1 7,14 
B3 + B5 1 7,14 
B5  1 7,14 
Total  14 100 
FONTE: A autora (2011) 

 

Identificou-se oito (57,14%) feridas com descolamento, conforme descritas na 

Tabela 64. Em quatro destas não foi possível mensurar a profundidade. Prima-se: 

uma UP com ângulo de 240º de descolamento. Quanto à dor, cinco (100%) 

pacientes a referiram na troca do curativo. 

 

TABELA 64 – CARACTERISTICAS SEGUNDO ÂNGULO E SENTIDO DO DESCOLAMENTO DAS 

UP DE ESTÁGIO IV (n=8) 

UP Maior profundidade  Ângulo correspondente  Direção (sentido horário)  
1 - 240º 9 às 5h  
2 - 180º 3 às 9h 
3 2,7 cm 120º 9 à 1h 
4 - 90º 12 às 3h 
5 0,9 cm 30º 11 às 12h 
6 - < 30º 4h 
7 0,8 cm < 30º 11h 
8 4 cm < 30º 1h 

FONTE: A autora (2011) 

 

As mensurações das UP de estágio IV estão descritas na Tabela 65, destaca- 

se: comprimentos e larguras em nove (64,29%) casos acima de 4,0 cm; apenas 

duas (14,29%) UP sem profundidade; as quatro (28,57%) mais profundas com 2,1 a 

3,0 cm; metade (50,00%) das lesões tinha área superior a 24,0 cm2 e menor área 

encontrada foi entre 2,1 a 5,0 cm2 em uma (7,14%).  
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TABELA 65 – MESURAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO IV (n=14) 
Estágio  IV Mensuração  
Intervalos  Comprimento  Largura  Profundidade  Área  

0 - 
 

- 2 
14,29% 

- 

1 - - 
 

- - 

2 - - 4 
28,57% 

- 

3 - - 1 
7,14% 

1 
7,14% 

4 1 
7,14% 

2 
14,29% 

3 
21,43% 

2 
14,29% 

5 4 
28,57% 

1 
7,14% 

4 
28,57% 

1 
7,14% 

6 - 
 

2 
14,29% 

- - 

7 9 
64,29% 

9 
64,29% 

- 3 
21,43% 

8 - 
 

- - 7 
50,00% 

FONTE: A autora (2011)  

 

Intervalos para comprimento, 
largura e profundidade: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 

 

 

 

4.6.8 Estágio Indefinido  
 

 

 As UP de estágio indefinido caracterizam-se por cobertura total do leito da 

ferida composta por esfacelo, necrose ou uma combinação destes, relacionadas às 

cores amarela, preta e ambas respectivamente, conforme distribuído na Tabela 66. 

Das 18 lesões, quatro (22,22%) eram cobertas por esfacelo, sete (38, 89%) por 

tecido necrótico e sete (38,89%) por necrótico e esfacelo. 
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TABELA 66 – CLASSIFICAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO INDEFINIDO SEGUNDO SISTEMA RYB 

(n=18) 

Coloração  Tecido  
 Esfacelo  Necrótico  Necrótico + 

esfacelo 
Amarela  

 
4 

(22,22%) 
  

Preta   7 
(38,89%) 

 

Preta + Amarela    7 
(38,89%) 

FONTE: A autora (2011)  

 

 

 

O exsudato esteve presente em seis (33,33%) UP: duas (11,11%) em 

pequena quantidade e quatro (22,22%) em grande, destas, três (50,00%) de 

aparência purulento, duas (33,33%) serossanguinolento e uma (16,67%) seroso. 

Pouco mais da metade (n=12; 66,67%) não apresentavam exsudato. 

As bordas das UP de estágio Indefinido dividiam-se em: cinco (27,78%) 

delimitadas; três (16,67%) irregulares; três (16,67%) epitelizada e delimitada; uma 

(5,56%) irregular e com calor/rubor; uma (5,56%) epitelizada, delimitada e com 

calor/rubor; uma (5,56%) delimitada e macerada; uma (5,56%) irregular, macerada e 

com calor/rubor; uma (5,56%) endurecida e com calor/rubor, uma (5,56%) 

epitelizada e irregular; uma (5,56%) irregular, macerada e frágil.  

Quanto ao descolamento, observou-se em duas (11,11%) lesões, conforme 

descrição: maior profundidade de 3,5 cm com ângulo de 360 graus correspondente 

ao sentido horário entre zero e 12 horas; ângulo de 180 graus com sentido horário 

entre 12 e seis horas.  Apenas um paciente referiu dor na troca de curativo. 

Grande parte (83,33%) do comprimento das lesões concentrou-se entre 0,3 a 

3,0, no entanto três (16,67%) eram superiores a 4,0 cm. As menores larguras (0,3 a 

0,6 cm) estiveram presentes em três (16,67%) casos, destaque de três (16,67%) 

superiores a 4,0 cm. A maior profundidade foi de 2,1 a 3,0 cm em uma (5,56%) das 

úlceras; ausência de profundidade em 14 (77,78%) úlceras. Quanto à área 

destacam-se: cinco (27,78%) menores que 0,5 cm2, e quatro maiores que 24,0 cm2 

(Tabela 67). 
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TABELA 67 – MENSURAÇÃO DAS UP DE ESTÁGIO INDEFINIDO (n=18) 

Estágio  
Indefinido 

Mensuração  

Intervalos  Comprimento  Largura  Profundidade  Área  
0 -  14 

77,78% 
- 

1 - 
 

 - 5 
27,78% 

2 3 
16,67% 

3 
16,67% 

 6 
33,33% 

3 5 
27,78% 

6 
33,33% 

2 
11,11% 

1 
5,56% 

4 6 
33,33% 

3 
16,67% 

1 
5,56% 

2 
11,11% 

5 1 
5,56% 

2 
11,11% 

1 
5,56% 

 

6  1 
5,56% 

- - 

7 3 
16,67% 

3 
16,67% 

  

8 -  - 4 
22,22% 

FONTE: A autora (2011)  

Intervalos para comprimento,  
largura e profundidade: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 

 

 

4.6.9. Lesão tissular 
 

 

 Caracteriza-se lesão tissular profunda área de cor púrpura em pele intacta ou 

bolha sanguinolenta, decorrente de dano aos tecidos moles subjacentes (EPUAP; 

NPUAP, 2009). Estas eram as propriedades do tecido e da coloração de todas (n=8) 

as lesões encontradas. O exsudato e descolamento estiveram ausentes em 100% 

dos eventos. Nenhum paciente referiu dor. 

As bordas dividiram-se em dois grupos, sendo: cinco (62,50%) irregulares e 

três (37,50%) irregulares com calor/rubor.  

Quanto à mensuração destacam-se: menor comprimento entre 0,3 a 0,6 cm 

em três (37,50%) lesões; duas (25,00%) maiores de 4,0 cm; largura entre 1,1 e 4,0 
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cm em seis (75,00%) dos casos, com duas acima de 4,0 cm; três (37,50%) entre 2,1 

a 5,0 cm2 e uma (12,50%) maior que 24,0 cm2(Tabela 68). 

 

TABELA 68 – MENSURAÇÃO DAS LESÕES TISSULARES (n=8) 

Lesão Tissular  Mensuração  
Intervalos  Comprimento  Largura  Área  

0 - - 
 

- 

1 - 
 

- - 

2 3 
37,50% 

- 3 
37,50% 

3 - - 1 
12,50% 

4 2 
25,00% 

2 
25,00% 

1 
12,50% 

5 - 3 
37,50% 

- 

6 1 
12,50% 

1 
12,50% 

1 
12,50% 

7 2 
25,00% 

2 
25,00% 

1 
12,50% 

8 - - 1 
12,50% 

FONTE: A autora (2011)  

Intervalos para comprimento  
e largura: 
 
0 = 0 cm 
1 = <0,3 cm 
2 = 0,3 a 0,6 cm 
3 = 0,7 a 1,0 cm 
4 = 1,1 a 2,0 cm 
5 = 2,1 a 3,0 cm 
6 = 3,1 a 4,0 cm 
7 = >4,0 cm 

Intervalos para área: 
 
0 = 0 cm2 

1 = <0,5 cm2 

2 = 0,5 a 2,0 cm2 

3 = 2,1 a 5,0 cm2 

4 = 5,1 a 8,0 cm2 

5 = 8,1 a 10,0 cm2 

6 = 10,1 a 12,0 cm2 

7 = 12,1 a 24,0 cm2 

8 = >24,0 cm2 

 

 

4.6.10 Cicatrização 

 

 

Cobertas totalmente por tecido de granulação de coloração vermelha 

classificou-se três (100%) lesões como “UP em cicatrização”, uma vez que não é 

possível fazer estadiamento reverso (NPUAP, 1995, 2000; MANDELBAUM; DI 

SANTIS; MANDELBAUM, 2003; DEALEY, 2008). O exsudato, presente em duas 

(66,66%) destas, em quantidade pequena e grande, caracterizaram-se em seroso e 

serossanguinolento. Descolamento ausente em 100% dos casos. 

A dor foi percebida pelos pacientes em cada úlcera como: contínua; na troca 
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do curativo e na remoção da cobertura/troca do curativo, (33,33%) respectivamente. 

Quanto às bordas destacam-se: uma delimitada; uma delimitada e com esfacelo; 

uma epitelizada, delimitada e com esfacelo, com 33,33% respectivamente. 

Destacam-se as mensurações: menor comprimento e largura entre 0,3 a 0,6 

cm e 0,7 a 1,0 cm respectivamente, sendo as maiores medidas acima de 4,0 cm 

para ambos. Área divida em: uma menor que 0,5 cm2; uma entre 2,1 a 5,0 cm2 e 

uma acima de 24,0 cm2, com porcentagem de 33,33% respectivamente.  
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5 DISCUSSÃO 
 

 

 O perfil sócio demográfico dos portadores de UP (n=31) representou quanto 

ao sexo 54,84% feminino e 45,16% masculino. A idade variou entre seis e 89 anos, 

com média de 50,3 anos, e, a faixa etária mais acometida foi de 18 a 59 anos 

(58,06%), seguida dos pacientes com idade acima de 60 anos (32,26%). Cor de pele 

branca foi predominante (65,52%). Escolaridade de 51,61% dos portadores foi o 

ensino fundamental. Quanto à ocupação profissional, 29,03% do lar e 12,90% 

auxiliar de serviços gerais. Casado/amasiado 51,62%, 22,58% solteiro. Ausência de 

registro de escolaridade em 41,94% dos prontuários, bem como, de profissão em 

9,68%.  

Crozeta (2009) encontrou, neste mesmo hospital, perfil com distribuição de 

sexo igualitária, média de idade de 46,47 anos, com predominância de sujeitos de 

14 a 49 anos e extremos de idade de zero a 88 anos. Maioria de pele branca, estado 

civil solteiro em 42,85% dos portadores. Quanto ao grau de escolaridade, 25,0% 

nunca foram à escola e 3,57% possuíam ensino fundamental. Do lar foi e profissão 

declarada em 17,85%, seguida de servente (7,14%). Destaca que os dados 

referentes ao perfil são parciais, uma vez que em 32,14% dos prontuários não 

estava registrado estado civil, em 71,42% a escolaridade e em 60,71% a profissão. 

Incompleta informação de prontuários é uma das semelhanças entre estudos 

realizados neste tipo de população (CROZETA, 2009; GOMES et al., 2010). 

