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Aspectos epidemiológicos do paciente 
com úlcera por pressão na Unidade de 
Terapia Intensiva do pronto-socorro de 
um hospital de ensino de São Paulo

O objetivo deste estudo foi descrever o perfil dos pacientes com úlcera por pressão da Unidade de Terapia Intensiva 
do Pronto Socorro de um hospital público de São Paulo. Estudo transversal, com pacientes internados em uma UTI, 
com UP, no período de junho a agosto de 2010. Foram incluídos pacientes com UP em todos os estágios e idade 
acima de 18 anos. Foram aplicados o Teste Mann-Whitney e o Teste t-Student e Correlação de Spearman. Dos 38 pa-
cientes avaliados com UP, 60,5% eram do gênero masculino, 71,1% da cor branca, a média de idade foi de 60,05 anos 
e 50% eram idosos e a média do tempo de internação de 27,9 dias. A região sacral foi a mais frequente com 66%. O 
estágio II foi o mais frequente em 33,3%. Na análise estatística não houve diferença nos resultados encontrados. Os 
pacientes com UP apresentaram idade e tempo de internação elevado e altíssimo risco para desenvolver úlcera por 
pressão 60,5%, estando 30,2% das UP nos estágios iniciais. 
Descritores: Perfil	de	saúde;	Unidade	de	Terapia	Intensiva;	Úlcera	por	pressão.

The objective was to describe the profile of patients with pressure ulcers in the intensive care unit (ICU) from the 
emergency department of a public hospital in São Paulo, Brazil. This was a cross-sectional study conducted with pa-
tients with pressure ulcers who were hospitalized in an ICU between June and August 2010. Patients with a pressure 
ulcer of any stage, aged 18 and older, were included in the study. Statistical analysis was performed using the Mann-
Whitney U test, Student’s t-test, and Spearman’s correlation coefficient. The sample consisted of 38 patients with 
pressure ulcers of whom 60.5% were male, 71.1% were white, 50% were elderly (mean age, 60.05 years), and 60.5% 
had total Braden scores ≤ 9 (very high risk). The mean length of hospital stay was 27.9 days; most pressure ulcers 
66% were found in the sacral region; Stage II pressure ulcers were the most common in 33%, followed by Stage I 
30.2%. There was no statistically significant difference between results. Patients with pressure ulcers were advanced 
in age, had a long hospital stay, and very low total Braden scores.
Descriptors: Health	profile;	Intensive	Care	Units;	Pressure	ulcer.

El objetivo de este estudio fue describir el perfil de los pacientes con úlceras por presión en la unidad de cuidados in-
tensivos (UCI) del servicio de urgencias de un hospital público de São Paulo, Brasil. Estudio transversal realizado con 
pacientes que fueron hospitalizados entre junio y agosto de 2010. Los pacientes con una úlcera por presión de cual-
quier estadio y mayores de 18 años fueron incluidos en el estudio. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba 
U de Mann-Whitney, t de Student y el coeficiente de correlación de Spearman. La muestra estuvo constituida por 38 
pacientes con úlceras por presión de los cuales 60,5% eran hombres, 71,1% eran blancos, 50% tenían una edad avan-
zada (media de 60,05 años) y 60,5% presentaron puntuaciones totales de Braden ≤ 9 (riesgo muy alto). La duración 
media de la estancia hospitalaria fue de 27,9 días; la región sacra fue la más afectada por ulceras por presión en 66%; 
el estadio II con 33% fue lo más frecuente, seguido del I 30.2%. No hubo diferencia significativa entre los resultados. 
Los pacientes que más frecuentemente presentaron úlceras por presión fueron aquellos de edad avanzada, con estan-
cia hospitalaria prolongada y puntuaciones totales de Braden muy bajos.
Descriptores: Perfil	de	salud;	Unidades	de	Cuidados	Intensivos;	Úlcera	por	presión.
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Introdução

Nos hospitais, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o 
local que centraliza o atendimento de pacientes graves ou 

de risco de morte. As UTIs dispõem de assistência médica e 
de enfermagem ininterruptas, agregando recursos humanos, 
materiais e equipamentos e com acesso a outras tecnologias 
destinadas a diagnóstico e terapêutica1.  

Uma das complicações decorrentes do quadro clínico ins-
tável e consequentemente prolongamento da internação do 
paciente, é a ocorrência das úlceras por pressão (UP)2,3.

 A UP constitui um grande desafio na assistência de alta 
complexidade em pacientes internados na UTI, sendo uma 
das complicações comuns em pacientes com longo tempo de 
internação hospitalar4-7. A UP apresenta incidência maior em 
pacientes internados em UTI, devido a funções vitais alteradas 
e comprometimento da mobilidade4-7. 

Estudos epidemiológicos reportaram prevalência de 10% a 
18% de UP e incidência de 5% a 11% em pacientes em cui-
dados agudos nos Estados Unidos. Em pacientes em cuidados 
críticos na Austrália, a prevalência de UP variou de 14,9% a 
47,7%, e a incidência de 5,2% a 20%8,9. Estudos em hospitais 
de São Paulo, a prevalência de UP em Unidade de Terapia 
Intensiva variou entre 32,7% e 66,7%10-12. 

Tem-se discutido amplamente sobre a causalidade, fisio-
patogenia e a prevenção das UP, principalmente em grupos 
considerados mais vulneráveis, como os pacientes em condi-
ções críticas e crônicas, em cuidados paliativos e em idosos 
institucionalizados11,13,14.

