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RESUMO 
 

 
 
INTRODUÇÃO: Diariamente, observam-se diferentes lesões de pele em pacientes 
hospitalizados, principalmente em UTI, sejam elas de etiologia cirúrgica, de processos 
infecciosos, trauma ou por LPP (ROSA, 2016). Dentre estas, as LPs são comumente 
encontradas em pacientes críticos, e por saber que a enfermagem é uma profissão 
que possui em sua essência o cuidado, esta precisa estar munida de boas práticas 
para que este cuidado seja planejado e implementado da maneira mais adequada 
para a prevenção e o tratamento da LPP se esta ocorrer. OBJETIVO: Analisar e 
discutir o que a literatura cientifica tem abordado acerca das estratégias para 
minimizar a alta incidência de lesão por pressão na Unidade de Terapia Intensiva. 
MÉTODO: Trata-se de uma Revisão integrativa de Literatura (RIL), onde a busca 
inicial resultou em um total de 908 estudos, dos quais 400 foram selecionados após a 
exclusão dos repetidos. Dos 400 selecionados, 54 estudos foram selecionados, e 
destes, 346 foram excluídos. Desta forma, 09 artigos foram considerados elegíveis 
para análise após a leitura completa do artigo, identificados através do código 
alfanumérico, utilizando as letras LP e o número sequencial, estando todos os artigos 
analisados, disponíveis na base de dados: LILACS e SciELO. RESULTADOS: Ante 
os achados e as observações durante o processo investigativo, sugere-se, como 
estratégia para reduzir a incidência de LPP na unidade, um maior investimento em 
capacitação profissional, através de educação permanente em serviço, bem como da 
construção e implantação de protocolos para prevenção e tratamento dessas lesões, 
sendo estas responsabilidades mais diretamente relacionadas à equipe de 
enfermagem. CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização da Escala de Braden é 
necessária, precisa ser compartilhada pelos enfermeiros nos diversos turnos de 
trabalho e deve subsidiar a prescrição de enfermagem na prevenção de LPP em UTI. 
 
Descritores: Lesão por pressão, Assistência de enfermagem, Unidade de terapia 

intensiva. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

INTRODUCTION: This study aims to analyze and discuss what the scientific literature 

has approached about strategies to minimize the high incidence of pressure injury in 

the Intensive Care Unit. METHOD: The articles were selected from LILACS and 

SciELO, using the descriptors: pressure lesion, nursing care and intensive care unit. 

After applying the inclusion and exclusion criteria, 9 complete articles were listed. 

RESULTS: The initial search resulted in a total of 908 studies, of which 400 were 

selected after exclusion of the repeated ones. Of the 400 selected, 54 studies were 

selected, of which 346 were excluded. In this way, 09 articles were considered eligible 

for analysis after reading the article as shown in table 1, identified using the 

alphanumeric code, using the letters LP and the sequence number, and all the articles 

analyzed are available in the database: LILACS SciELO. FINAL CONSIDERATION: 

Given the findings and observations during the investigative process, it is suggested, 

as a strategy to reduce the incidence of LP in the unit, a greater investment in 

professional qualification, through permanent education in service, as well as the 

construction and implantation of protocols for prevention and treatment of these 

injuries, these responsibilities being more directly related to the nursing team. 

 

Descriptors: Pressure injury, Nursing care, Intensive care unit. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização e objeto de estudo 

Ainda hoje, com toda a discussão voltada para a temática sobre a segurança do 

paciente, nota-se que é alarmante o número de pacientes admitidos em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) que desenvolvem a Lesão Por Pressão (LPP), sendo que a 

principal causa tem sido a não Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

correta para estes pacientes, ressaltando que a aplicabilidade na Sistematização para 

pacientes críticos é de competência do enfermeiro (ROLIM et al., 2013). 

Diariamente, observam-se diferentes lesões de pele em pacientes hospitalizados, 

principalmente em UTI, sejam elas de etiologia cirúrgica, de processos infecciosos, 

trauma ou por LP (ROSA, 2016). Dentre estas, as LPs são comumente encontradas 

em pacientes críticos, e por saber que a enfermagem é uma profissão que possui em 

sua essência o cuidado, esta precisa estar munida de boas práticas para que este 

cuidado seja planejado e implementado da maneira mais adequada para a prevenção 

e o tratamento da LP se esta ocorrer. 

Segundo Lima et al. (2011), “torna-se vantajoso aplicar cuidados na prevenção da 

LPP do que permitir que se instale para depois tratá-la. Sendo que o problema gera 

maior desgaste para equipes de saúde, aumentando custo para o sistema de saúde”. 

Considerando que, a não aplicação dos cuidados devidos, traz ao paciente um 

desgaste imensurável, e o trauma causado é uma “ferida” que o marca intimamente 

por toda a vida. 

É sabido que as causas das LP’s são multifatoriais, onde o cuidado tem que ser 

prestado por uma equipe multidisciplinar, porém, quem passa a maior parte do tempo 

com estes pacientes admitidos em Unidade de Terapia Intensiva são os profissionais 

de enfermagem, os quais precisam atentar para uma forma de cuidar sistematizado 

aplicado os instrumentos para prevenção de LPP existente (SILVA, 2011). 

Uma das consequências mais comuns resultante de longa hospitalização é o 

surgimento de alterações de pele. A incidência aumenta proporcionalmente à 

combinação de fatores de risco, dentre eles: estado de saúde prejudicado; condição 

nutricional alterada; desequilíbrio hidroeletrolítico; déficit de mobilidade e/ou 

sensibilidade, fricção e cisalhamento, edema, umidade, idade, doenças sistêmicas, 

medicação, comprometimento neurológico e distúrbios metabólicos (BRASIL, 2013). 

Por muito tempo as lesões por pressão foram descritas como um problema 

unicamente relacionado aos cuidados de enfermagem. Compreende-se que as LP´s 
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possuem causas multifatoriais passando então à necessidade do cuidado por uma 

equipe multidisciplinar (ROLIM et al., 2013). 

A problemática deste estudo está na falta de implementação de um cuidado 

sistematizado para paciente tendo em vista a importância da prevenção de LPP na 

UTI, associada a um tratamento individualizado considerando-se a particularidade da 

LPP.   

 

1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 

Existem medidas de cuidado que o enfermeiro deve atentar para com os pacientes 

críticos, sendo que as medidas preventivas para LPP podem ser utilizadas de forma 

universal, pois têm validade para LPP ou qualquer outro paciente possa vir a 

desenvolver. 

As medidas de cuidados para a manutenção da integridade da pele, dos 

pacientes restritos ao leito, são medidas relativamente simples a ser: Avaliação de 

lesão por pressão na admissão de todos os pacientes; Reavaliação diária de risco de 

desenvolvimento de LP de todos os pacientes internados; Inspeção diária da pele; 

Manejo da umidade; Manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; 

Otimização da nutrição e da hidratação. A maioria das recomendações para avaliação 

da pele e as medidas preventivas podem ser utilizadas de maneira universal, ou seja, 

tem validade tanto para a prevenção de LPP como para quaisquer outras lesões da 

pele (BRASIL, 2013). 

A prevenção de LPP deve ser reconhecida como um problema de saúde que 

necessita do envolvimento de todos os profissionais da área da saúde, mais 

principalmente da equipe enfermagem, pois esses permanecem no hospital, 

prestando cuidados diretos aos pacientes (LIMA et al., 2011). 

O tema desenvolvido neste trabalho é de suma importância para que o 

enfermeiro atente para a utilização da escala de Braden, e a utilize-a corretamente 

aplicando em seu cotidiano juntos aos pacientes admitidos em uma UTI, portanto, 

espera o presente estudo contribuirá para o planejamento sistematizado de ações e 

estratégias para a prevenção da lesão por pressão, ou ainda, para a diminuição dos 

fatores de riscos para o desenvolvimento de LPP, haja vista que a enfermagem quanto 

ciência do cuidar sistematizado, precisa ser aplicado com afinco. 
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Na proposta de estudo será adotado o termo lesão por pressão, por acreditar 

que este termo melhor descreve o problema em si e por ser este, o termo traduzido 

do National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP, 2016). 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar o que a literatura científica nacional tem abordado acerca da aplicabilidade 

da escala de Braden por enfermeiros na UTI. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o papel do enfermeiro na assistência para prevenção de LPP; 

 Descrever o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a prevenção de L 

PP. 