Vasconcelos, Gribel e Moraes (2008) destacam que no Brasil há predomínio de 

baixa qualidade de registro em prontuários, impactando a realização de pesquisas 

em saúde, com limitação de coleta de dados. Crozeta (2009) complementa que em 

hospitais universitários tal prática deveria ser incentivada por docentes e discentes.  

Em relação às características sócio demográficas, dados de estado civil e 

escolaridade foram discrepantes entre esta pesquisa e o estudo de Crozeta (2009) 

Contudo, informações sobre sexo, cor de pele, e distribuição de portadores com 

idade superior a 60 anos, apresentaram semelhanças. Dados que corroboram com 

os achados de Moro et al. (2007). Araújo et al. (2010) identificaram maior 

concentração (42,8%) de idosos acima de 60 anos, embora predominância de 

portadores do sexo feminino (71%). 

As causas de internação mais frequentes foram: doenças do sistema nervoso 
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(37,50%) e gastrointestinais (21,86%). Acometimentos dos sistemas músculo 

esquelético, endocrinológico e déficits nutricionais emergiram em mais de 12% dos 

portadores. Panorama semelhante ao encontrado por Crozeta (2009), uma vez que 

em sua amostra, 67,85% dos pacientes requeriam cuidados clínicos. Achados que 

corroboram com Rocha (2003). Gomes et al. (2010) associou doenças de base à 

presença de UP, com resultados estatisticamente significantes para sepse e 

enfermidades do sistema respiratório. Tais características remetem 

descompensação clínica entre de portadores de UP.  

Considerando os 21 prontuários que continham registros do local de 

ocorrência da UP, nota-se que 61,29% dos pacientes desenvolveram pelo menos 

uma úlcera em ambiente hospitalar/cuidados médicos. Destes, 51,61% ocorreram no 

próprio hospital. Importante ressaltar que tais informações eram incompletas e 

poucas caracterizavam úlcera quanto ao seu estadiamento e gênese.  No estudo de 

Crozeta (2009) foi identificado 85,6% dos pacientes com a ocorrência da úlcera no 

hospital. 

Chayamiti e Caliri (2010) encontraram prevalência de UP em domicílio de 

19,1%, amostra predominantemente de idosos, destacando-se um adulto 

paraplégico. Destes, 58,8% portavam a lesão há quatro meses. Estudo revela que 

gastos com tratamento de úlceras estágios III e IV não documentadas na admissão 

do paciente, não serão reembolsados pelos programas de saúde (SHANNON; 

COOMBS; CHAKRAVARTHY, 2009).  

 A prevalência pontual de úlcera por pressão (UP) nesta pesquisa foi de 

9,97%, Excluindo-se as UP de estágio I reduz para 9,68%. Nesse mesmo hospital, 

Crozeta (2009) encontrou taxa de 10,04%, desconsiderando o estágio I esta 

prevalência diminuiu para 8,96%. Nesse sentido, nota-se semelhança de prevalência 

pontual entre 2009 e 2011. Entretanto ao excluir o estágio I, observa-se aumento de 

0,72/% desta taxa em relação ao estudo de 2009.  

Outro estudo nacional, em um hospital geral de Santa Catarina, apontou 

prevalência de 5,9%, incluindo lesões de estágio I à IV. Taxa com exclusão de 

Estágio I não foi apresentada (MORO et al., 2007). 

 Kottner et al. (2009) em estudo multicêntrico envolvendo adultos de hospitais 

da Alemanha, compararam os resultados de sete pesquisas de prevalência de UP, 

conduzidas anualmente entre 2001 e 2007. Houve decréscimo de 13,9% em 2001 

para 7,3% em 2007 (p<0,001). Quando excluído as úlceras de estágio I essas taxas 
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reduziram de 6,4% (2001) para 3,9% (2007) (p=0,015). A prevalência geral desta 

comparação foi de 10,2%.  

Em hospitais da Bélgica e da Jordânia, estudos transversais multicêntricos 

envolvendo adultos, a prevalência pontual foi de 12,1% e 12%, respectivamente. 

Excluindo as úlceras de estágio I, ambas possuem prevalência de 7% 

(VANDERWEE et al., 2011; TUBAISHAT; ANTHONY; SALEH, 2010) . 

Estudos holandeses utilizaram as recomendações da EPUAP para avaliar as 

úlceras em estudos de prevalência, entretanto não foram contabilizadas lesões de 

estágio I pela difícil precisão do eritema não branqueável, consideraram apenas 

estágio II ou maior estágio. Um deles, realizado em 2005, apontou prevalência de 

UP em adultos de 25 hospitais e 36 “nursing homes”, com média 14,2% e 9,7% 

respectivamente. Outro comparou prevalência nos hospitais entre os anos de 2001 e 

2008, ao final verificou-se redução de mais da metade desta taxa. Em 2001, a 

prevalência de UP foi de 8,5%, em 2003 declinou para 7,8%. Após 2004 permanece 

em queda, passando de 5,0% em 2005 para 3,4% em 2008 (BOSCH et al., 2011; 

AMIR, MEIJERS; HALFENS, 2011). 

Reflete-se, ao expor prevalências de UP, que apesar do consenso das 

diretrizes internacionais, estudos de prevalência hospitalar são diferentes entre si, 

devido às características de amostra, métodos de coleta e análises de dados. 

Consequentemente, tais taxas não devem ser generalizadas, tampouco 

comparadas. Ao confrontar taxas de prevalência, pesquisadores buscam 

homogeneidade de características a fim de diminuir vieses (KOTTNER et al., 2009;  

AMIR; MEIJERS; HALFENS, 2011). 

Quanto às unidades de internação, nesta pesquisa destaca-se CTI adulto com 

maior prevalência (66,67%), seguido de CTSI adulto e infectologia adulto, ambos 

com 42,86%, bem como, menor prevalência (7,14%) na unidade cirúrgica pediátrica. 

Subdividindo em áreas, segue a área crítica adulto com prevalência de 23,19% e 

clínica médica adulto com 16,36%. Não foram identificados portadores na área 

crítica neonato/pediátrica. 

Crozeta (2009), no mesmo hospital, constatou maior parte de portadores nas 

unidades de internação CTI e CTSI adulto, ambas representaram prevalência de 

1,79% cada. A taxa da unidade cirúrgica pediátrica foi de 0,36%. Em relação às 

áreas, crítica adulta obteve prevalência de 6,10%, médica adulto 2,16% e 

neonato/pediátrica 1,44%. Destaca-se que estes valores estão relacionados à 
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prevalência pontual.  

Proporcionalmente, taxas encontradas por Crozeta (2009) no CTI, unidade 

cirúrgica pediátrica, áreas crítica adulto e clínica médica, foram semelhantes aos 

achados desta pesquisa. Ressalta-se que nas unidades CTI, CTSI, quimioterapia 

(QT) alto risco, pronto atendimento (PA) adulto e UTI pediátrica, foram realizadas 

capacitações com uma Diretriz de prevenção e tratamento de UP (MINGORANCE et 

al., 2010; POTT et al., 2010; BLANC et al., 2010, 2011; GRUCHOUSKEI et al., 2011; 

FIALEK et al., 2011). O PA adulto apresentou redução de prevalência, bem como 

UTI pediátrica e QT alto risco taxa zero. 

Áreas de internação como CTIs ou CTSIs concentram pacientes 

potencialmente graves, com instabilidade clínica e descompensação de um ou mais 

sistemas orgânicos. Em razão destas características e, sobretudo pelo elevado grau 

de dependência, estes apresentam alto risco de desenvolvimento de UP (ARAÚJO; 

MOREIRA; CAETANO, 2011) Gomes et al. (2010) em estudo com  15 CTIs de Belo 

Horizonte, apontaram prevalência de 35,2%. Matos, Duarte e Minetto (2010) 

encontraram taxa de 57,89% em CTI de hospital público do Distrito Federal, valor 

que se aproxima ao desta pesquisa (66,67%).  

Em hospitais da Jordânia, estudo multicêntrico na Bélgica e comparativo entre 

os anos de 2001 a 2007 na Alemanha apresentaram maior prevalência de UP nas 

unidades de cuidado crítico, com taxa de 29%, 19,9% e 24,5% respectivamente. 

Tendência que corrobora com os achados desta pesquisa, entretanto a taxa 

encontrada é superior (TUBAISHAT; ANTHONY; SALEH, 2010; VANDERWEE, et al., 

2011; KOTTNER, et al., 2009). 

Alta taxa (42,86%) na unidade de infectologia adulto foi destaque nesta 

pesquisa, entretanto não encontraram-se estudos que apresentassem prevalência 

de UP nesta clínica. A área de clínica médica está como a terceira maior prevalência 

nos estudos Belgas (11,1%) e Alemães (10,2%) (VANDERWEE, et al., 2011; 

KOTTNER, et al., 2009). Nesta pesquisa, tal área está em segunda posição 

(16,36%).  

Estudos sobre UP concentram-se na população adulta devido a maior 

prevalência de úlceras entre esses indivíduos, entretanto sabe-se que crianças 

também são acometidas por este agravo. Estudos de prevalência em pediatria têm 

apontado índices de dois a 28% (CROZETA et al., 2010; KOTTNER; WILBORN; 

DASSEN, 2010). 
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Apenas três crianças portadoras de UP foram encontradas, sendo que duas 

estavam internadas em setores adultos e uma em cirúrgica pediátrica (prevalência 

de 7,14%). Não foram identificados portadores na área crítica neonato/pediátrica. O 

Estudo desenvolvido em 2009, também no HC/UFPR, referiu prevalência de 8,06% 

em população pediátrica, destacou a área crítica com representação de 6,45% desta 

taxa e 1,61% para cirúrgica (CROZETA et al., 2010). 

Ressalta-se que as UP em duas crianças deste estudo estavam relacionadas 

ao uso de prótese ou dispositivo de cuidado. A terceira apresentava dependência 

total para mobilizar-se e era cadeirante. Revisão sistemática sobre UP em crianças 

revela que muitas úlceras foram causadas por dispositivos médicos (KOTTNER; 

WILBORN; DASSEN, 2010). Waterlow (1997) e Crozeta et al. (2010) corroboram 

com esta afirmação. 

Poucos são os estudos nacionais sobre de UP que envolvem sujeitos 

menores de 18 anos. Blanes et al. (2004) avaliaram todos os pacientes internados, 

durante o mês de maio de 2002, no hospital São Paulo, porém não detectaram 

nenhuma UP em crianças. Outro estudo realizado em hospital geral de Joinville, 

também incorporou todos os internados no período de coleta de dados, entretanto 

não encontraram portadores de UP nos setores de pediatria (MORO et al. 2007). 

Estudo de Souza Filho, Cardoso e Girão (2009) descrevem tratamento cirúrgico de 

UP abrangendo 22 pacientes de um hospital geral de Fortaleza com idades entre 13 

e 60 anos, porém não relaciona a idade do paciente com o tipo de tratamento 

recebido, nem a quantidade de sujeitos menores de 18 anos.  

Em contrapartida, pesquisas internacionais exibem recentes resultados sobre 

UP em crianças, ainda que em número reduzido quando comparado aos adultos. 

Kottner, Wilborn e Dassen (2010) em revisão sistemática sobre UP em crianças, 

identificaram 19 estudos contendo alguma informação sobre frequência de UP em 

pediatria, destes adotaram apenas estudos de qualidade metodológica superior. 

Estimativas de prevalência variaram entre dois e 28%. Taxa de incidência geral de 

aproximadamente 7%, sendo 26% em ambiente de cuidados intensivos.  

Estudo realizado em nove unidades de cuidado intensivo pediátrico de 

hospitais dos Estados Unidos apontou incidência global de 10,2%. A amostra 

envolveu 5346 crianças internadas no período de março/2006 a dezembro/2007. O 

autor complementa que nenhum paciente foi excluído da amostra pois a intenção era 

obter compreensão do problema independentemente do diagnóstico, sexo, raça, 
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idade ou tempo de permanência (SCHINDLER et al., 2011). Na China, foram 

avaliados 2913 pacientes de 1 a 94 anos, a prevalência global foi de 1,8%, 

entretanto nenhuma UP foi encontrada em pacientes menores de 18 anos (ZHAO et 

al., 2010). 

Unidade de cuidado intensivo pediátrico do hospital universitário central de 

Asturias comparou, entre 2004 e 2007, frequência e características dos portadores 

de UP antes e depois de intervenção educativa. Nos dois primeiros anos (antes 

intervenção), a incidência de UP em crianças foi de 5,4%, e, nos dois anos seguintes 

(depois da intervenção) de 4,1%. Os autores atribuem tal redução à aplicação do 

protocolo de prevenção, causando impacto na qualidade de vida destes pacientes 

(ALONSO; VELA; PEREZ, 2009).  

Para tanto, estudos de prevalência com menores de 18 anos ainda são 

escassos em nosso país, bem como as características e os fatores de risco 

associados ao surgimento de UP em pediatria. Apesar da pequena amostra de 

crianças portadores de úlcera na presente pesquisa e poucos resultados com 

significância estatística, percebeu-se importante relatar tais casos e investigar os 

fatores predisponentes para implementar medidas preventivas. 

A presente pesquisa envolveu 31 portadores de UP, destes 28 eram adultos e 

três crianças. A prevalência em adultos foi de 12,23% contra 3,66% em crianças, 

indicando significância estatística entre estas faixas etárias. Assim, foram analisados 

os fatores de risco separadamente, comparando sujeitos portadores e não 

portadores de UP. Investigações sobre úlceras por pressão não são recentes, 

entretanto há um crescente número de pesquisas sobre a temática, incluindo 

instrumentos que subsidiam o cuidado para prevenção deste agravo, a exemplo, as 

escalas de risco de UP. 

Tais escalas têm como função predizer os pacientes mais suscetíveis ao dano 

e direcionar o profissional na tomada de decisão de medidas preventivas, baseando-

se nos fatores de risco individualmente. A escala de Waterlow é uma combinação de 

itens de fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente que contribuem para o 

surgimento da UP (WATERLOW, 1985). Em seu manual (Waterlow, 2005) adverte 

que sua escala deve ser utilizada em combinação com o julgamento clínico do 

enfermeiro.  

Na presente pesquisa foi utilizada a escala de Waterlow para identificar 

escore de risco entre os portadores e avaliar fatores de risco associados às UP, pela 
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gama de itens que ela abrange, dois quais destacam-se  tipo de pele e fatores de 

risco especiais. Em crianças complementou-se avaliação com a escala de Braden Q. 

Em relação aos fatores de risco da escala de Waterlow para adultos, 

significância estatística foi observada na comparação entre pacientes adultos com e 

sem úlcera para: peso/altura, tipo de pele, continência, mobilidade, idade, apetite e 

medicação. Os portadores de UP apresentaram proporcionalmente escores mais 

altos do que os não portadores.  

Rocha e Barros (2007), afirmam que a escala de Waterlow é um instrumento 

eficaz para predizer o desenvolvimento de UP.  Araújo, Moreira e Caetano (2011) 

utilizaram esta escala para avaliar o risco de desenvolvimento de UP em pacientes 

de UTI, e referiram tal avaliação como uma ferramenta para equipe de enfermagem 

e demais profissionais. Studart et al. (2010) propõem aplicação da escala de 

Waterlow no momento da internação de pacientes com lesão medular como medida 

de prevenção para UP. 

Os itens que se destacaram na associação à presença de UP em adultos, em 

comparação aos não portadores, foram: peso abaixo da média, pele quebradiça e 

marcada, incontinência fecal ou dupla incontinência, inércia ou dependência de 

cadeira de rodas, idade superior a 75 anos, apetite prejudicado pelo uso de sonda 

ou anorexia, caquexia, paraplegia, bem como uso de esteroides, citotóxicos, anti-

inflamatórios. 

Também em relação a adultos, Rocha e Barros (2007) encontraram, 

significância estatística para pele não saudável; incontinência fecal, restrição ao leito 

ou inércia e alteração do apetite, tais achados corroboram com esta pesquisa. 

Crozeta (2009) evidenciou para os portadores de úlcera (adultos e crianças) os itens 

de: peso baixo da média, pele quebradiça e marcada, sondagem vesical de demora 

e incontinência fecal, restrição no leito, alimentação por sonda. Dados que se 

assemelham aos desta pesquisa. 

A média de idade dos portadores adultos foi de 54,3 anos, sem significância 

estatística ao comparar com os não portadores, contudo, análise por faixa etária da 

escala de Waterlow apontou significância estatística para idade. A associação deste 

fator a presença de UP foi mais forte para pacientes idosos acima de 75 anos, com 

maior concentração de portadores a partir dos 50 anos (67,86%). Em estudo de 

Rocha e Barros (2007) verificou-se que mais da metade dos portadores eram idosos 

com idade acima de 65 anos, corroborando com os dados desta pesquisa. 
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Diferenças de idade não foram significativas em estudos de Gomes et al. (2010) e 

Perrone et al. (2011).  

As más condições clínicas dos idosos influenciam no surgimento de suas 

lesões. Além disso, à medida que as pessoas envelhecem há diminuição da 

sensibilidade periférica, da circulação e reposição celular. A pele se torna mais fina e 

menos elástica, em parte, pela redução de colágeno da derme. Pode haver também, 

perda de massa corpórea total, o que resulta em dobras soltas da pele. (DEALEY, 

2008, WATERLOW, 2005; GOMES et al., 2010)  

A mobilidade reduzida afeta a capacidade de aliviar a pressão e predispõe a 

fricção e cisalhamento em pacientes confinados ao leito ou cadeira. Pode estar 

associada à cirurgia de grande porte, pelo seu tempo de duração, efeitos de 

anestésicos e analgésicos, dor e drenos no pós-operatório (DEALEY, 2008). Estudo 

internacional indicou tempo de cirurgia superior a duas horas, atividade limitada 

como fatores associados à presença de UP (AMIR; MEIJERS; HALFENS, 2011). 

Destacam-se nesta pesquisa, entre os portadores de UP, cinco diabéticos, um 

paraplégico, bem como 16 pacientes com mobilidade reduzida. 

Segundo Waterlow (2005), a umidade, ácido da urina e fezes podem 

rapidamente causar maceração da pele por meio da mudança do ph, tornando-a 

mais suscetível aos danos. Ressalta que quando a pele está quebradiça já houve 

rompimento da barreira de proteção, permitindo a entrada de bactérias e infecção. 

Ao identificar esse item, o profissional deve agir imediatamente, prevenindo danos 

futuros. Guidelines internacionais recomendam avaliação contínua da pele para 

detectar sinais precoces de danos. (EPUAP; NPUAP, 2009). Achados desta 

pesquisa confirmam que pele não saudável é risco para UP.    

Alteração do apetite foi significante em estudo de Rocha e Barros (2007), 

contribuindo para risco de desnutrição dos pacientes com úlcera. Na presente 

pesquisa, além de mais da metade dos portadores adultos apresentarem 

inadequada alimentação, constatou-se também associação de peso abaixo da média 

e presença de UP. Perrone et al. (2011) investigaram a correlação de incidência de 

UP e estado nutricional de pacientes internados em UTI. Seus resultados 

evidenciaram que 68,0% dos pacientes diagnosticados com úlcera recebiam terapia 

enteral, bem como, os portadores de úlcera gravemente desnutridos eram 10 vezes 

mais suscetíveis à lesão, concluindo que a incidência de UP está diretamente 

correlacionada à desnutrição. 
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Waterlow (2005) em seu manual de prevenção de UP aponta estudos que 

demonstram mulheres com duas vezes mais chances de desenvolver UP, 

provavelmente por suas diferenças anatômicas em relação aos homens. Assim, em 

sua escala de predição de risco aponta valor um para indivíduos do sexo masculino 

e dois para os do sexo feminino. Todavia, nesta pesquisa não foi encontrada relação 

deste fator à presença de UP, com distribuição semelhante entre homens e 

mulheres, corroborando com Gomes et al. (2010) e Perrone et al. (2011), que 

também não encontraram diferença significativa entre os sexos. Rocha e Barros 

(2007) destacaram o sexo feminino como maior risco para UP, o que contrapõe com 

esta pesquisa 

 Além dos fatores de risco da escala de Waterlow, outras variáveis foram 

investigadas entre os pacientes em associação ao risco de UP. A cor da pele dos 

portadores maiores de 18 anos (n=28) foi predominantemente branca em 17 casos, 

entretanto ao associar esta variável à presença de UP observou-se significância 

estatística para cor parda, e, apenas um indivíduo com a pele negra. Tal achado 

contrapõe a literatura no que concerne os sujeitos pardos.  

Em associação à presença de UP, Faustino e Caliri (2010), em estudo com 

pacientes adultos portadores de UP e com fratura de fêmur e quadril, observaram 

maior frequência (87,5%) de indivíduos da cor branca, entretanto este dado não foi 

estatisticamente significante. Estudo em hospital de São Paulo apresentou 

incidência de UP predominante em sujeitos branco portadores de UP. (ROGESNKI; 

SANTOS, 2005) Neste mesmo hospital, estudo de Crozeta (2009) envolvendo 

adultos e crianças, corrobora com achados desta pesquisa quanto a predominância 

da cor branca (89,3%), todavia não encontrou portadores de cor de pele negra. 

Em estudos realizados na Holanda, Bélgica e Jordânia, a avaliação desta 

variável não foi observada. (BOSCH, et al.,  2011; AMIR; MEIJERS; HALFENS, 

2011; VANDERWEE, et al., 2011; TUBAISHAT; ANTHONY; SALEH, 2010) Pondera-

se que a ausência da relação cor da pele e presença de UP nestes trabalhos pode 

estar relacionada à homogeneidade de raça nestes países, o que se contrapõe aos 

achados brasileiros pela inversão desta característica. 

As estruturas e funções básicas da pele são semelhantes entre os tipos de 

pele, entretanto uma sutil variação de estrato córneo mais compacto em pele negra 

lhe atribui mais resistência aos estímulos externos. (MAKLEBUST; SIEGGREEN, 

1996, apud BLANES, 2002) Sabe-se também que a identificação do eritema não 
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branqueável, caracterizado como UP de estágio I é mais fácil em pele branca se 

comparado à negra. (EPUAP; NPUAP, 2009).  

 O tempo de internação foi significativo para presença de UP em adultos, com 

média de 30,5 dias, observando mínimo de um dia de internamento e máximo de 93. 

Estudo de Araújo et al. (2010), em Hospital Universitário da Paraíba, relata que os 

pacientes adultos que desenvolveram a UP no hospital, apresentaram maior tempo 

de permanência, entre 8 e acima de 40 dias.  Crozeta (2009) descreve a média de 

30,82 dias de internação para portadores de UP (adultos e crianças) deste Hospital 

de Ensino, com variação de dois a 137 dias.  