 Analisar as ações dos profissionais de enfermagem na assistência em UTI 

para prevenção de LP segundo a literatura; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para subsidiar uma boa avaliação, etapa indispensável no processo de 

planejamento e implementação de medidas preventivas e curativas de LPP, é 

necessário o conhecimento sobre as bases anatomofisiológicas da pele, bem como 

sobre os fatores predisponentes da LPP, tratamento, prevenção e assistência de 

enfermagem a pacientes portadores de LPP. Nesse sentido este capítulo apresenta 

uma breve revisão descritiva da literatura, construída a partir de artigos e literatura 

recente, que vêm fundamentar o estudo e subsidiar as possíveis discussões e 

análises dos resultados obtidos. 

 

2.1 Pele e a fisiopatologia da lesão por pressão (LPP) 
 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, representa 15% de seu peso e 

em um indivíduo adulto reveste cerca de 2m2, com aproximadamente 2mm de 

espessura e também é um dos órgãos mais ativos. Além da proteção, a complexa 

estrutura de tecidos permite sua adaptação a diferentes funções como termo 

regulação, percepção e secreção (SILVA et al., 2007; IRION, 2012). 

Irion (2012) divide a fisiologia da pele em três categorias principais: proteção, 

imunidade e termo regulação. Proteção, por conferir proteção passiva evitando que 

elementos do meio ambiente penetrem no corpo, evitando a perda descontrolada de 

água e outras substâncias fundamentais e atuando como primeira linha de defesa do 

sistema imunológico. A pele é composta por duas camadas principais a epiderme e a 

derme, que se encontram firmemente aderidas e que se apoiam sobre o tecido 

subcutâneo.  

Essa camada de gordura também é essencial para a função da pele, 

aumentando o isolamento térmico e protegendo de lesões por forças de compressão 

e cisalhamento entre as superfícies de suporte e as proeminências ósseas do corpo. 

Em relação à Imunidade, sabe-se que a pele possui vários componentes celulares e 

humorais do sistema imunológico e inúmeros sistemas de defesa moleculares contra 

microrganismos. E sobre a função termorreguladora, salienta que a pele em contato 

com o meio externo possibilita o resfriamento do sangue através da perda de calor ao 

passar por ela. A perda de calor depende da diferença de temperatura entre o sangue 

e o ar, para aumentar a perda de calor um maior fluxo sanguíneo é bombeado para a 

pele. À medida que os órgãos internos se aquecem os vasos sanguíneos se dilatam 
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possibilitando uma maior perda de calor através da pele para o ambiente (IRION, 

2012). 

Divide-se anatomicamente a pele em duas camadas, uma superficial, constituída 

por tecido epitelial, a epiderme e uma camada mais profunda, a derme, composta por 

tecido conjuntivo apresentando-se como a camada mais espessa da pele. Hoje, a 

hipoderme que fica sob a derme e é considerada uma tela subcutânea, constituída 

por tecido conjuntivo areolar e adiposo, já não é mais considerada como a terceira 

camada da pele (TORTORA et al., 2012). 

As LPP´s, são injurias causadas na região tecidual da epiderme em pacientes 

acamados, principalmente em UTI, isso se dá por uma proeminência óssea ou por 

aporte de oxigênio ao tecido mole que leva a um dano para esse paciente. 

As LPs são as feridas produzidas por lesão de tecido entre as superfícies de 

acomodação e as proeminências ósseas (IRION, 2012), e podendo estar relacionadas 

a alta sobrecarga ou forças repetitivas que produzem lesão tecidual por diminuírem o 

aporte de oxigênio dos tecidos moles, iniciando assim um dano/isquemia tecidual 

(SERPA et al., 2011). 

A LPP é conhecida por vários nomes, entre eles, escara, escara de decúbito, 

úlcera de decúbito, úlcera de pressão, úlcera por pressão. Estas nomenclaturas são 

utilizadas corriqueiramente na rotina cotidiana, mas na verdade são imprecisas. No 

termo úlcera de decúbito, por exemplo, refere-se somente às lesões em pacientes 

deitados, pois a palavra “decúbito”, do latim “decumbere”, significa “deitado”, não 

descrevendo a úlcera por pressão de um paciente sentado (FERREIRA et al., 2010). 

Da mesma forma, não se deve utilizar o termo escara, pois esta se refere apenas ao 

tipo de tecido (necrótico) que pode existir sobre uma úlcera (BORGES, 2008). 

Onde uma das consequências mais comuns resultante de longa hospitalização é 

o surgimento de alterações de pele. A incidência aumenta proporcionalmente à 

combinação de fatores de risco, dentre eles: estado de saúde prejudicado; condição 

nutricional alterada; desequilíbrio hidroeletrolítico; déficit de mobilidade e/ou 

sensibilidade, fricção e cisalhamento, edema, umidade, idade, doenças sistêmicas, 

medicação, comprometimento neurológico e distúrbios metabólicos (BRASIL, 2013). 

O Brasil possui uma política nacional de Segurança do paciente que possibilita, 

por meio do gerenciamento de riscos, implementação de medidas de prevenção à 

exposição aos riscos e danos ao paciente decorrentes da assistência à saúde, um 
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cuidado mais seguro (FASSINI et al., 2012). Ainda para os referidos autores, 

consideram a LP como um agravo na maioria das vezes evitável, inserido no âmbito 

da segurança do paciente deve toda a equipe multiprofissional planejar ações, a 

exemplo de protocolos com o fim diminuir este risco. 

As medidas de cuidados para a manutenção da integridade da pele quanto a 

LPP, dos pacientes acamados e/ou restritos ao leito, tem maior chance de 

desenvolver LPP, sendo que a principal condição para que se possa se desenvolver 

a LPP, estar relacionado assistência prestada a este paciente. A maioria das 

recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser utilizadas 

de maneira universal, ou seja, tem validade tanto para a prevenção de LPP como para 

quaisquer outras lesões da pele (BRASIL, 2013). 

De acordo com Protocolo para prevenção de lesões por pressão do Ministério 

da Saúde, são adotadas seis etapas essenciais a estratégia de prevenção de LPP, 

que são: avaliação de lesão por pressão na admissão de todos os pacientes; 

reavaliação diária de risco de desenvolvimento de LPP de todos os pacientes 

internados; inspeção diária da pele; manejo da umidade: manutenção do paciente 

seco e com a pele hidratada; otimização da nutrição e da hidratação (BRASIL, 2013a). 

Esta avaliação apresenta dois componentes: a avaliação do risco do paciente 

para desenvolver a LPP e a avaliação da pele e detecção de lesões já instaladas 

(BRASIL, 2013a). Existem várias ferramentas para a avaliação do risco do paciente 

para o desenvolvimento das LPP em que se pode confiar. Dentre estas, as escalas 

preditivas, quando já validadas, são instrumentos para a avaliação diária do risco, 

possibilitando um plano de cuidados adequado e aumentando a eficácia das 

intervenções realizadas (FALCI et al., 2008). 

 

2.2 A importância da escala de Braden para o enfermeiro 

A escala de Braden, desenvolvida por Braden e Bergstron, é composta de seis 

sub-escalas: percepção sensorial, umidade da pele, atividade, mobilidade, estado 

nutricional, fricção e cisalhamento (LIMA et al., 2011). É a mais utilizada no Brasil. 

Apresenta uma escala ordinal de 1 a 4 para cada item. O risco aumenta com a 

pontuação mais baixa e a contagem máxima é de 23. Os resultados de 16 ou menos 

caracterizam em geral uma situação de risco (IRION, 2012). 
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A pontuação total da escala de Braden varia entre 6 a 23 escores, levando em 

consideração que a contagem do menor número de pontos demonstra que o indivíduo 

tem um risco maior de desenvolver lesão por pressão. Esse risco é especificado 

considerando a soma dos escores, que são classificados como: sem risco, em risco, 

risco moderado, risco alto e risco muito alto. Alguns autores recomendam o uso da 

Escala de Braden principalmente em idosos, pois afirmam ser a mais bem definida 

operacionalmente, já que permite a avaliação de vários fatores relacionados à 

ocorrência, facilitando a identificação de fatores predisponentes ou de risco e 

favorecendo o planejamento de medidas preventivas para evitar o surgimento de 

possíveis lesões (FERREIRA, 2015). 

A sub-escala percepção sensorial identifica a capacidade de sentir e, portanto, 

relatar o desconforto sentido. A sub-escala umidade mensura a exposição da pele à 

umidade, do tipo incontinência urinária e/ou fecal, resíduos de alimentos, presença de 

secreção na pele, dentre outros. Já a sub-escala atividade e mobilidade avaliam a 

duração da atividade e a frequência das trocas de posição do paciente. A sub-escala 

nutrição avalia a ingesta alimentar do paciente por meio do controle das refeições 

realizadas. A sub-escala fricção e cisalhamento, avalia a capacidade do paciente em 

necessitar de auxílio para se movimentar ou a movimentar-se sozinho, deixando a 

superfície da pele livre do contato com as superfícies de apoio (PARANHOS et al., 

1999). 