Gomes et al. (2010) encontraram média de 18 dias de internação para 

pacientes adultos de 15 UTIs do estado de Minas Gerais,  sendo que a prevalência 

de UP foi progressivamente maior entre aqueles com mais de 10 dias de internação 

(p=0,00). Além disso, todos os que estavam na UTI há mais de 50 dias eram 

portadores de UP, relação entre tempo de internação na UTI e presença de UP foi 

estatisticamente significativa. Moro et al. (2007), também relataram  média de 18 

dias de internação entre os pacientes avaliados, bem como relação de 

aproximadamente 8 a 10 dias de internação e surgimento de UP.  Apesar das 

médias apresentadas serem diferentes da média da presente pesquisa, estes 

estudos corroboram com esta pesquisa no que diz respeito à associação de tempo 

prolongado e presença de UP. 

Segundo a classificação de nível funcional (NANDA, 2005) que considera 

dependência de mobilização, dentre os portadores adultos 19 eram dependentes. 

Testes estatísticos comprovaram que a maioria (n=27) dos pacientes com UP 

necessitam de auxílio/supervisão, ou utilizam artefato ou eram totalmente 

dependentes para movimentar-se. Chayamiti e Caliri (2010), em estudo sobre 

prevalência de UP no contexto domiciliar expõem que a diminuição da mobilidade 

associa-se a redução da capacidade funcional na realização de atividades 

cotidianas, bem como, a condução independente da vida do indivíduo. Gera impacto 

ao paciente, família e sistema de saúde, com consequências na qualidade de vida 

das pessoas. Complementa que a imobilização prolongada leva a síndrome do 

desuso com efeitos sistêmicos, os quais necessitam de prevenção. 

Perrone et al. (2011) investigaram  a correlação da capacidade funcional e 

incidência de UP em paciente de UTIs de hospitais públicos de Cuiabá, com 

população de 130 e amostra de 25 com UP. Dos portadores de UP, 76,0% eram 
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acamados e 24% deambulavam. Risco de 7,5 vezes mais chances de ter UP para os 

acamados (p<0,001), os quais apresentaram mais lesões graves (estágio III e IV) 

(p<0,001). EPUAP e NPUAP em Guideline (2009) orientam atentar para indivíduos 

que estão acamados ou são dependentes de cadeiras de roda, pois, estão em risco 

de desenvolvimento da lesão. Achados desta pesquisa corroboram com o exposto, 

uma vez que mostraram que a mobilidade prejudicada influencia na presença de UP.     

Resultados desta pesquisa apresentaram associação significativa de 

antecedentes dos sistemas imuno-reumatológico e nervoso e ocorrência de UP em 

adultos. Individualmente, as doenças relacionadas e com significância foram: AVC, 

déficits nutricionais, HIV, e outras doenças neurológicas.  Descrição de antecedentes 

é comum entre estudos sobre UP, entretanto poucos associam estatisticamente 

estas enfermidades à presença de UP. Estudo de Amir, Meijers e Halfens (2011) 

encontraram significância estatística para doenças infecciosas, respiratória, 

cardiovasculares, AVC/hemiparesia e DM. 

Descritivamente, as enfermidades mais frequentes entre os portadores foram 

doenças dos sistemas cardiovasculares, nervoso, endocrinológico, imuno-

reumatológico e respiratório. Isoladamente as doenças: HAS, HIV, outras 

neurológicas, DM, AVC, outros cardiovasculares. Crozeta (2009) também descreveu 

ampla variação de antecedentes entre os portadores de UP, adultos e crianças. Tais 

como: HAS, Insuficiência cardíaca congestiva (ICC), Diabete mellitus (DM), 

Paraparesia Espástica, AVC, Leucemia, Tumor de Burkit, HIV e Pneumonia, 

entretanto sem relação significativa para presença de UP. Moro et al. (2007) 

apontaram 24,4% dos pacientes com HAS, 4,9% DM.  

Pacientes gravemente desnutridos, apresentaram casos mais avançados de 

UP no estudo de Perrone et al., (2011). A desnutrição submete o indivíduo a um 

maior risco de desenvolver lesões, retarda e o processo de cicatrização e pode 

deixar os tecidos mais vulneráveis aos fatores extrínsecos, a exemplo, a pressão 

(EPUAP; NPUAP, 2009; IRION, 2005). 

Doenças cardiovasculares e o diabetes melitus afetam a perfusão e 

oxigenação dos tecidos (EPUAP; NPUAP, 2009). Pacientes com déficits 

neurológicos como paraplegia e neuropatia periférica em consequência de diabetes, 

podem também reduzir sua mobilidade em razão da perda da sensação (DEALEY, 

2008). Complementa-se que a descompensação da doença compromete a função 

dos neutrófilos (defesa celular) (IRION, 2005). 
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As classes de medicamentos que se associaram à presença de UP, com 

relações estatisticamente significativas, utilizadas pelos pacientes foram: 

anticoagulante, anti-inflamatório, antipsicótico, antirretroviral, antivirótico, 

broncodilatador, corticosteroide, tuberculostático, vasoconstritor.  

Gomes et al. (2010) encontraram significância para broncodilatadores  

(p=0,00). O seu uso  é indicado no tratamento sintomático das doenças pulmonares 

obstrutivas como asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar e DPOC. (AME, 

2009/2010) Pacientes portadores dessas doenças têm diminuição de suprimento de 

oxigênio. A hipóxia é uma das principais causas e lesão e morte celular, pois 

interfere na respiração oxidativa da célula (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

Anti-inflamatórios provocam vasoconstrição, suprimem resposta inflamatória e 

reduzem a síntese de colágeno. Drogas imunossupressoras, anticoagulantes 

também interferem no processo fisiológico da cicatrização (SILVA; FIGUEIREDO; 

MEIRELES, 2007). Antipsicóticos podem causar hipotensão, apatia e depressão do 

sistema nervoso central (AME, 2009/2010), diminuindo aporte sanguíneo periférico e 

mobilidade do paciente. Os corticóides suprimem o sistema imune e tornam as 

feridas mais suscetíveis à infecção (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

Ocasionam impacto na cicatrização de feridas, tais como: inflamação suprimida, 

inibição da contração e redução de força tênsil da ferida, retardamento da 

epitelização e células frágeis, consequentemente com produção de frágil cobertura 

da ferida (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007; DEALEY, 2008). Vasoconstritores 

como a norepinefrina afetam a perfusão sanguínea e consequentemente a 

oxigenação (EPUAP; NPUAP, 2009). 

Descritivamente, os medicamentos mais utilizados pelos portadores adultos 

foram: analgésicos, antibióticos, anticoagulante, anti-inflamatório e corticosteroide. 

Semelhantemente, Crozeta (2009) encontrou entre os portadores uso de 

antibióticos, analgésicos, sedativos, anti-hipertensivos e anticonvulsivantes. Gomes 

et al. (2010) observaram nas prescrições do portadores de UP anti-inflamatórios, 

diuréticos, analgésicos, anticoagulantes, cardiotônicos e anti-hipertensivos, 

entretanto sem significância estatística na associação à presença de UP. 

Na presente pesquisa, dos 31 portadores de UP três eram menores de 18 

anos, dois pacientes tinham idade entre 12 e 17 anos e um menor de 12 anos, a 

média de idade foi de 12,7 anos, com associação significativa para presença de UP. 

Uma era do sexo feminino e dois masculinos e todos (n=3) tinham cor de pele 
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branca. A média do tempo de internação foi de 7,7 dias, com mínimo de um dia e 

máximo de 15 dias.  

Descrição de neonatos e crianças avaliadas no mesmo hospital da presente 

pesquisa, em 2009, apontou média de idade de 2,25 anos e variação de cinco dias a 

7,5 anos; tempo médio de hospitalização de 21,4 dias, variando de 5 a 50 dias; 

predominância (100%) de cor pele branca nestes sujeitos. Somente dados sobre cor 

da pele corroboram com os desta pesquisa. (CROZETA et al., 2010) Estudo de 

Schindler et al. (2011), que incluiu 5.346 crianças internadas em unidades de 

cuidado intensivo, não encontraram  diferenças quanto ao sexo, bem como não 

avaliaram  cor de pele. 

 Considerando os fatores de risco da escala de Waterlow e outras variáveis, 

apenas antecedentes clínicos e idade apresentaram significância estatística. 

Antecedentes dos sistemas musculoesquelético e nervoso tiveram associação à 

presença de UP. Destes, amputação, déficits neurológicos e outras doenças 

neurológicas foram estatisticamente significantes. A média de idade das crianças 

portadoras de UP foi de 12,7 anos com significância estatística ao comparar com os 

não portadores. A análise do fator idade também foi significativa para presença de 

UP em portadores maiores de 14 anos, avaliado pela escala de Waterlow. 

 Crianças de unidades de cuidado intensivo dos Estados Unidos apresentaram 

significância estatística (p<0,001) para diferença de idade, corroborando com os 

achados desta pesquisa. Os pacientes do estudo de Schindler et al. (2011) com 

maior risco apresentavam idade acima de dois anos, estavam internados em UTI há 

quatro dias ou mais, necessitavam de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, 

ou oxigenação por membrana extracorpórea. 

 Antecedentes clínicos das crianças, descritos por Crozeta et al. (2010) foram: 

prematuridade, síndrome de Down, complicações neurológicas e cardíacas, 

hidrocefalia e mielomeningocele associada à bexiga neurogênica. Dados sobre 

doenças neurológicas corroboram com os desta pesquisa. Outro estudo observou 

doenças respiratórias, agravos de ordem clínica e cirúrgica, traumas e infecções 

como patologias de base em crianças (ALONSO; VERA; PEREZ, 2009). Waterlow 

(1997) observou cinco UP em clínica de ortopedia pediátrica, tais lesões estavam 

relacionadas a acometimentos do sistema musculoesquelético, semelhantemente ao 

encontrado nesta pesquisa. 

Sem relação estatisticamente significativa, observaram-se fatores da escala 
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de Waterlow para risco de peso abaixo da média e caquexia em uma criança. Dupla 

incontinência em duas crianças. Uma dependente de cadeira de rodas e uma 

inquieta e agitada. Alimentação inadequada via sonda em uma criança. Em relação à 

mobilidade, uma criança utilizava prótese (artefato) em membro inferior para 

mobilizar-se, e, duas eram totalmente dependentes. Analgésicos, antibióticos, 

anticoagulantes, anticonvulsivantes, sedativos e outros eram os medicamentos 

usados pelos portadores.  

Crozeta et al. (2010) em estudo realizado neste hospital em 2009, também 

encontraram uma criança portadora de UP e dependente de cadeira de rodas, dados 

que corroboram com esta pesquisa. Alonso, Vera e Perez (2009) descrevem que 

pacientes pediátricos apresentam UP em regiões específicas do corpo, tais como: 

occipital, cartilagem nasal, pavilhão auricular, regiões de apoio, ou de contato com 

dispositivos médicos. Destaca-se que na presente pesquisa uma criança apresentou 

UP em orelha, causada por pressão e fricção constante em lençol devido a sua total 

dependência, o que corrobora como estudo anterior. 

Outras características encontradas em estudo sobre UP em crianças expõem 

que em recém-nascidos, lactentes e crianças pequenas a região occipital apresenta 

maior risco de desenvolvimento de UP, em comparação com outros locais 

anatômicos. A probabilidade de desenvolver úlceras de pressão sacral e calcanhar 

aumenta com o aumento da idade e crescimento. (KOTTNER; WILBORN; DASSEN, 

2010) Schindler et al. (2011) complementam que a distribuição do peso da cabeça 

em relação ao corpo da criança é proporcionalmente maior que no adulto, 

aumentando risco de UP na região occipital. Entretanto, nesta pesquisa nenhuma 

UP nesta região foi encontrada.  

Os escores totais, obtidos na aplicação da Escala de Waterlow em adultos, 

apontaram relação significativa entre o risco e o desenvolvimento de UP. A média de 

escore total foi de 19,3 para os portadores de UP, com pontuação entre seis e 27 

pontos, bem como, destaque para quatro (14,29%) portadores “em risco”, 10 

(35,71%) em “alto risco” e 13 (46,43%) em “altíssimo risco”. Ressalta-se que um 

(3,57%) portador não possuía risco. 

Rocha (2003) também encontrou diferença estatisticamente significativa entre 

os pacientes adultos com e sem UP para escore total de Waterlow. Considerando a 

primeira aplicação da escala, 13% dos portadores estavam “em risco”, 43,5% em 

“alto risco”, 43,5% em “altíssimo risco”. Crozeta (2009), em estudo com adultos e 
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crianças, descreveu 7,14% dos portadores “em risco”, 42,85 em “alto risco” e 50,0% 

em “altíssimo risco”, porém sem relação estatística com não portadores. 

Araújo, Moreira e Caetano (2011) pontuam que a escala de Waterlow auxilia a 

equipe de enfermagem nas ações preventivas, bem como orientações de alta da UTI 

realizada aos familiares dos pacientes. Outro estudo de utilização da escala 

observou ser possível aplicá-la para o cuidado de pacientes com lesão medular. 

Conforme relato, escore de “altíssimo risco” foi pontuado nesses pacientes, assim o 

emprego desta escala deve ser realizado no momento da internação, como medida 

preventiva de UP (STUDART et al., 2010). 

 Guideline de consenso da EPUAP e NPUAP (2009) recomenda 

implementação de medidas preventivas quando os indivíduos forem identificados em 

risco para o desenvolvimento de UP, com vistas para plano de cuidado 

individualizado, a fim de minimizar o impacto dessas variáveis. Indica também 

reavaliação do paciente sempre que houver qualquer mudança da condição clínica.  

Ajustou-se uma curva ROC para determinar valor de corte no escore total da 

escala de Waterlow, aplicada para adultos, em associação à presença de UP. O 

ponto de corte ótimo foi de 13,5. Sendo que um escore total maior ou igual a 13,5 

está associado à presença de UP e abaixo desse valor, caracteriza ausência de UP. 

A sensibilidade para esse ponto de corte é igual a 92,9% e a especificidade 84,1%. 

Resultados indicaram que a escala de Waterlow é sensível para presença e 

ausência de UP nos adultos estudados.  

 Rocha (2003) traduziu e adaptou a escala de Waterlow para língua 

portuguesa, concluiu escore médio ideal para predizer o desenvolvimento das 

úlceras por pressão de 15 pontos, com índices de 87% de sensibilidade e 76% de 

especificidade. Afirmou que este instrumento é preciso e eficaz para predizer o 

desenvolvimento de UP, bem como, ferramenta norteadora para os enfermeiros na 

implementação de um plano de cuidado individualizado. Destaca-se que o estudo de 

Rocha (2003) refere-se à incidência de UP e a presente pesquisa prevalência, o que 

provavelmente justifica diferenças de valores de ponto de corte e índices de 

sensibilidade e especificidade. 

Em relação à aplicação da escala de Waterlow para crianças, a média de 

escore total não apresentou significância estatística quanto ao risco de desenvolver 

UP. Entre os portadores dois estavam “sem risco” pela escala e um em “altíssimo 

risco”. Crozeta (2009) encontrou escores de “risco”, “alto risco” e “altíssimo risco” 
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entre as cinco crianças portadoras de UP.   

Segundo Judy Waterlow, a aplicação da sua escala não é um instrumento 

adequado para uso em crianças, especialmente as mais jovens. Para a autora, as 

UP em crianças ocorrem exclusivamente por fatores extrínsecos, os quais são 

evitáveis. Indica a prevenção nesta população por meio de um plano de cuidado de 

enfermagem com vistas aos fatores de pressão, fricção e cisalhamento, uso de 

próteses e dispositivos médicos (WATERLOW, 1997). 

 Neste sentido, a avaliação de risco em crianças foi complementada pela 

escala Braden Q, específica para a faixa etária. Nesta escala, a pontuação varia de 

um a quatro, resultando em somatória de 7 a 28 pontos. Escores abaixo de 16 

pontos definem risco para UP. Entretanto nenhuma criança portadora de UP 

apresentava risco pela Braden Q, sendo a média de escore total de 22,3, sem 

significância estatística para o surgimento de UP. 

Todavia, uma das crianças portadoras de UP apresentava alguns dos fatores 

de risco, quais sejam: mobilidade “muito limitada” e atividade “restrito à cadeira”, 

sendo incapaz de movimentar-se ou deambular sozinha. Percepção sensorial “muito 

limitada”, respondia aos comandos verbais, porém sem conseguir comunicar 

desconforto adequadamente. Ocorrência de fricção e cisalhamento como “problema” 

pois ao ser movimentado no leito ou cadeira,  ocorria atrito com o lençol e 

deslizamento sobre a superfície, necessitando frequentemente de  

reposicionamento. Quanto à umidade, nutrição e perfusão tissular não apresentava 

escore de risco importante.  

A escala de Braden Q é uma adaptação da escala de Braden, feita por Curley 

e Quigley em 2004, foi testada em estudo prospectivo, o qual avaliou 322 pacientes 

com idade entre 21 dias e oito anos, internados em UTIs nos Estados Unidos por no 

mínimo 24 horas. Assim, após testes estatísticos encontraram ponto de corte de 16 

para predizer risco de desenvolvimento de UP em criança (MAIA, 2007). Tal escala 

foi traduzida e adaptada para língua portuguesa por Maia em 2007, que atestou que 

este instrumento é confiável para avaliação de risco de crianças com UP. Sugeriu 

que outros estudos sejam feitos para avaliar e testar a responsividade da Escala 

Braden Q (MAIA, 2007; MAIA et al, 2011). 

Ferreira, Gomes e Godoi (2009) relatou experiência de utilização da escala 

Braden Q para crianças internadas em UTIs pediátricas de um hospital de São 

Paulo. Constatou que as pontuações mais frequentes na avaliação de risco foram 27 
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e 28. Concluiu que a implantação de uma escala de risco em pediatria possibilitou a 

identificação do perfil de crianças hospitalizadas, no entanto, sugere novos estudos 

para investigar o ponto de corte para predizer risco de desenvolvimento de UP. 

Archila et al. (2009) também recomendam novos estudos para apurar o ponto de 

corte dessa escala. Na presente pesquisa, não foi possível realizar testes de 

sensibilidade e especificidade da escala Braden Q, devido a amostra reduzida de 

crianças com UP. 

Segundo consenso internacional de 2009, a NPUAP considera além dos 

estágios I a IV, o estágio indefinido e suspeita de lesão tissular profunda na 

classificação de úlceras por pressão. Nesta pesquisa encontrou-se maior frequência 

(33,33%) de lesões de estágio II (n=37) seguida de estágio III (23,42%), estágio 

indefinido (16,22%), estágio IV (12,61%). As lesões tissulares corresponderam 

7,21% e estágio I 4,50%. Três ulceras (2,70%) cobertas por tecido de granulação 

não puderam ser classificadas e foram consideradas em cicatrização 

(MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM, 2003; DEALEY, 2008; MELTER, 

2011). 

Nota-se diferença da quantidade de lesões de estágios III e IV entre esta 

pesquisa e o estudo de Crozeta (2009). Em 2009, os estágios III e IV foram 

identificados em quantidades de seis (8,1%) e um (1,4%) respectivamente. Assim, 

observa-se nesta pesquisa lesões de maior gravidade, fato que pode justificar maior 

prevalência (excluindo estágio I) em comparação ao estudo de Crozeta (2009) 

realizado no mesmo hospital.  Em 2009, 32,4% (n=24) das UP avaliadas no estudo 

de Crozeta eram estágio I, na presente pesquisa este percentual reduziu para 4,5% 

(n=5). Ressalta-se que para identificar a úlcera de estágio I, aplicaram-se 

semelhantemente nos dois estudos, métodos de pressão com o dedo e disco 

transparente, conforme recomendações de guidelines internacionais (EPUAP; 

NPUAP, 2009).  

Estudo demonstrou redução de prevalência de úlceras estágio I em quase 

50% numa segunda avaliação, quatro horas após a primeira, supõe-se que as 

lesões foram resolvidas durante o dia ou identificadas erradamente (HALFENS; 

BOURS; VAN AST, 2001). Baharestani et al. (2009) expuseram  que a falta de 

conhecimento de avaliação do dano e insegurança por recriminações pessoais e 

institucionais retratam subnotificação da lesão. Comentam que dificuldades de 

identificação e avaliação das UP de estágio I resultaram em eliminação da 
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prevalência deste estágio em alguns estudos epidemiológicos, e, que isso pode 

gerar subestimação das taxas de prevalência e incidência de UP. Wann-Hansson, 

Hagel e Wilman (2008) destacaram dificuldade de avaliação do eritema não 

branqueável. 

Nesse sentido, reflete-se que a identificação das UP de estágio I antecipa o 

surgimento de outras lesões, pois representam sinal de alerta para intervenções 

preventivas.  Wann-Hansson, Hagel e Wilman (2008). Nixon, Cranny e Bond (2007) 

averiguaram que portadores de UP de estágio I (eritema não branqueável) 

desenvolveram lesões mais graves. 

  Estudo de Sales, Borges e Donoso (2010) encontrou maior número de 

úlceras de estágio IV (58,9%), seguida de estágio II (23,5%), porém não localizaram 

UP de estágio III. Gomes et al. (2010) apontaram  57,0% de UP estágio II; 25,0% 

estágio I; estágio III 9,0%; estágio IV 6,0%. A maioria (58,5%) das UP do estudo de 

Moro et al. (2007) eram de estágio II, 36,6% eram de estágio I, 4,9% eram de 

estágio III e nenhuma UP de estágio IV foi encontrada. 

O estadiamento da UP baseia-se na identificação da quantidade de tecido 

destruído. Assim o conceito de estadiamento reverso é errôneo, pois uma UP de 

estágio IV não se transforma em UP de estágio III e sucessivamente. Desta forma, 

ao encontrar lesões teciduais com características de UP, porém coberta totalmente 

por tecido de granulação, considerou-se UP em cicatrização (NPUAP, 1995, 2000; 

HESS, 2002; MANDELBAUM; DI SANTIS; MANDELBAUM, 2003; DEALEY, 2008; 

MELTER, 2011).  

Ao distribuir as 111 UP entre os portadores (n=31), observou-se máximo de 

nove úlceras em dois pacientes, destes um tinha quatro úlceras de estágio III e outro 

quatro de estágio IV. Crozeta (2009) encontrou máximo de nove UP em um portador, 

o qual apresentava quatro UP de estágio indefinido. No estudo de Perrone et al. 