A abordagem das lesões por pressão deve ser estabelecida como um tópico 

essencial no planejamento assistencial em instituições hospitalares, instituições de 

longa permanência e em atendimentos domiciliares a indivíduos com 

comprometimento da integridade tissular (MARINI et al., 2011). 

Como parte de protocolos de prevenção de UP as escalas avaliativas e/ou 

preditivas são inseridas como medidas no manejo principalmente de pacientes 

críticos, no qual a enfermagem pode e deve fazer uso destes instrumentos 

principalmente no que tange o cuidado com paciente crítico e a integridade cutânea. 

Dentre estes instrumentos está a Escala de Braden criada em 1987 sendo traduzida, 

adaptada e validada no Brasil em 1999. Ao ser inserido no cenário da saúde brasileira 

e com as apropriadas adaptações a escala de Braden ganhou uma versão destinada 

à avaliação de pacientes críticos pediátricos, sendo conhecida com Braden (SERPA 

et al., 2011). 
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Portanto torna-se necessário o conhecimento do enfermeiro acerca das formas 

de avaliação, para saber identificar o mais precocemente possível, fatores de risco 

que possam resultar em uma LPP, promovendo uma vida mais saudável ao paciente 

(FERREIRA, 2015). 

 

2.3 Papel do enfermeiro na utilização da escala de Braden na UTI 

As escalas são úteis, complementam-se e trazem benefícios na avaliação 

sistemática do paciente. Em pacientes críticos, a utilização destes instrumentos deve 

ocorrer diariamente, em decorrência da variação das condições clínicas, sendo 

necessária a implementação de condutas apropriadas de prevenção após o 

diagnóstico do risco (ARAÚJO et al., 2010). A atuação do enfermeiro na avaliação 

do risco subsidia um cuidado integral e individualizado ao paciente e à família 

(FERNANDES et al., 2012) e proporciona informações imprescindíveis para o plano 

de cuidado, assegurando comunicação multidisciplinar eficaz (ARAUJO et al., 2011). 

É inerente ao profissional de enfermagem a responsabilidade de resguardar a 

integridade do paciente, seja ela física emocional ou social. O Código de Ética 

Profissional de Enfermagem dita em seu artigo 12, que o enfermeiro tem o dever e a 

responsabilidade de “Assegurar à pessoa, família e coletividade a assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência” 

(COFEN, 2007) que está de acordo com o Código Civil Brasileiro, artigo 186, que 

refere como ato ilícito “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direitos e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente 

moral” (BRASIL, 2002). 

Compreendendo que cabe à enfermagem identificar os fatores de risco para o 

desenvolvimento de LPP nos pacientes e planejar ações sistematizadas de caráter 

preventivo, a fim de melhorar a qualidade da assistência que lhes é devida, temos 

como relevância para este estudo, o fato de que a prevenção de LPP tem sido 

considerada um indicador de qualidade não só do serviço de saúde, como também do 

cuidado de enfermagem na UTI e assim reduzindo os gastos para o estado e contribuir 

para a comunidade cientifica, e sociedade a importância da prevenção (SILVA, 2016). 

Na coleta de dados do paciente, o enfermeiro aplica a escala de Braden (10), 

instrumento que auxilia a identificar o risco para LPP, e a partir disto realiza o 

diagnóstico, planeja e prescreve intervenções de enfermagem, de acordo com o 
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“Protocolo Assistencial de Prevenção e Tratamento de Úlcera por Pressão” (LUCENA 

et al., 2011; SANTOS, 2011). 

Na aplicação da EB, os enfermeiros avaliam seis fatores específicos (sub-

escalas de Braden) que contribuem ao desenvolvimento da LPP: percepção sensorial, 

umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. Nesse hospital, o 

escore <13 é o ponto de referência para identificar o paciente em risco para LPP. Nos 

casos em que ocorre o desenvolvimento de UP grau II, o enfermeiro notifica, por meio 

do sistema informatizado de “Indicador de qualidade assistencial de LPP” (PEREIRA, 

2011; SANTOS, 2011). 

A enfermagem vem acumulando no decorrer de sua história, juntamente com 

conhecimento empírico, teórico, o conhecimento científico, a executar suas atividades 

baseadas não somente em normas disciplinares, mas também em rotinas repetidas 

da sua atuação. Com a afirmação da Enfermagem como ciência, as modificações da 

clientela, da organização, do avanço tecnológico e dos próprios profissionais de 

Enfermagem, a prática da profissão deixa de ser mecânica, massificada e 

descontinua, utilizando-se de métodos de trabalho que favorecem a individualização 

e a continuidade da assistência de Enfermagem, bem como do estudo crítico do 

atendimento prestado (CHAVES et al., 2012). 

Na admissão do paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva, esta deve 

estar relacionada com a qualidade da assistência que ele precisa. Para que fique 

evidenciada a necessidade de um atendimento seguido de alguns critérios que podem 

ser estabelecidos. Tais critérios são baseados a partir das necessidades de cuidado 

de enfermagem sistematizado (SANTOS, 2011). 

2.3.1 Assistência de enfermagem para prevenção de LP 

Os profissionais da enfermagem, em especial ao enfermeiro, pelas 

características das atividades que estão sob sua responsabilidade, é o profissional 

que tem maior tempo de contato com o paciente, desde a sua admissão até a sua alta 

(SANTOS, 2011).  

Esse profissional tem a função de acolher o paciente com carinho, competência 

e respeito, mantendo sempre um olhar atento ao indivíduo que se coloca sob seus 

cuidados, na intenção de reduzir riscos de eventos adversos, incluindo as lesões por 

pressão, e garantir a qualidade da assistência prestada (PEREIRA, 2011). 
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Quando se fala sobre LPP, os cuidados preventivos a serem dispensados pelo 

enfermeiro incluem: mudança de decúbito frequente; avaliação diária da pele, com 

especial atenção a presença de pele ressecada, edemaciada ou excessivamente 

úmida, o que deve ser comunicado ao enfermeiro; promoção da hidratação da pele; 

atenção as trocas de fraldas sempre que preciso, a fim de se evitar umidade e 

agressão a pele pelas eliminações; orientações quanto a importância do tratamento 

utilizado nas LPP, incluindo orientações aos familiares; manutenção de dieta 

adequada, com incentivo a ingesta oral, uso de colchões do tipo piramidal ou 

pneumático; posicionamento adequado de dispositivos médicos (LUCENA et al., 

2011). 

Vê-se que o papel dos profissionais de enfermagem na prevenção do 

desenvolvimento de LPP ou de seu agravamento é essencial. Ao mesmo tempo, sabe-

se que estes profissionais em muitas instituições, públicas e privadas, trabalham com 

número insuficiente de materiais equipamentos para tal, assim como, vivenciam uma 

sobrecarga de afazeres quando comparado ao efetivo de pessoal. Isso tudo, 

obviamente, dificulta uma assistência segura e de qualidade, embora não a inviabilize 

de todo. Ainda assim, é necessário lançar mão dos recursos que se tem disponível 

para fazer o melhor possível em cada circunstância (PEREIRA, 2011).   

É da competência do enfermeiro a avaliação da assistência, porém o resultado 

desta avaliação implica muitas vezes na decisão sobre a assistência no dia seguinte. 

Portanto, se no decorrer do dia houver falhas em uma decisão, isto ocasionará uma 

situação grave. Por isso o enfermeiro, nessa área, engloba das necessidades dos 

pacientes no que se refere à doença enquanto processo mórbido e suas 

consequências (MONTANHOLI et al., 2011). 

Salienta-se que a limitação de recursos pode ser não somente um fator limitante 

para resultados mais expressivos em termos de prevenção e LPP, mas também, um 

elemento desmotivador para a equipe que presta cuidados; na proporção em que, 

essa equipe, pode ter seus pacientes lesionados apesar dos esforços feitos em 

sentido contrário (OLKOSKI et al., 2016). 

Sem dúvida, os recursos materiais são fundamentais para os cuidados e para o 

bom funcionamento das organizações, contribuindo para que os funcionários possam 

dar resposta adequada às necessidades dos indivíduos. Por isso mesmo, tais 

recursos devem ser adequados em termos de qualidade e quantidade; e precisam 
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estar disponíveis, de forma que a sua redução não sirva de desculpa para a não 

realização de cuidados ou para a desmotivação dos profissionais (IGLESIAS et al., 

2006 apud RODRIGUES; SORIANO, 2011). 