(2011)  maioria apresentava apenas uma UP e somente paciente tinha um quatro 

lesões.  

Quanto à faixa etária dos portadores, maior ocorrência de UP estava em 

pacientes entre 18 e 59 (n=73) com maiores frequências de UP de estágio I, II, IV, 

Indefinido e lesão tissular. Pacientes com idade igual ou superior a 60 anos 

apresentaram 35 UP, com ocorrência de estágio III. Crozeta (2009) encontrou maior 

frequência de portadores de UP na faixa etária de 50-64 anos. 

 Em relação à localização corporal, o sacro com 21,6%, seguida do calcâneo 
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(15,3%) e trocanteriana (12,6%) foram as mais frequentes. Contudo, a região 

corporal dos membros inferiores soma um total de 35 UP, o que corresponde a 

31,5%, destacando-se como a mais acometida. Achados que corroboram com 

estudo de Crozeta (2009), no qual a sacro foi também a mais frequente (25,7%), 

bem como, membros inferiores somaram 33 UP (45,1%) correspondendo a região 

mais acometida. 

Gomes et al. (2010) localizaram 36,0% de úlceras em sacro, 22,0% em 

calcâneos e 9% em trocânteres. Sales, Borges e Donoso (2010) encontraram maior 

frequência de UP em regiões trocanteriana (23,5%), calcâneo e sacra com 17,6 

cada. Rocha e Barros (2007) apontaram 82% das UP em região sacra, e 18% em 

calcâneo (maioria de estágios I 43% e II 25%).  Tais estudos corroboram com os 

achados desta pesquisa no que concerne localização de UP. 

Ao relacionar localização corporal e estadiamento da UP destaca-se região do 

calcâneo com UP de todos os estadiamentos, incluindo lesão tissular profunda e 

cicatrização; sacra sem frequência de UP de estágio I; orelha com UP de estágios III 

e Indefinido. Entretanto não encontrei em outros estudos esta divisão. 

As UP foram avaliadas clinicamente pelo sistema MEASURE (KEAST, et al., 

2004) ponderando medida, exsudato, aparência, dor, descolamento e borda. Para 

caracterizar tipo de tecido presente no leito da ferida, considerou-se as cores do 

sistema RYB (SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007; MANDELBAUM, DI SANTIS 

E MANDELBAUM, 2003; CROZETA, 2009). 

Em relação à medida, as úlceras mais extensas eram as de estágio IV (n=7), 

seguida por indefinida (n=4) e estágio III (n=2), com área linear superior a 24,0 cm2, 

sem profundidade. Entre esses estágios, a profundidade variou de aproximadamente 

0,3 a 3,0 cm. Destaca-se que a maioria das UP de estágio II (n=14) tinha área entre 

0,5 e 2,0 cm2, estágio I (n=3) entre 2,1 e 5,0cm2, bem como uma lesão tissular com 

área superior a 24,0 cm2. Crozeta (2009) encontrou quatro UP de estágio I com área 

entre 2,1 e 5,0 cm2, no entanto, metade (n=12) variou entre 0,5 e 2,0cm2. Entre as 

úlceras de estágio II, III e IV, quatro possuíam áreas superiores a 24,0 cm2, bem 

como uma era de estágio indefinido. Tal estudo não considerou lesão tissular para 

estadiamento. 

O exsudato das úlceras foi classificado de acordo com quantidade e 

qualidade. Mais de 80% das UP de estágio II não apresentavam exsudato. 

Aproximadamente 70% das de estágio III tinham pequena e moderada quantidade, 
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sendo a maioria de aspecto serossanguinolento. Presença de exsudato foi 

observada em todas as UP de estágio IV, sendo a maioria em grande quantidade e 

com presença de pus em mais 50% das úlceras. Nas UP de estágio indefinido, em 

mais da metade o exsudato estava ausente, entretanto 50% das que possuíam eram 

de aparência purulenta. As UP em cicatrização apresentavam secreção de aspecto 

seroso e serossanguinolento.  

Ao avaliar úlceras de estágio II, III e IV, Crozeta (2009) não encontrou 

exsudato em 56,66% delas, em 33,33% a quantidade foi pequena e em 10% foi 

moderada. Aspecto serossanguinolento esteve presente na maioria das úlceras. Não 

houve registros de exsudato purulento. Nas indefinidas, observou apenas duas com 

exsudato serossanguinolento. 

As úlceras de Estágio III, IV e indefinido e em cicatrização apresentavam seu 

leito de coloração amarela, vermelha, preta ou combinação dessas cores, as quais 

correspondiam ao tipo de tecido presente. Observou-se presença de tecido necrótico 

associado a esfacelo em 26,92% de UP de estágio III, em 57,14% de estágio IV. 

Lesões de estágio indefinido estavam totalmente recobertas por tecidos 

desvitalizados, tais como: esfacelo (22,22%), necrótico ou necrótico com esfacelo 

(38,89% cada).  Úlceras em cicatrização estavam totalmente recobertas por tecido 

de granulação. Segundo Crozeta (2009), 26,66% das úlceras de estágio II, III ou IV 

apresentavam esfacelo, 16,66% tecido necrótico e 10% granulação. Coloração mista 

esteve presente em 26,66% destas lesões. Todas as úlceras de estágio indefinido 

eram de coloração preta, correspondente ao tecido necrótico.  

A dor foi relatada por 25 pacientes que portavam UP de estágio II, III, IV, 

indefinido ou em cicatrização. Sendo na troca do curativo, ao tocar no leito da ferida, 

remoção da cobertura ou contínua. A maioria das UP com descolamento era de 

estágio IV, seguida das indefinidas e estágio III. Sendo a menor profundidade 0,7cm 

e a maior 4,0 cm. Crozeta (2009) descreveu queixa de cinco pacientes portadores de 

UP de estágio II, III, IV ou indefinido relacionada à troca do curativo, remoção da 

cobertura ou continuamente. Descolamento ausente nas úlceras de estágio 

indefinido e presente em apenas duas de estágio II, III ou IV, ambas com 

profundidade de 0,5 cm. 

A maior parte das UP de estágio I apresentaram bordas irregulares e/ou 

endurecidas. Estágio II com ampla diversidade, com predomínio de irregulares.  

Observa-se predominância, nas de estágio III e IV, de bordas delimitadas e 
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maceradas (excesso de exsudato ou curativo molhado). As indefinidas eram, em sua 

maioria, de bordas delimitadas. Na lesão tissular profunda notou-se borda irregular 

e/ou com calor e rubor. Em mais da metade das UP em cicatrização tinham esfacelo 

em suas bordas. Em estudo de Crozeta (2009), as bordas da UP de estágio I 

dividiram-se em 41,66% regulares e 58,33% irregulares. As úlceras de estágio II, III, 

IV, mostraram-se irregulares em 53,33%, além de endurecidas e com presença de 

esfacelos. Úlceras de estágio indefinido apresentaram em sua maioria bordas 

irregulares (55%) ou associadas a características de endurecimento e esfacelos.  

Ao realizar periodicamente estudos de prevalência de UP neste Hospital de 

Ensino de Curitiba objetiva-se a conscientização deste agravo, aprovisionamento de 

banco de dados, identificação dos fatores de risco para contribuir na implementação 

de medidas preventivas e de tratamento, bem como conhecer as características 

destas lesões.  

Esperava-se também redução de taxas entre os anos de 2009 e 2011, uma 

vez que neste intervalo houve capacitações para equipe de enfermagem de cinco 

unidades de internação (UTI, CTSI, QT alto risco, PA adulto e UTI pediátrica) (POTT, 

2010; STAHLHOEFER, 2010; MINGORANCE et al., 2010; POTT et al., 2010; 

BLANC et al., 2010, 2011; GRUCHOUSKEI et al., 2011; FIALEK et al., 2011). 

KOTTNER et al. (2009) observaram diminuição de taxas de prevalência entre 2001 e 

2007, os autores inferem que este decréscimo pode ter ocorrido devido a uma maior 

consciência do problema, bem como subsequentes esforços para melhorar 

prevenção e tratamento das UP. Anselmi, Peduzzi e França Jr (2009) ponderam que 

a redução da incidência de UP em um hospital na Bahia, ocorreu devido à soma da 

educação permanente aliada ao bom gerenciamento de recursos.   

Empoderado por evidências científicas, o enfermeiro em sua prática diária 

melhora as condições para o cuidado do paciente, bem como do processo de 

trabalho em equipe. A Resolução COFEN 272/2002, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas instituições de saúde 

brasileiras, definida como “atividade privativa do enfermeiro que utiliza método e 

estratégia de trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, 

subsidiando ações da assistência de enfermagem que possam contribuir para a 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do individuo, família e 

comunidade”. Assim, reflete-se que a SAE aliada à educação permanente são 

estratégias capazes de auxiliar na melhoria do cuidado prestado, uma vez que a 
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avaliação para o risco de UP deve ser feita sistematicamente da internação à alta 

hospitalar, identificando previamente pacientes em potencial risco. Com isso, 

contribuir para um melhor planejamento do cuidado de enfermagem, neste e em 

outros serviços de saúde.  

Sugere-se que outros estudos de prevalência e incidência de UP sejam 

realizados neste hospital, bem como a implantação de diretriz clínica de prevenção e 

tratamento deste agravo, além da comparação entre dados desta pesquisa e estudo 

de Crozeta (2009), com rigorosos critérios metodológicos a fim de minimizar vieses 

de análises. Outra sugestão é no sentido da criação de uma comissão de prevenção 

de UP, com representação de equipe multidisciplinar.   

Recomenda-se a aplicação da escala de Braden Q em populações maiores, 

para identificar sua sensibilidade e especificidade. 

Como limitação deste estudo, ponderam-se inferências expressivas das 

associações dos resultados, por se tratar de uma população específica em um 

determinado tempo.  
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CONCLUSÕES 
 

 

Nesta pesquisa, com 311 pacientes internados em um hospital de ensino, 31 

eram portadores de 111 úlceras por pressão, sendo  possível concluir: 

 

• A prevalência pontual foi de 9,97%. Excluindo-se úlceras de estágio I, a 

prevalência foi de 9,68%. 

• Foram 31 portadores de 111 UP, com média de 3,58 UP/paciente 

• Destaque para área crítica adulto com prevalência de 23,19%, sendo o CTSI 

adulto a unidade de maior prevalência, com 66,67%. 

• Unidade de internação Infectologia adulto apresentou segunda maior 

prevalência, sendo esta de 42,86%. Em estudo realizado neste mesmo 

hospital em 2009 não foram identificados portadores de UP nesta unidade. 

• As unidades de Quimioterapia alto risco e UTI pediátrica não apresentaram 

portadores de UP, bem com o Pronto atendimento adulto teve redução na sua 

taxa em comparação ao ano de 2009. Destaca-se que nestas unidades 

ocorreram capacitações sobre prevenção e tratamento de UP à equipe de 

enfermagem. 

• Unidade de internação cirúrgica pediátrica com prevalência de 7,14%. 

• Crianças corresponderam 9,68% dos portadores de UP, com idade mínima de 

06 anos e máxima de 17 anos, sendo 66,66% do sexo masculino. As lesões 

encontradas nas crianças eram relacionadas a dispositivo médico, uso de 

prótese e fricção constante no lençol devido à mobilidade limitada. 

• Áreas materno-infantil, clínica e crítica neonatal/pediátrica não apresentaram 

portadores. 