Com o planejamento de cuidados de enfermagem, já é a condição fundamental 

esperada para uma melhor recuperação do paciente. Quando o enfermeiro se 

encontra emponderado do conhecimento cientifico, entende-se que esta já é um 

excelente caminho percorrido para assistir o paciente, haja vista que seu estado é 

grave, entretanto, não é irrecuperável, onde, há possibilidade de que este se beneficie 

da assistência prestada, como afirma a literatura a seguir (MONTANHOLI et al., 2011) 

Pode-se dizer que o conhecimento necessário para um enfermeiro de UTI, vai 

desde a administração e efeito das drogas até o funcionamento e adequação de 

aparelhos, atividades estas que se integram as atividades rotineiras de um enfermeiro 

desta unidade e deve ser por ele dominado. O papel do enfermeiro na unidade de 

tratamento intensivo consiste em obter a história do paciente, fazer exame físico, 

executar tratamento, aconselhando e ensinando a manutenção da saúde e orientando 

os pacientes para uma continuidade do tratamento e medidas segundo a escala de 

Braden (SOUZA et al., 2011). 

O enfermeiro que atua nesta unidade necessita ter conhecimento científico, 

prático e técnico, a fim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo 

segurança a toda equipe, e principalmente, diminuindo os riscos que ameaçam a vida 

do paciente. Os enfermeiros da UTI devem ainda, aliar à fundamentação teórica 

(imprescindível) a capacidade de liderança, o trabalho, o discernimento, a iniciativa, a 

habilidade de ensino, a maturidade e a estabilidade emocional (MONTANHOLI et al., 

2011). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma Revisão integrativa de Literatura (RIL). A RIL é uma 

metodologia de pesquisa usado desde 1980, que permite a sistematização e 

divulgação dos efeitos da pesquisa bibliográfica, definindo a valor da pesquisa 

acadêmica no exercício. O objetivo principal da revisão integrativa é a coerência entre 

a análise científica e o aprendizado profissional no campo da atuação profissional. 

 

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que 
dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática 
clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de 
um determinado assunto, além de apontar lacunas do 
conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização 
de novos estudos (MENDES, 2008). 
 
 

A pesquisa qualitativa não busca quantidade numérica, mas, compreensão de 

qualidade, onde os pesquisadores defendem um modelo único de busca para todas 

as ciências, onde as ciências sociais têm sua particularidade, o que pressupõe um 

método adequado, e desisti do modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, 

pois não podem julgar nem deixar que o preconceito atinja a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997). 

"A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte 

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

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

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos" 

(MENDES, 2008). 

 

3.1.1 Questão Norteadora 

A formulação do problema forneceu a base para elaboração da pergunta 

norteadora e serve para identificar o propósito da revisão, facilitando a definição dos 

critérios de inclusão e exclusão, extração e análise das informações, identificação das 

melhores estratégias de busca, escolha dos descritores e tipos de periódicos a serem 

revisados. 

Baseados nos objetivos de estudo a formulação do problema é proposta através 

da seguinte questão norteadora: Quais as evidências cientificas sobre aplicabilidade 

da escala de Braden como forma de prevenção de LPP na UTI? 
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3.1.2 Critério de Inclusão Exclusão 

3.1.2.1 Inclusão 

Foram adotados como critérios de inclusão para direcionar a construção dos 

resultados desta RIL: artigos que apresentaram assistência de enfermagem em para 

paciente critico em UTI; artigos resultantes da busca, artigos publicados no período 

de 2011 a 2016; artigos que apresentaram a assistência de enfermagem para 

prevenção de LP nos resultados do estudo; artigos publicados nos periódicos LILACS 

e SciELO, artigos publicados em português, artigos em versão livre. 

 

3.1.2.2 Exclusão 

Produções publicadas anteriormente ao período de 2011 e posterior 2016, os 

que não se apresentam no formato de artigos completos, estudos não disponíveis 

online, trabalhos duplicados nas bases de dados e que não tenham relação com o 

tema, artigos em outra língua, artigos onde somente os resumos estevam disponíveis. 

Artigos que não estejam publicados nos últimos cinco anos, que não estejam nas 

seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e artigos que não eram completos. 

 

3.1.3 Coleta de dados 

Para análise das referências foi utilizado uma adaptação da ficha de Ursi (2006), 

o conteúdo obtido foi organizado quanto ao ano. Todos os artigos foram analisados 

primeiramente, por meio da leitura dos títulos e selecionados com base no objetivo e 

pergunta norteadora desta revisão. Foi realizada a leitura dos resumos, e entre os 

estudos selecionados após este processo, foram lidos os artigos completos, e destes, 

escolhidos os estudos elegíveis para análise. A busca inicial resultou em um total de 

908 estudos, dos quais 400 foram selecionados após a exclusão dos repetidos. Dos 

400 selecionados, 54 estudos foram selecionados, e destes, 346 foram excluídos. 

Sendo assim, 54 artigos completos foram avaliados para elegibilidade, destes, 45 

foram excluídos, 29 por não se enquadrarem nos critérios de inclusão e 16 por 

estarem em outras línguas. Desta forma, 09 artigos foram considerados elegíveis para 

análise após a leitura completa do artigo como mostra o quadro1, identificados através 

do código alfanumérico, utilizando a letra H e o número sequencial, estando todos os 

artigos analisados, disponíveis na base de dados: LILACS e SciELO. 
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3.1.4 Analise dos dados 

Para análise das referências, o conteúdo obtido foi organizado quanto ao ano. 

Todos os artigos foram analisados primeiramente, por meio da leitura dos títulos e 

selecionados com base no objetivo e pergunta norteadora desta revisão. Foi realizada 

a leitura dos resumos, e entre os estudos selecionados após este processo, foram 

lidos os artigos completos, e destes, escolhidos os estudos elegíveis para análise. A 

busca inicial resultou em um total de 908 estudos, dos quais 400 foram selecionados 

após a exclusão dos repetidos. Dos 400 selecionados, 54 estudos foram 

selecionados, e destes, 346 foram excluídos. Sendo assim, 54 artigos completos 

foram avaliados para elegibilidade, destes, 45 foram excluídos, 29 por não se 

enquadrarem nos critérios de inclusão e 16 por estarem em outras línguas. Desta 

forma, 09 artigos foram considerados elegíveis para análise após a leitura completa 

do artigo como mostra o Quadro1, identificados através do código alfanumérico, 

utilizando as letras LP e o número sequencial, estando todos os artigos analisados, 

disponíveis na base de dados: LILACS e SciELO. 

 

3.2 Aspectos éticos e legais 

Ao que condiz aos aspectos éticos do estudo, iremos nos comprometermos em 

preservar citação original da autoria dos artigos científicos utilizados no nosso estudo, 

bem como qualquer citação de documento utilizado, a fim de obter o caráter ético e 

cientifico que a revisão integrativa da literatura necessita. Esse estudo não será 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), uma que a revisão integrativa da 

literatura é dispensada da análise do CEP. 

 

3.3 Riscos e Benefícios  

O presente trabalho, como todo estudo científico apresenta risco, mesmo que 

sejam riscos mínimos, uma vez que o nosso estudo não vai lidar com seres humanos 

e nem com pesquisa de campo, porém estamos sujeitos a possibilidade de 

cometermos plágio ou não citar determinado autor de acordo com as normas. Para 

amenizar esses possíveis riscos iremos nos responsabilizarmos em citar todos os 

autores envolvidos na construção desse estudo, bem como estruturar nosso trabalho 
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seguindo as normas da Faculdade Pan-Amazônica e da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Este estudo irá fazer uma discussão ampla sobre a sistematização da 

assistência de enfermagem para prevenção de LPP em UTI, uma vez que 

compreendermos que o paciente faz parte de uma família e comunidade, 

necessitando de uma assistência de enfermagem eficiente e eficaz, assim essa RIL 

proporcionará as evidencias que vêm sendo trabalhadas sobre a temática, bem como 

exemplos de práticas bem sucedidas ou não, fazendo com que haja uma reflexão 

sobre o papel do enfermeiro na utilização da sistematização da Assistência de 

Enfermagem como ferramenta para prevenir as LPP’s. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro1. Distribuição dos artigos relacionados a Lesão por Pressão, tendo como foco 

a assistência de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 

Nº TITULO DO ARTIO AUTOR 

PRINCIPAL 

OBJETIVO ANO  E 

PERIÓDIC

O 
 
 
 
LP1 

 

INDICADOR DE QUALIDADE 

ASSISTENCIAL ÚLCERA POR 

PRESSÃO: ANÁLISE DE 

PRONTUÁRIO E DE 

NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE 

 

CÁSSIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS et al.,  

 

Comparar os dados notificados em 
sistema de indicador de qualidade 
assistencial 
de úlcera por pressão (UP), com 
registros em evoluções de 
enfermagem nos prontuários dos 
pacientes, descrever o perfil 
clínico e os diagnósticos de 
enfermagem dos pacientes que 
desenvolveram UP grau II ou mais 

 
 
 

2013 

SciELO 
 

 
 
LP2 

ÚLCERA POR PRESSÃO EM 

UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA: ANÁLISE DA 

INCIDÊNCIA E LESÕES 

INSTALADAS* 

 

MARIA DO 

LIVRAMENTO NEVES 

SILVA et al.,  

 

 
Analisar a incidência de úlceras 
por pressão e descrever suas 
características. 

 
 

2013 

LILACS 

 
 
LP3 

CONHECIMENTO DOS 

ENFERMEIROS ACERCA DA 

PREVENÇÃO DE LESÕES 

POR PRESSÃO EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA 

 

FÁBIA SOSTISSO 

DALLAROSA  

et al. 

. 

 
Investigar o perfil e o 
conhecimento dos enfermeiros 
acerca da prevenção de úlceras 
por pressão. 

 
            2016 

LILACS 

 
 
LP4 

AÇÕES DOS ENFERMEIROS 

NA GERÊNCIA DO CUIDADO 

PARA PREVENÇÃO DE 

ÚLCERAS POR PRESSÃO 

EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

 
EMANOELI AGNES 
STEIN 

et al. 

 
Identificar as ações de prevenção 
de Úlceras por Pressão UP 
utilizadas pelos enfermeiros na 
gerência do cuidado em uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

 
 

2012 
LILACS 

LP5  
 AVALIAÇÃO DO RISCO DE 

ÚLCERA POR PRESSÃO EM UTI 

E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA 

DE ENFERMAGEM 

 
TAÍS PAGLIUCO 

BARBOSAI et al.,  

 

Identificar os pacientes com risco 
de desenvolver úlcera por pressão 
(UPP) em unidade de terapia 
intensiva (UTI) por meio da Escala 
de Braden e relacionar esses 
escores com a assistência de 
enfermagem na sua prevenção. 

 
2014 

SciELO 
 

 
 

 
 
 
LP6 

 

AVALIAÇÃO DAS ESCALAS DE 

RISCO PARA ÚLCERA POR 

PRESSÃO EM PACIENTES 

CRÍTICOS: UMA COORTE 

PROSPECTIVA 

  

ANDRESSA TOMAZINI 

BORGHARDT  

et al. 

 

 

Avalia a curácia das escalas de 
avaliação de risco de Braden e de 
Waterlow, em pacientes críticos 
internados.  

 
 

         2015 

LILACS 

 
 
LP7 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA 
ÚLCERA POR PRESSÃO EM 
PACIENTES CRÍTICOS 

 

FLÁVIA SAMPAIO 

LATINI GOMES 

et al. 

 
Foi analisar os fatores de risco 
para o desenvolvimento de úlcera 
por pressão em pacientes adultos 
internados em CTIs. 

 
 
          2011 

SciELO 
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LP8 

IMPLANTAÇÃO DA ESCALA DE 

BRADEN EM UMA UNIDADE DE 

TERAPIAINTENSIVA DE UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

TALINE BAVARESCO  

et al.,         

 

Implantar a Escala de Braden (EB) 
como instrumento de predição de 
risco para úlcera por pressão (UP) 
e analisar os resultados do seu uso 
em uma unidade de terapia 
intensiva. 

 
 

2011 

LILACS 
 

 
 
LP9 

 
AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO 

PARA APOIO À DECISÃO NO 

CUIDADO DE ÚLCERAS POR 

PRESSÃO  

 

 

CHRIS MAYARA S. 

TIBES  

et al. 

 

Reduzir a ocorrência de eventos 
adversos em instituições de 
saúde, como, por exemplo as 
úlceras por pressão.  
 

 
 

2015 

LILACS 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos artigos quanto aos principais resultados e delineamento 

metodológico dos mesmos. 

Nº PRINCIPAIS RESULTADOS DELINEAMENTO METODOLOGICO 

 

LP1 

Dos 188 pacientes, seis (3%) apresentaram notificação de UP 

grau II ou mais, entretanto, 19 (10%) tiveram registro nas 

evoluções de enfermagem, constatando-se subnotificação de 

dados. A maioria eram mulheres, idosos e portadores de 

doenças cerebrovasculares. O diagnóstico de enfermagem 

mais frequente foi Risco de infecção. 

Dados coletados retrospectivamente em 

prontuário e sistema informatizado de 

indicador assistencial, analisados 

estatisticamente. 

LP2  

Evidenciou-se que 22,2% dos pacientes desenvolveram a lesão, 

afetando igualmente os gêneros (50,0%), prevalecendo a raça 

branca (62,5%), com idade de até 50 anos (30,8%), que 

desenvolveram a lesão em menos de 10 dias (87,5%), na região 

sacral (27,3%) e classificadas na categoria II (63,6%). 

Estudo descritivo, longitudinal, de 

abordagem quantitativa, realizado em UTI 

de hospital público. Para coleta de dados, 

foram utilizados dois instrumentos: um 

formulário e uma ficha de 

acompanhamento das condições clínicas 

dos pacientes e características da pele, 

utilizada nas avaliações subsequentes. 

 

 

LP3 

Observou-se que 17 (85%) dos enfermeiros eram do sexo 

feminino, tinham entre 31 a 40 anos 09 (45%), solteiros (as) 10 

(50%); com pós-graduação 11 (55%); renda familiar mensal 

maior que cinco salários mínimos 11 (55%) e tempo de serviço 

de 1 a 5 anos 15 (75%). Os resultados do questionário aplicado 

apresentaram como índice de acertos global 72%, e erros 28%. 

Apenas 10 (50%) dos enfermeiros referiram participação em 

capacitações sobre úlceras por pressão. 

Estudo transversal, descritivo, 

desenvolvido em três Unidades de Terapia 

Intensiva de um hospital público do estado 

do Ceará-Brasil, com 20 enfermeiros. A 

coleta de dados foi realizada por um 

questionário semiestruturado, abordando 

questões referentes ao conhecimento dos 

enfermeiros sobre a prevenção das lesões 

por pressão. 

 

LP4 

As principais estratégias preventivas referidas pelos 

enfermeiros foram mudança de decúbito, exame físico diário 

da pele, hidratação da pele, uso de coxins, suporte nutricional, 

uso de colchão piramidal e realização de massagens de 

conforto. 

Estudo exploratório-descritivo com 

abordagem qualitativa realizado na UTI de 

um hospital universitário da região Sul do 

Brasil. 

 

 

LP5 

 

Houve prevalência de pacientes com risco moderado e idade 

média de 54,35 anos. A relação entre a classificação de risco e 

as medidas preventivas não estavam condizentes com os 

escores encontrados, sendo a mudança de decúbito e o uso de 

coxins, os cuidados menos observados. 

Trata-se de um estudo transversal, 

prospectivo, realizado num hospital de 

ensino de porte especial, com 780 leitos, 

situado em São José do Rio Preto, no 

interior do Estado de São Paulo, em três 

UTIs: geral, convênio, e emergência, 

denominados por UTI A, B e C, 

respectivamente. 

 

 

  
Trata-se de uma coorte prospectiva, com 

55 pacientes nas unidades intensivas, por 
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LP6 A incidência de úlcera por pressão foi de 30,9%, as escalas 

de Braden e de Waterlow apresentaram, nas três avaliações, 

alta sensibilidade (41% e 71 %) e baixa especificidade (21% 

e 47%), respectivamente. Os escores de coorte encontrados 

na primeira, segunda e terceira avaliações foram de 12, 12 

e 11, na escala de Braden, e de 16, 15 e 14 na escala de 

Waterlow.  
 

meio de avaliação de variáveis 

sociodemográficas e clínicas, de 

aplicação das escalas (Waterlow e 

Braden), na admissão e a cada 48 horas, 

da avaliação e classificação das úlceras 

em categorias.  
 

 

LP7 

Os resultados mostraram que pacientes internados por 15 dias 

ou mais apresentavam alguma categoria de risco. As maiores 

frequências de úlcera por pressão foram encontradas em 

pacientes que estavam nas categorias: percepção sensorial 

(completamente limitado), umidade (constantemente úmida), 

mobilidade (completamente imobilizado), atividade 

(acamado), nutrição (adequado) e fricção e cisalhamento 

(problema). 

 

Trata-se de um estudo seccional analítico 

no qual foram avaliados 140 pacientes, 

internados em 22 CTIs, utilizando-se a 

escala de Braden. 

 

LP8 

Encontrou-se 58 (78,37%) pacientes com escore ≤ a 13 e uma 

incidência de UP de 25,67%. Em 45 (60,8%) pacientes houve 

o preenchimento diário da EB, destes 5 (11,1%) desenvolveram 

UP; em 29 (39,1%) não houve aplicação diária da EB, destes, 

14 (48,2%) desenvolveram UP. 