• Perfil sócio demográfico dos 31 portadores com destaque para sexo 

predominantemente feminino (54,84%), média de idade de 50,3 anos, faixa 

etária mais acometida entre 18 e 59 anos (58,06%), cor de pele branca 

(65,52%) e estado civil de 48,39% casado. Escolaridade, ocupação 

profissional com limitação de dados devido à ausência de registro nos 

prontuários. 

• Causas de internação mais frequente para doenças do sistema nervoso com 

37,50%. 
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• Tempo médio de internação, da admissão até o momento da avaliação, foi de 

28,3 dias (DP=27,9). 

• 51,61% (n=16) dos portadores desenvolveram a UP neste hospital, em 

32,26% dos prontuários esta informação não foi encontrada. 

• 14 (45,16%) portadores apresentavam apenas uma lesão e dois (6,45%) o 

máximo de nove. 

• Maior frequência de UP em região sacro (21,6%), seguida de calcâneo com 

15,3%. 

• Quanto ao estadiamento das UP, encontrou-se 4,50% Estágio I, 33,33% 

Estágio II, 23,42% Estágio III, 12,61% Estágio IV, 16,22% Estágio indefinido e 

7,21% Lesão tissular profunda. 2,70% das úlceras estavam totalmente 

cobertas por tecido de granulação sendo classificada como em “cicatrização”. 

• A frequência do estadiamento segundo faixa etária do portador foi de Estágio 

I, II, IV, Indefinido e em “cicatrização” para portadores entre 18 e 59 anos, 

bem como Estágio III a partir de 60 anos. 

• Região do calcâneo com UP de todos os estadiamentos, incluindo lesão 

tissular profunda e cicatrização. Orelha com lesões de estágios III e 

Indefinido. Sacra sem frequência de estágio I. 

• Em relação à medida, as úlceras mais extensas eram as de estágio IV, 

seguida por indefinida e estágio III. Presença de profundidade entre esses 

estágios. 

• Quanto ao exsudato, mais de 80% das UP de estágio II não apresentavam. 

Aproximadamente 70% das de estágio III estavam com  pequena e moderada 

quantidade, sendo a maioria de aspecto serossanguinolento. Presente em 

todas as UP de estágio IV, sendo a maioria em grande quantidade e com pus 

em mais 50% das úlceras. Metade das UP de estágio indefinido com 

exsudato  de aspecto purulento. 

• As úlceras de Estágio III, IV e indefinido e em cicatrização apresentavam seu 

leito de coloração amarela, vermelha, preta ou combinação dessas cores, as 

quais correspondiam ao tipo de tecido presente. Úlceras em cicatrização 

estavam totalmente recobertas por tecido de granulação. Ressalta-se a 

aparência das lesões tissulares igualmente como descritas na literatura. 

• A dor foi relatada por 25 pacientes que portavam UP de estágio II, III, IV, 
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indefinido ou em cicatrização. Sendo na troca do curativo, ao tocar no leito da 

ferida, remoção da cobertura ou contínua. 

• A maioria das UP com descolamento era de estágio IV, seguida das 

indefinidas e estágio III. 

• A maior parte da UP de estágio I apresentava bordas irregulares e/ou 

endurecidas. Estágio II ampla diversidade, com predomínio de irregulares.  

Predominância de bordas delimitadas e maceradas nas de estágio III e IV. 

Indefinidas eram em sua maioria de bordas delimitadas. Lesão tissular 

profunda notou-se irregulares e/ou com calor e rubor. Em mais da metade das 

UP em cicatrização tinham esfacelo em suas bordas.  

• Prevalência de UP de adultos igual a 12,23% e crianças 3,66% com média de 

3,85% e 1,00% lesões/paciente respectivamente. 

• Fatores de risco da escala de Waterlow para adultos com significância 

estatística: peso/altura, tipo de pele, continência, mobilidade, idade, apetite e 

medicação. 

•  Itens dos fatores de risco da escala de Waterlow fortemente associado à 

presença de UP em adultos: peso abaixo da média, pele quebradiça e 

marcada, incontinência fecal ou dupla incontinência, inércia ou dependência 

de cadeira de rodas, idade superior a 75 anos, apetite prejudicado pelo uso 

de sonda ou anorexia, caquexia, paraplegia, bem como uso de esteroides, 

citotóxicos, anti-inflamatórios. 

• Outros fatores de risco em adultos associado à presença de UP com 

significância estatística: cor da pele, tempo de internação (MED= 30,5 dias), 

auxílio/supervisão ou utilização de artefato ou total dependência para 

movimentar-se. 

• Antecedentes clínicos de adultos associados à presença de UP com 

significância estatística para os sistemas imuno-reumatológico e nervoso  e 

individualmente as doenças AVC, HIV, outras doenças neurológicas e déficits 

nutricionais. 

• Descritivamente os antecedentes mais frequentes entre os portadores adultos 

foram doenças dos sistemas cardiovasculares, nervoso, endocrinológico, 

imuno-reumatológico e respiratório. Isoladamente as doenças: HAS, HIV, DM, 

AVC outras neurológicas e cardiovasculares. 
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• Classes de medicamentos utilizados pelos adultos em associação à presença 

de UP com significância estatística: anticoagulante, anti-inflamatório, 

antipsicótico, antirretroviral, antivirótico, broncodilatador, corticosteroide, 

tuberculostático, vasoconstritor.  

• Descritivamente, os medicamentos mais usados  pelos portadores adultos 

foram: analgésicos, antibióticos, anticoagulante, anti-inflamatório e 

corticosteroide. 

• Fatores de risco da escala de Waterlow para crianças com significância 

estatística para idade, fortemente associado à idade  superior a 14 anos.  

• Outro fator de risco em crianças associado à presença de UP com 

significância estatística foi média de idade de 12,7 anos.  

• Antecedentes clínicos de crianças associados à presença de UP com 

significância estatística para os sistemas músculo esquelético e nervoso. 

Destes, individualmente amputação, déficits neurológicos e outras doenças 

neurológicas. 

• Escores totais da Escala de Waterlow em adultos apontaram relação 

significativa entre o risco e desenvolvimento de UP, com média de 19,3 para 

portadores de UP, sendo 14,29% “em risco”, 35,71% em “alto risco” 46,43% 

em “altíssimo risco”.  

• Em crianças, média do escore total da escala de Waterlow não apresentou 

significância estatística quanto ao risco de desenvolver UP. Entre os 

portadores 66,66% estavam “sem risco” e 33,33% em “altíssimo risco”.  

• Nenhuma criança apontava risco pela escala Braden, sendo a média de 

escore total de 22,3, sem significância estatística para o surgimento de UP. 

• A curva ROC, em adultos, indicou ponto de corte de 13,5, escore igual ou 

maior que este associou-se a presença de UP.  Sensibilidade de 92,9% e a 

especificidade de 84,1%. Resultados indicaram que a escala de Waterlow é 

sensível para presença e ausência de UP em adultos. 

• As limitações da pesquisa incluem informações incompletas nos prontuários; 

Inferências expressivas das associações dos resultados por se tratar de uma 

população específica em um estudo transversal. 

• Sugere-se realização de outros estudos de prevalência e incidência de UP 

neste hospital; Implantação de diretriz clínica de prevenção e tratamento de 
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UP; Criação de uma comissão de prevenção de UP, com representação de 

equipe multidisciplinar. 

• Recomenda-se a aplicação da escala de Braden Q em populações maiores, 

para identificar sua sensibilidade e especificidade. 
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ANEXO I – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO II – PROTOCOLO DE PESQUISA (CROZETA, 2009) 
 

 

4.8 Protocolo de pesquisa 

 

O protocolo de pesquisa descreve a avaliação dos 54 pacientes indicados 

pelos enfermeiros. 

 

A. Características do paciente 

 

A avaliação das características do paciente contemplou: iniciais; leito; 

identificação; clínica de internação; idade; sexo; cor da pele; estado civil; 

escolaridade; profissão; situação atual de trabalho; nível funcional; antecedentes 

clínicos; data e motivo da internação; data da ocorrência de úlcera por pressão; local 

de ocorrência (hospital, domicílio e casa de repouso); medicamentos em uso e 

curativo.  

Esses dados foram coletados mediante a análise do prontuário do paciente. 

 

B. Avaliação dos fatores de risco – Escala de Waterlow 

 

A aplicação da Escala de Waterlow  para avaliação dos fatores de risco 

contemplou a verificação da condição clínica do paciente, por meio da identificação 

do escore de risco, conforme recomendações do referencial de Waterlow (1985). 

Os dados referentes aos fatores de risco foram obtidos mediante avaliação 

clínica, e complementados por outros dados do prontuário do paciente. 

 

C. Inspeção da pele 

 

A inspeção da pele baseou-se nas recomendações do National Institute for 

Health and Clinical Excellence, a qual consistiu na avaliação das zonas mais 

vulneráveis de risco para cada paciente. (NICE, 2001).  

A partir da inspeção da pele, foi verificada a presença ou ausência de úlceras 

por pressão. Na presença de úlceras, registraram-se no instrumento de coleta de 

dados as lesões a serem avaliadas.  
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A detecção das lesões seguiu os sinais que podem indicar o início do 

desenvolvimento de úlceras por pressão: eritema persistente e não branqueável; 

bolhas; descoloração; áreas localizadas de calor e edema localizado. Nas áreas 

pigmentadas foram observadas as área de calor, as quais, nos casos de dano no 

tecido, se tornam frias, edemaciadas e com endurecimento localizado, de acordo 

com as recomendações da European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP, 2008).  

O eritema foi verificado por meio de dois métodos: pressão com o dedo e, 

pressão com um disco transparente. (EPUAP, 2008). A primeira consiste na aplicação 

de pressão ligeira com o dedo sobre o eritema. Se a área avermelhada não se tornava pálida, 

o paciente era considerado portador de úlcera por pressão, sendo que a avaliação da mesma 

ocorria posteriormente.  

Essa verificação foi complementada pelo emprego de um disco de pressão transparente, 

o qual permitiu observar mais facilmente se a área branqueava ou não quando a pressão era 

exercida. De acordo com a EPUAP (2008), se a pressão aplicada é muito leve, não irá 

ocorrer nenhum branqueamento, e, se é aplicada demasiadamente, existe a possibilidade de 

causar dano acrescido. Assim, o disco transparente foi levemente disposto nas áreas com 

eritema. 

O diagnóstico diferencial das úlceras por pressão e lesões por umidade seguiu as 

recomendações da EPUAP. As feridas que apresentavam simultaneamente a umidade e 

forças de pressão e cisalhamento foram consideradas lesões combinadas e 

incluídas na pesquisa. 

As úlceras identificadas foram registradas no item ‘localização anatômica da 

ferida’, no instrumento de coleta de dados. Para o mesmo paciente acometido por 

mais de uma úlcera, acessou-se o instrumento complementar de avaliação das 

feridas, composto pelos campos de localização anatômica e avaliação da úlcera por 

pressão, contidos no instrumento de coleta de dados. 

 

 

D. Avaliação clínica da úlcera por pressão 

 

Os 28 portadores de úlcera por pressão foram avaliados clinicamente, de 

acordo com o modelo sugerido por Keast et al. (2004), denominado ‘MEASURE’, 

adotado como estrutura de avaliação nesta pesquisa e apresentado no Quadro 1: 
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PARÂMETRO CONTEÚDO 

M Measure – MEDIDA Comprimento, largura, profundidade e área. 