Trata-se de um estudo piloto do tipo 

prospectivo longitudinal realizado em uma 

UTI de um Hospital Universitário do Sul do 

Brasil, com vistas à implantação do uso da 

EB. 

 

LP9 

Na avaliação realizada pelos especialistas de Enfermagem, 

obteve-se média 5 para todas as questões, o que evidenciou a 

adequabilidade do sistema do ponto de vista dos profissionais 

enfermeiros. A média cinco (valor máximo na avaliação) 

também evidenciou a concordância entre os diferentes 

avaliadores. 

 

Trata-se de uma pesquisa 

descritiva/exploratória que visa avaliar um 

aplicativo móvel para auxiliar enfermeiros 

no processo de prevenção e classificação 

das UP  

 

 

CARACTERIAÇÃO DO ESTUDO 

Com relação às principais características dos artigos selecionados, observa-se 

que o ano de publicação 2011, 2013 e 2015 tiveram um percentual de 33% (06 artigos) 

sendo 02 cada, já os anos de 2012, 2014 e 2016 tiveram um percentual de 22% (03 

artigos), respectivamente. A maior parte dos estudos foi encontrada na LILACS (06 

artigos), depois SCIELO (03 artigos). 

Quanto à abordagem metodológica dos estudos, 05 (56%) eram quantitativos, 

enquanto que 04 (46%) eram qualitativos.   

Ao analisar a temática dos estudos, verifica-se que em todos há uma 

preocupação com a qualidade de vida dos pacientes quanto à incidência de LP na 

UTI. Os estudos apresentam diferentes maneiras de intervenção de modo a melhorar 

a qualidade de vida, que vão além das opções farmacológicas. 

Autores descrevem sobre intervenções através de programas de reabilitação 

que melhorem a perspectiva de qualidade de vida desta população em 28% dos 

estudos (05 estudos). Percebe-se um percentual de 72% (07 artigos) de estudos que 

visam identificar os diferentes fatores que influenciam na qualidade da Assistência de 

Enfermagem para prevenção de LP na UTI. 
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 O tipo de instrumento menos utilizado nos estudos foi o formulário com 03 (31 

%), houve estudos que optaram por entrevista semiestruturada, constando 06 (69 %). 

O público alvo dos estudos era a assistência de enfermagem para prevenir a LLP com 

03 (33%) dos estudos, destaca-se que 03 (33%) a importância da prevenção de LP, 

03 artigos (33 %). A maioria dos estudos se desenvolveu em hospital escola, 07 (62%), 

em seguida com número de 02 (39 %), teve ainda estudo que se desenvolveu tanto 

em hospital escola quanto em hospital privado. 

Região com maior incidência foi o Sudeste com 05 (68 %) com destaque para 

Minas Gerais e São Paulo com 02 cada e Espírito Santo com 01. Seguido da região 

Nordeste com 02; Sul e Centro-oeste com 01 cada. 

  Após a análise dos artigos incluídos na presente revisão integrativa de 

Literatura (RIL), reuniram-se os resultados em 03 categorias temáticas:1º O papel do 

enfermeiro na assistência para prevenção de LPP; 2º o conhecimento da equipe de 

enfermagem sobre à prevenção de LPP. 3º As ações dos profissionais de enfermagem 

na assistência em UTI para prevenção de LPP. 

DISCUSSÃO 

4.1 O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA PARA PREVENÇÃO DE LPP 

O uso da escala de Braden permite ao enfermeiro mensurar de forma clara e 

objetiva o risco de cada paciente para o desenvolvimento da LP além de fornecer 

subsídios para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem que são responsáveis 

por reduzir a incidência da lesão. A escala de Braden possui valores agregados a cada 

item a ser mensurado, sendo que cada sub-escala possui um escore que varia de 1 a 

4 (ARAÚJO et al., 2012). Ressalta-se que a escala de Braden foi criada para intervir 

preventivamente no desenvolvimento da LPP e embora outras escalas avaliem a pele 

de maneira mais criteriosa, a escala de Braden é a única que avalia a percepção 

sensorial do paciente sendo de extrema relevância para a avaliação do paciente crítico 

ao passo que a percepção sensorial alterada ou a não percepção torna o paciente 

incapaz de se manifestar mediante a dor e o desconforto (GOMES et al., 2011). 

A determinação do risco para o desenvolvimento da LPP realizado pelo 

enfermeiro através da utilização da escala de Braden deve ser conciliada ao seu 

julgamento clínico quanto aos resultados obtidos com a utilização da escala. O 
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enfermeiro deve apoiar-se em conhecimento clínico para atribuir ou não a 

vulnerabilidade de sujeitos frente à LP (BARBOSA et al., 2014; GOMES et al., 2011). 

 

4.2 O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE A PREVENÇÃO 

DE LPP.  

O estudo realizado por Miyazaki et al., (2010) realizado com uma amostra de 

386 profissionais de enfermagem dos quais 250 eram técnicos/auxiliares de 

enfermagem e 136 enfermeiros, no qual o objetivo foi identificar o grau de 

conhecimento dos enfermeiros quanto à prevenção da LPP com os resultados obtidos 

através de um questionário com perguntas que questionavam quanto aos principais 

fatores de risco e principais medidas preventivas. Constatou que o conhecimento dos 

enfermeiros e dos demais profissionais de enfermagem quanto ao tema é insuficiente 

para o planejamento e emprego de intervenções de forma qualificada na prevenção 

da LP. Desta forma, o estudo indica e ressalta a necessidade do contínuo processo 

de aprendizado e aperfeiçoamento do enfermeiro no qual este deve buscar sua 

capacitação e realizá-la junto à sua equipe através dos processos educativos, pois 

somente desta maneira é possível de fato prevenir o desenvolvimento da LPP. 

Portanto, o estudo de LP1 e LP2 vem reafirmar que o Processo de 

Enfermagem (PE) é o indicador de qualidade assistencial de LPP sejam utilizados 

como ferramentas confiáveis e seguras é necessário que os enfermeiros se 

instrumentalizem e se responsabilizem pelo aprimoramento da avaliação de risco dos 

pacientes, de forma a estabelecer Diagnóstico de Enfermagem (DE) acurados e 

intervenções de prevenção e tratamento precoce. Além disto, estes profissionais 

devem estar envolvidos em ações gerenciais e educativas, que promovam 

conhecimento, habilidades e competências à melhoria permanente da assistência de 

enfermagem. 

Uma das limitações do estudo de LP5 foi à utilização da escala de Braden por 

diversos enfermeiros das UTIs, compreendendo que cada profissional interpreta os 

itens e pontuam os escores de acordo com seus conhecimentos e a rotina da sua 

unidade de trabalho. Outra lacuna importante foi à ausência de informação na 

prescrição de enfermagem em relação à proibição da mudança de decúbito em alguns 

pacientes e situações específicas. 



33 
 

Quanto às dificuldades encontradas pelos enfermeiros na utilização da escala 

de Braden o LP 8 verificou a falha na aplicação diária do preenchimento das suas sub-

escalas, além dos dados relativos à identificação e as informações clínicas do 

paciente. 

Esses resultados apontam à necessidade de a enfermagem desenvolver 

conhecimentos e habilidades para realizar uma avaliação adequada das condições da 

pele e a partir dela implementar cuidados, a fim de prevenir lesões e restaurar as já 

instaladas. Preconiza-se que todos os indivíduos com risco de LPP devem ter 

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

particular às regiões de proeminências ósseas. 

 

4.3 AS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA EM 

UTI PARA PREVENÇÃO DE LPP. 

A prevenção da LPP é responsabilidade de todos os profissionais que compõe 

a equipe de saúde, entretanto, a equipe de enfermagem é composta por profissionais 

que estão mais próximos e com maior tempo junto ao paciente prestando cuidados 

contínuos e diretos. Compete ao enfermeiro o planejamento de uma assistência que 

inclua de maneira prioritária medidas preventivas para minimizar a ocorrência da 

lesão, treinando e capacitando a equipe de enfermagem para o alcance de uma 

assistência qualificada (ROLIM et al., 2013). 

Ressalta-se que destes quatro estudos que citam a prevenção, sua 

destinação e importância, apenas dois (02) estudos fazem menção a educação como 

intervenção de enfermagem na prevenção da LPP. 

Dentre as intervenções mais enfatizadas pelos estudos na prevenção da LPP, 

a avaliação rigorosa do estado nutricional e condições de hidratação do paciente 

foram enfatizadas por todos os estudos inseridos nesta discussão. A preocupação 

com o estado nutricional mostra que este fator é tão imprescindível quanto o alívio da 

pressão, já que se mostra decisivo no processo de desenvolvimento da lesão. O 

manual do Ministério da Saúde juntamente com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária da Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde 

referenciado neste estudo como BRASIL (2013) afirma que os eventos adversos 

relacionados com a UP estão relacionados à condição clínica do paciente e 

principalmente com o aspecto nutricional. 
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De acordo com Gomes e colaboradores, (2011), o estado nutricional do 

paciente assistido na UTI normalmente está comprometido, sendo que os problemas 

de ordem nutricional tanto a curto ou longo prazo são predisponentes à formação da 

LP. O déficit nutricional pode desencadear alterações nas fases inflamatórias e de 

regeneração tecidual, bem como o aumento da exposição a infecções que culminam 

em sepse e óbitos. 

Os estudos inseridos nessa discussão apontam a necessidade e a 

importância do uso de escalas preditivas de risco para o desenvolvimento da LPP, 

favorecendo um planejamento assistencial respaldado em evidências. A publicação 

“Protocolo para a Prevenção de Lesão por pressão” do Ministério da Saúde afirma 

que o início das medidas preventivas se dá no momento da admissão do paciente, 

momento na qual o enfermeiro deve fazer o uso de escalas preditivas de risco para a 

realização do diagnóstico precoce e aplicação das medidas que atendam às 

necessidades dos pacientes, colocando então o uso de escalas como uma 

intervenção importante no processo preventivo. Ressalta-se que todos os estudos 

apontam a Escala de Braden como a mais adequada e eficaz na avaliação de risco 

para LPP. 

No cuidado com o paciente crítico a imobilidade favorece quadros de 

cisalhamento e pressão contínua. O enfermeiro deve manter o lençol sempre esticado 

e seco, a umidade favorece e acentua a fricção e o cisalhamento, o paciente deve ser 

levantado e não arrastado. Quanto ao alívio da pressão e proteção de proeminências 

ósseas, o enfermeiro deve fazer uso de colchões pneumáticos ou colchões piramidais 

conhecidos como casca de ovo e coxins que ajudam na distribuição do peso e 

protegem regiões mais evidentes para a lesão, a mudança de decúbito a cada duas 

horas é fundamental para aliviar a pressão e promover a revascularização adequada 

de áreas comprimidas (PRESTES, 2014). 

Ao relacionar as medidas preventivas LP3 e LP9, identificou-se que os 

cuidados não foram realizados de acordo com a classificação da escala de Braden, 

ou seja, a prescrição de enfermagem continha ações semelhantes, independente do 

risco apresentado pelo paciente (baixo, moderado e alto). Conclui-se que a utilização 

da Escala de Braden é necessária, precisa ser compartilhada pelos enfermeiros nos 

diversos turnos de trabalho e deve subsidiar a prescrição de enfermagem na 

prevenção de LPP em UTI. 
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A maioria dos pacientes na UTI recebe a dieta por nutrição enteral e parental 

com o objetivo de suprir as necessidades do organismo visto que a desnutrição em 

pacientes acamados é continuamente registrada. Os desequilíbrios nutricionais, 

predispõe o paciente ao desenvolvimento da LPP visto que influenciam diretamente 

nas condições de resposta inflamatória, na regeneração tecidual e no aumento do 

risco para infecções. Ressalta-se que além de todos os desequilíbrios provocados 

pela nutrição inadequada, a perda de peso provoca a perda de massa corporal e 

diminuição da camada adiposa expondo ainda mais as proeminências ósseas 

aumentando as áreas de pressão e cisalhamento (ROLIM et al.,2013). O enfermeiro 

deve avaliar diariamente o quadro nutricional e de hidratação do paciente crítico como 

o ganho e a perda de peso, identificando quais as necessidades nutricionais do 

paciente, quais os sinais e sintomas que indicam problemas com a terapia nutricional 

(DANTAS et al., 2014). 

Outra importante intervenção de enfermagem na prevenção da LPP é o 

cuidado com a pele, o enfermeiro deve manter a pele seca e hidratada, fazendo o uso 

tópico de óleos e emulsões que favorecem a manutenção da integridade da pele 

aplicados com movimentos suaves e circulares pelo menos uma vez ao dia 

preferencialmente após o banho. A pele deve ser limpa sempre que for necessário 

com o uso de água morna e sabão neutro, é importante destacar que a massagem 

não é recomendada como medida preventiva para a UP, não devendo ser realizada 

principalmente em regiões hiperemiadas e de proeminências ósseas pois pode 

acentuar possíveis danos teciduais já existentes (BAVARESCO et al., 2012; BRASIL, 

2013). 

A escala de Braden apresenta e identifica os fatores de risco responsáveis 

pelo desenvolvimento da úlcera por pressão sendo objetiva quanto aos fatores como 

pressão contínua e redução da pele e tecidos moles à pressão não aliviada. A escala 

de Braden é composta por seis sub-escalas dos quais três mensuram os indicativos 

clínicos do paciente para a exposição à pressão intensa e contínua sendo: percepção 

sensorial, atividade e mobilidade. As outras três sub-escalas mensuram e identificam 

os fatores que contribuem para a tolerância do tecido à pressão (ARAÚJO et al., 2011) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando os objetivos iniciais deste estudo, evidenciamos que os dados 

encontrados se assemelham à realidade descrita nos estudos existentes. Sendo os 

objetivos sendo respondidos, comprovando a alta prevalência e incidência de LPP, 

vem reforçar o grave problema que persiste no contexto da assistência prestada nas 

Unidades de Terapia Intensiva. 

Os resultados permitiram delinear a realidade do serviço investigado, fornecendo 

subsídios para o planejamento da assistência e chamando a atenção para os desafios 

que temos diante da problemática representada pelas LPP, uma vez que, mesmo com 

os investimentos, estas continuam presentes na prática e com incidência significativa.  

Uma das limitações do estudo foi a utilização da escala de Braden por diversos 

enfermeiros das UTIs, compreendendo que cada profissional interpreta os itens e 

pontuam os escores de acordo com seus conhecimentos e a rotina da sua unidade de 

trabalho. Outra lacuna importante foi a ausência de informação na prescrição de 

enfermagem em relação à proibição da mudança de decúbito em alguns pacientes e 

situações específicas.  

Ao relacionar as medidas preventivas, identificou-se que os cuidados não foram 

realizados de acordo com a classificação da escala de Braden, ou seja, a prescrição 

de enfermagem continha ações semelhantes, independente do risco apresentado pelo 

paciente (baixo, moderado e alto). Conclui-se que a utilização da escala de Braden é 

necessária, precisa ser compartilhada pelos enfermeiros nos diversos turnos de 

trabalho e deve subsidiar a prescrição de enfermagem na prevenção de LPP em UTI. 

Ante os achados e as observações durante o processo investigativo, sugere-se, 

como estratégia para reduzir a incidência de LPP na unidade, um maior investimento 

em capacitação profissional, através de educação permanente em serviço, bem como 

da construção e implantação de protocolos para prevenção e tratamento dessas 

lesões, sendo estas responsabilidades mais diretamente relacionadas à equipe de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 



37 
 

REFERENCIAS 

 

ARAÙJO, T.M; ARAÚJO, M.F.M; CAETANO, J.A.C. Comparação de escalas de 
avaliação de risco para úlcera por pressão em pacientes em estado crítico. Acta 
Paulista de Enfermagem, São Paulo (SP), v. 47, nº 4, p. 695-700, ago., 2013. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n5/16v24n5.pdf. Acesso em 15 mai. 
2017 

ARAÚJO CRD, Lucena STM, Santos IBC, Soares MJGO. A enfermagem e a 
utilização da escala de Braden em úlcera por pressão. Rev. Enferm UERJ. 
2010;18(3):359-64. 

 ARAUJO TM, Araújo MFM, Caetano JA. Comparação de escalas de avaliação de 
risco para úlcera por pressão em pacientes em estado crítico. Acta Paul Enferm. 
2011;24(5):695-700. 
 
BARBOSA; T.P; BECCARIA, L.M; APARECIDA, N.A. Avaliação do risco de úlcera 
por pressão em UTI e assistência preventiva de enfermagem. Revista de 
Enfermagem da UERJ, v. 22, nº 3, p. 353-58, mai./jun., 2014. Disponível em 
http://www.facenf.uerj.br/v22n3/v22n3a10.pdf. Acesso em 20 mai. 2017. 

BAVARESCO, T; LUCENA, A.F. Intervenções da Classificação de Enfermagem 
NIC validadas para pacientes em risco de úlcera por pressão. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto (SP), v. 20, nº 6, nov./dez/, 2012. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v20n6/pt_13.pdf. Acesso em 21 de maio 
de 2017. 