E Exudate – EXSUDATO Quantidade e qualidade. 

A Appearance – APARÊNCIA  Leito da ferida, tipo e quantidade de tecido. 

S Suffering – DOR Tipo e intensidade de dor. 

U Undermining – DESCOLAMENTO  Presença ou ausência. 

R Re-evaluation – REAVALIAÇÃO  Monitoração periódica de todos os parâmetros7. 

E Edge – BORDA  Condição das bordas e da pele adjacente. 

QUADRO 1 – MEASURE: UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA FERIDA 

FONTE: DEALEY (2008) 

 

A seguir são descritos os itens adotados na pesquisa para a avaliação clínica 

das úlceras por pressão, de acordo com o sistema MEASURE: 

 

• Medida (M) 

 

O monitoramento do formato da ferida incluiu: o comprimento, largura, 

profundidade e área da úlcera. 

O comprimento e largura  foram estimados pela mensuração linear 

simples, com a medição do maior comprimento e largura da úlcera, com as 

distâncias lineares de uma borda a outra. (HESS, 2002; DEALEY, 2008; KEAST et 

al., 2004). O marco anatômico foi o parâmetro céfalo-caudal: considerou-se o 

comprimento verticalmente, na direção da cabeça aos pés; e a largura foi verificada 

na horizontal, da direita para a esquerda, mensurados em uma régua graduada em 

centímetros. 

A área da úlcera equivaleu à relação do comprimento e largura da ferida. 

Foi obtida pela mensuração do maior comprimento (na direção céfalo-caudal) e a 

maior largura (de um lado a outro), em centímetros, as quais foram multiplicadas 

para obter um valor estimado da área em centímetros quadrados (cm2).  

A profundidade  da úlcera consistiu na distância entre as superfícies visíveis 

até o ponto mais profundo da base da ferida. Essa medida complementa o 

estadiamento por graus de lesão tissular na avaliação das úlceras por pressão, pois 

                                                 
7 O item R- reavaliação  não foi incluído no estudo, tendo em vista seu delineamento transversal. 
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além do registro da profundidade tem-se o controle dos tecidos envolvidos na 

mesma. (HESS, 2002). 

Para a mensuração da profundidade, empregou-se na coleta de dados um 

aplicador (swab) estéril e flexível, cuidadosamente introduzido na região mais 

profunda e visível da ferida. Seguiu-se a técnica recomendada por Hess (2002) e 

Keast et al. (2004), que descrevem que o avaliador segura o aplicador com o 

polegar e o indicador na parte que corresponde à borda da ferida e retira-o com a 

marcação, e posteriormente a mensura em uma régua graduada em centímetros, 

desde a ponta do aplicador até a marcação indicada. Nos casos com variação na 

profundidade foram realizadas diferentes medições no leito da ferida para confirmar 

o local mais profundo. 

 

• Exsudato (E) 

 

O exsudato foi avaliado em termos de quantidade e qualidade. A quantidade 

foi avaliada após a remoção da cobertura ou por resíduos na ferida (quando a 

cobertura não estava presente). Classificou-se como ausente, pequena, moderada e 

grande, que correspondem a escores de zero (ausente) a três (grande). 

A qualidade do exsudato foi descrita pelos termos: seroso (origem 

plasmática); serossanguinolento; sanguinolento (característico de lesão vascular); 

seropurulento; e, purulento (aspecto espesso, resultante de leucócitos e micro-

organismos vivos ou mortos, com coloração que varia do amarelo, verde ao marrom, 

de acordo com o agente infeccioso). (SILVA, FIGUEIREDO, MEIRELES, 2007; 

KEAST et al., 2004).  

 

• Aparência (A) 

 

A aparência da úlcera oferece indicação do estágio de cicatrização ou a 

ocorrência de qualquer complicação. (KEAST et al., 2004). O conteúdo desse item 

de avaliação incluiu a descrição do leito da ferida, tipo e quantidade de tecido e a 

coloração. 

Os aspectos verificados na inspeção do leito da ferida foram descritos no 

instrumento de coleta de dados de acordo com a codificação: D1- eritema que não 

se torna pálido na pele íntegra; D2 - perda de pele de espessura parcial, que envolve 
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derme e/ou epiderme, a úlcera é superficial e se manifesta como abrasão, bolha ou 

cratera rasa; D3 - perda da pele de espessura total que envolve necrose do tecido 

subcutâneo, que pode se estender para baixo, mas não atinge a fáscia subjacente e 

a úlcera se manifesta como uma cratera profunda, com ou sem formação de túneis 

no tecido adjacente; D4 - perda cutânea de espessura total com extensa destruição, 

necrose tecidual ou lesão de músculo, osso ou estruturas de suporte; D5 - ferida 

completamente recoberta por tecido necrótico, o qual inviabiliza a avaliação das 

estruturas adjacentes até que seja debridado. 

Além disso, a descrição do leito da ferida incluiu a coloração, descrita pela 

utilização do Sistema RYB (Red/Yellow/Black) proposto por Cuzzel (1988, apud 

MANDELBAUM et al., 2003). A coloração caracterizou o balanço entre tecidos novos 

e necrosados, por meio de quatro itens: V - vermelha, aspecto da ferida limpa, 

saudável com tecido de granulação; A - amarela, presença de descamação ou tecido 

fibrótico (esfacelo); P - preta, presença de tecido necrótico; M - mais de duas cores 

presentes na ferida (especificação de cores na evolução de enfermagem). 

A coloração das úlceras foi classificada como mista, pois normalmente elas 

apresentam combinações de cores, de acordo com a profundidade da lesão, das 

terapias usadas e das condições locais e gerais. (MANDELBAUM et al., 2003). 

O item tipo de tecido  descreveu o tecido prevalente nessa região, sendo 

especificado como: T4 - necrótico (escara), de coloração preta, marrom ou castanha 

que adere firmemente ao leito ou às bordas da ferida e apresenta-se mais 

endurecido ou mais amolecido, comparativamente à pele periférica, em qualquer 

quantidade; T3 - esfacelo, de coloração amarela ou branca que adere ao leito da 

ferida e apresenta-se como cordão ou crosta grossa, ou ainda mucinoso (composto 

por glicoproteínas constituintes do muco), sendo que não pode haver presença de 

tecido necrótico; T2 - granulação, de coloração rósea ou vermelha, de aparência 

brilhante, úmida e granulosa; T1 - epitelial, novo tecido róseo ou brilhante que se 

desenvolve a partir das bordas, ou como “ilhas” na superfície da lesão (feridas 

superficiais), e, T0 - pele íntegra - ausência de rompimento da integridade cutânea, a 

úlcera apresenta fechada ou reepitelizada.  

A quantidade de tecido  foi avaliada por meio da descrição dos graus de 

lesão tissular, de acordo com a NPUAP (2007). O grau de lesão tissular das úlceras 

por pressão foi descrito por:  
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GRAU I���� eritema não branqueável: eritema da pele intacta que não embranquece após 

a remoção da pressão; descoloração, calor, edema, endurecimento ou dureza foram 

também utilizados como indicadores, especialmente em indivíduos com pele mais 

escura. (NPUAP, 2007). 

Na avaliação clínica da lesão, realizou-se novamente a verificação do eritema e 

considerou-se que o não branqueável caracteriza a úlcera por pressão de Grau I, a qual é uma 

alteração relacionada com a pressão observável em pele intacta, cujos indicadores são 

comparados à área adjacente ou oposta no corpo. Além disso, inclui alterações em um ou mais 

dos seguintes parâmetros: temperatura da pele (aumento do calor ou arrefecimento); 

consistência do tecido (rijo ou mole); sensibilidade (dor, prurido). (NPUAP, 2007). 

 Considerou-se que a úlcera aparece como uma área definida de vermelhidão 

persistente, ligeiramente pigmentada. Em peles com tonalidades escuras, apresenta-se com 

variações de coloração vermelha, azul ou púrpura. 

GRAU II���� flictena: destruição parcial da pele que envolve a epiderme, derme ou ambas. 

Considerou-se como úlcera superficial que se apresenta clinicamente como uma abrasão ou 

bolha. (NPUAP, 2007). 

GRAU III���� úlcera superficial: destruição total da pele com necrose do tecido subcutâneo que 

pode se estender até, mas não através da fáscia subjacente. (NPUAP, 2007). 

GRAU IV���� úlcera profunda: destruição extensa, necrose tecidual; ou dano muscular, ósseo ou 

das estruturas de suporte com ou sem destruição total da pele. (NPUAP, 2007). 

GRAU INDEFINIDO���� há perda tecidual, mas a base da úlcera é totalmente 

recoberta por tecido necrótico/escara, o qual oculta a visualização das estruturas 

subjacentes. (NPUAP, 2007). 

 

• Dor (S) 

 

A mensuração da dor foi incorporada na avaliação clínica da úlcera por 

pressão, uma vez que representa um aspecto fundamental no tratamento da ferida 

crônica, a fim de promover qualidade de vida ao cliente. (KEAST et al., 2004). 

A avaliação clínica contemplou a investigação dos eventos que ocasionam 

dor (troca do curativo, remoção da cobertura ou outros cuidados), intensidade e 

duração. (DEALEY, 2008; KEAST et al., 2004). Nesta pesquisa, utilizou-se a escala 

analógica da dor para mensuração da intensidade, a qual varia de zero a dez, sendo 

10 o mais intenso. (BASTOS, et al., 2007). 
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• Descolamento (U) 

 

O descolamento ou formação de túneis exigiu atenção, uma vez que 

descreve a destruição tecidual que subjaz a pele íntegra, e caracteriza um 

importante elemento a ser contemplado na avaliação clínica das úlceras por 

pressão. Inicialmente, verificou-se a ausência ou a presença de túneis. Se 

presentes, considerou-se a direção e a profundidade dos túneis.  

A direção dos túneis foi determinada com a introdução de um aplicador 

horizontalmente às bordas da lesão e a documentação seguiu os ponteiros do 

relógio, sendo 12 horas a direção da cabeça do paciente. (KEST et al., 2004). A 

avaliação prosseguiu com a mensuração da profundidade do túnel, na qual o 

aplicador foi inserido horizontalmente, em relação à borda da ferida, com a 

marcação com o dedo e mensuração em régua e registrada em centímetros em 

campo específico no instrumento de coleta de dados. 

 

 

• Borda ou margem (E) 

 

A etapa final do Sistema MEASURE concerne à necessidade de avaliar as 

margens da úlcera e a pele ao seu redor. Esse dado oferece informações úteis 

referentes à etiologia e cicatrização.  

Na avaliação verificou-se o tipo de borda das úlceras por pressão: B1 - 

epitelizada, B2 - delimitada, B3 - irregular, B4 - endurecida, B5 - maceração, B6 - 

frágil, B7 - xerodermia, B8 - descamação, B9 -  esfacelo e, B10 - calor/rubor. 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos, os quais são subdivididos 

em prevalência, perfil dos portadores, localização das úlceras por pressão, 

Características das lesões em três grupos: Grau I, Graus II, III e IV e Grau indefinido, 

fatores de risco – exposição e desfecho e níveis de risco, razão de prevalência e 

úlceras por pressão em crianças. 
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ANEXO III – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (CROZETA , 2009) 
 
 

 
 
 



134 
 

ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO DA AUTORA DO INSTRUMENTO DE COLETA DE 
DADOS E PROTOCOLO DE PESQUISA 
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desenvolvidos na pesquisa supracitada.  
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