BORGES E. Feridas:como tratar. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Manual de condutas para úlceras neurotróficas e traumáticas/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

________________________. Ministério da Saúde. Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde/MS, de 12 de dezembro de 2012, sobre Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] 
União, Brasília, 13 jun. 2013b. 
Seção1,p.5962.Disponívelem:<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/55483111/dousec
ao-1-13-06-2013>. Acesso em: 14 março 2017. 

__________________________. Protocolo para prevenção de úlcera por 
pressão. Brasília: Ministério da Saúde, ANVISA/ FIOCRUZ, 2013a.FALCI, J.; 
CRUZ, I. Risk assessment for pressure ulcer: evidence 175 based nursing practice. 
Journal of Specialized Nursing Care, North 
America,2008.Disponívelem:<http://www.uff.br/jsncare/index.php/jsncare/article/view/
j.1983- 4152.2008.1648/326>.Acesso em: 10 março 2017. 

CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi; LAUS, Ana Maria; CAMELO, Sílvia Henriques. 
Ações gerenciais e assistenciais do enfermeiro em unidade de terapia 



38 
 

intensiva.Rev.Eletr.Enf.[Internet].2012jul/sep;14(3):6718.Disponívelem:<http://www.f
en.ufg.br/revista/v14/n3/v14n3a25.htm> Acesso em: 09 Abril 2017. 
  
DANTAS, A.L.M; FERREIRA, P.C; DINIZ, K.D; MEDEIROS, A.B.A; LIRA, A.L.B.C. 
Prática do enfermeiro intensivista no tratamento da úlcera por pressão. Revista 
de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online. Rio de Janeiro (RJ), v. 6, nº 2, p. 716-
24, abr./jun., 2014. Disponível em 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3081/pdf_1271. 
Acesso em 18 mai. 2016. 

FERNANDES MGM, Costa KNFM, Santos SR, Pereira MA, Oliveira DST, Brito SS. 
Risco para úlcera por pressão em idosos hospitalizados: aplicação da Escala de 
Waterlow. Rev. Enferm UERJ. 2012;20(1):56-60. 

IRION, G. Úlceras por pressão. In: IRION, G. Feridas: novas abordagens, manejo 
clínico e atlas em cores. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

GOMES, F. S. L; BASTOS, M. A. R; MATOZINHOS, F. P; TEMPONI, H. R; 
VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, G. Avaliação de risco para úlcera por pressão em 
pacientes críticos. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo (SP), v. 
45, nº 2, p. 313-18, 2011. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n2/v45n2a01.pdf. Acesso em 09 de março de 
2017. 

LIMA, A. C. B.; GUERRA, D. M. Avaliação do custo do tratamento de úlceras por 
pressão em pacientes hospitalizados usando curativos industrializados. Ciênc. 
SaúdeColetiva,RiodeJaneiro,v.16,n.1.jan.2011.Disponívelem:<http://www.scielo.br/sc
ielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 81232011000100029>. Acesso em: 29março 
2017. 

MONTANHOLI, LicianeLangona; MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa; JESUS, 
Maria Cristina Pinto de. Atuação da enfermeira na unidade de terapia intensiva 
neonatal: entre o ideal, o real e o possível. Rev. Latino-Am. Enfermagem Artigo 
Original 19(2):[08telas]mar-abr2011.Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n2/pt_11> Acesso em: 05 Abril 2017. 
   
MIYAZAKI, M. Y; CALIRI, M. H. L; SANTOS, C. B. S. Conhecimento dos 
profissionais de enfermagem sobre prevenção da úlcera por pressão. Revista 
Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto (SP), v. 18, nº 6, 10 telas, nov./dez., 
2010. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n6/pt_22. Acesso em 19 de 
setembro de 2017. 

NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP), European Pressure 
Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.Prevention and 
Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). 
Cambridge Media: Osborne Park, Australia; 2014. 

 
__________________________. Mudança na terminologia de úlcera de pressão 
a lesão pressão e atualização dos estágios de lesão pressão. Disponívelem: 
<http://www.npuap.org/national-pressure-ulcer-advisory-panel-npuapannounces-a-



39 
 

change-in-terminology-from pressure-ulcer-to-pressureinjury- and-updates-the-
stages-of-pressure-injury/>. Acesso em: 02 abri 2017. 
 
PRESTES, G.M. Úlcera por Pressão: prevenção e cuidados de enfermagem. 
Relatório apresentado ao Centro de Educação e Pesquisa do Grupo Hospitalar 
Conceição – Escola GHC. Porto Alegre (RS), 20p., Porto Alegre (RS), 2014. 
Disponível em file:///C:/Users/Claudiceia/Downloads/TCC-Guacira-Martins-
Prestes%20(1).pdf. Acesso em 21 setembro. 2017. 

ROLIM, J.A; VASCONCELOS, J.M.B; CALIRI, M.H.L; SANTOS, I.B.C. Prevenção e 
tratamento de úlceras por pressão no cotidiano de enfermeiros intensivistas. 
Revista Rene – Revista da Rede de Enfermagem no Nordeste, Fortaleza (CE), v. 14, 
nº1, p. 148-57, 2013. Disponível em 
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/336. Acesso em 20 
março. 2017. 

SERPA, L.F; SANTOS, V.L.C; CAMPANILI, T.C.G.F; QUEIRÓZ, M. Validade 
preditiva da Escala de Braden para o risco de desenvolvimento de úlceras por 
pressão em pacientes críticos. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão 
Preto (SP), v. 19, nº 1, jan./fev., 2011. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n1/pt_08.pdf. Acesso em 26 de setembro de 2017. 

SILVA, Adriane José de Souza; SOUZA, Crissiê Gonçalves Mota; LEDA, Kelly Cristina 
da Mota; BRASILEIRO, MarisleiEspíndula. Assistência de enfermagem na UTI: 
Uma Abordagem Holística. Revista Eletrônica de Enfermagem do Centro de Estudo 
de Enfermagem e Nutrição[serial online] 2010 jan-jun 1(1) 1-16. 
 
SILVA, R. C. L.; FIGUEIREDO, N. M. A.; MEIRELES, I. B. Feridas: fundamentos e 
atualizações em enfermagem. São Caetano do Sul: Yendis, 2007. 
 

SILVA, R.C.L. Feridas: fundamentos e atualizações e m enfermagem – 3ªed. São 
Caetano do Sul: Yendes Editora,2011.  
 
SILVA, A.J; PEREIRA, S.M; RODRIGUES, A; ROCHA, A.P; VARELA, J; GOMES, 
N.M; CARVALHO, R; LUIS R; MENDES, L.F.P. Custo econômico do tratamento 
das úlceras por pressão: uma abordagem teórica. Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, São Paulo (SP), v. 47, nº 4, p. 971-6, ago., 2013. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n4/0080-6234-reeusp-47-4-0971.pdf. Acesso em 
20 mai. 2017. 

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 
fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 684 p. 
 
URSI, E.S.; GALVÃO, C.M. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão 
integrativa da literatura. Revista Latino-americana de Enfermagem 2006 janeiro-
fevereiro; 14 (1):124-31. 
 
WADA, A.; TEIXEIRA NETO, N.; FERREIRA, M. C. Úlceras por pressão. Revista de 
Medicina, v. 89, n. 3/4, p. 170-177, dez. 2010. ISSN 1679-9836. Disponível 
em:<http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/46293/49949>. Acesso em: 22 
abril 2017. 



40 
 

APENDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Titulo Autor 

principal 

Objetivo 

Ano de 

publicação e 

periódico 

Delineamento 

Metodológico 

Principais 

Resultados 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fonte: dos autores 

 

 

 

 

 



41 
 

APENDICE B - TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

Eu, Rosilene Ilma Ribeiro Freitas, docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem, da Faculdade Pan-Amazônica - FAPAN aceito orientar o trabalho 

intitulado “ O ENFERMEIROE A APLICABILIDADE DA ESCALA DE BRADEN EM 

UTI ADULTO: UMA REVISÃO INTERATIVA DA LITERATURA”, de autoria dos 

Discentes: Maura Simone Lima de Almeida; Paulo Felipe Souza Costa e Luciana 

Barra Viana. 

Declaro ter total conhecimento das normas de realização de trabalhos científicos 

vigentes, estando inclusive ciente da necessidade de minha participação na banca 

examinadora por ocasião da defesa do trabalho. Declaro ainda ter conhecimento do 

conteúdo do anteprojeto ora entregue. 

 

Belém, PA, 09 de maio de 2017. 

 

__________________________________________ 

Prof.ª MSc. Rosilene Ilma Ribeiro Freitas  

Orientadora 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