A ocorrência de UP está relacionada a fatores de risco 
diversos como idade avançada, déficit nutricional, percepção 
sensorial alterada, umidade excessiva, fricção e cisalhamento, 
imobilidade, hipóxia, uso de medicamentos vasoconstrictores 
e doenças crônicas como o diabetes melitus,4-7,12.

No intuito de estabelecer medidas preventivas, é importante 
que cada serviço de saúde identifique as características da 
população atendida e em especial, os fatores de risco espe-

cíficos dos pacientes internados nas UTIs, já que estes estão 
mais susceptíveis ao desenvolvimento das UPs, Assim, este 
estudo tem como objetivo descrever o perfil dos pacientes 
com úlcera por pressão da Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital São Paulo.

MetodologIa
Estudo transversal e analítico, desenvolvido na Unidade de 
Terapia Intensiva do Pronto Socorro do Hospital São Paulo 
(HSP) no Município de São Paulo, após aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) e autorização pelo responsável da UTI.

A casuística constou de pacientes internados na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro, com UP, no período 
de junho a agosto de 2010. Foram incluídos pacientes com 
UP em estágios I, II, III, IV, Indeterminado e Suspeita de Lesão 
Tissular Profunda, e idade acima de 18 anos. 

Foram avaliados todos os pacientes em risco para o desenvol-
vimento para UP de acordo com a Escala de Braden. Essas ava-
liações foram realizadas após autorização por escrito do paciente 
por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, e quando este não apresentava condições físicas ou 
mentais, foi solicitado autorização pelo seu responsável.

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de instru-
mentos elaborados para conhecimento das características 
demográficas e clínicas do paciente com UP, inspeção da pele 
e classificação das UP e aplicação da Escala de Braden para 
identificar pacientes de risco para desenvolver UP. 

A Escala de Braden é composta de seis subescalas: percep-
ção sensorial, umidade da pele, atividade, mobilidade, estado 
nutricional, fricção e cisalhamento. São pontuadas de 1 a 4, 
com exceção de fricção e cisalhamento cuja pontuação varia 
de 1 a 3. Os escores totais têm variação de 6 a 23, correspon-
dendo os mais altos a um bom funcionamento dos parâmetros 
avaliados e, portanto, a um baixo risco para formação de UP. 
Já os baixos escores indicam alto risco para ocorrência dessas 
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lesões. Escores equivalentes ou abaixo de 18 são indicativos 
de risco para UP15-17.

A análise estatística foi realizada por meio de tabelas des-
critivas e testes de hipóteses. Foram utilizados os programas 
computadorizados Microsoft Excel e SPSS. Aplicou-se o Teste 
não paramétrico Mann-Whhitney, para verificar a relação 
de dependência entre duas variáveis dicotômicas, seguindo 
o princípio da comparação entre freqüências observadas na 
amostra e freqüências esperadas e o Teste t-Student e correla-
ção de Spearman para correlação entre as variáveis dependen-
tes. Foi considerado significante um p ≤ 0,05 ou 5%.

resultados
A casuística foi constituída de 38 pacientes com UP que estavam 
internados na UTI do PS do HSP entre junho e agosto de 2010.

Na análise estatística não houve diferença nos resultados 
encontrados. 

Os dados demográficos e clínicos estão apresentados na 
Tabela 1, 2 e 3.

O tempo de internação dos pacientes com UP variou de 4 
dias a 90 dias com média de 27,8 dias.

A idade do paciente internado na UTI do Pronto Socorro pre-
dominou na faixa de 71 a 90 anos, cuja média foi de 60,05 anos.

O controle da eliminação vesical por sonda vesical de demo-
ra  estava presente em 58,0% (22) dos pacientes e a incontinên-
cia anal foi identificada em 73,7% (28) dos pacientes.

Em relação aos medicamentos mais usados pelos pacientes 
foram os antimicrobianos 84,2%, analgésicos 52,6%, sedati-
vos 50% e anticoagulantes 50%, drogas vasoativas 44,7% e 
diuréticos 44,7%, hipoglicemiantes 39,4%, antihipertensivos 
34,2%, e antidepressivo-ansiolíticos, 21,1%, sendo que um 
paciente usou mais de um tipo de medicação.  

Em relação aos resultados de exames laboratoriais dos 
pacientes com UP, a média de albumina foi de 2,7, glicemia 
169,7, hemoglobina 9,5, leucócitos 14.8888 e Proteína C 
Reativa 79,2. 

Dos 38 pacientes com UP 60,5% apresentou altíssimo risco 
para UP e 31,6% alto risco para desenvolver UP segundo a 
Escala de Braden na Tabela 4. 

Características
Gênero
Masculino

Feminino

Faixa etária (anos)
20	a	40

41	a	60

61	a	70

71	a	90

Cor da pele
Branca

Não	Branca

N 

23

15

	7

12

5

14

27

11

(%)

60,5

39,5

18,4

31,6

13,2

36,8

71,1

28,9

Tabela 1 - Dados demográficos dos pacientes com 
úlcera por pressão na UTI do PS internados. Hospital 
São Paulo, Junho e Agosto de 2010.
 

 

 

 

Tabela 2 - Diagnósticos de internação dos pacientes 
com UP internados em UTI do PS. Hospital São Paulo, 
junho e agosto de 2010.
 
Diagnóstico
SEPSE

Pneumonia

Insuficiência	Respiratória	Aguda

Insuficiência	Renal	Aguda

AVC

IAM

Fratura

Outros	diagnósticos

Total

(%)
28,9%

26,3%

15,8%

10,5%

7,9%

5,3%

2,6%

73,7%

171,1%

N 
11

10

6

4

3

2

1

28

65

Tabela 3 - Doenças de base em pacientes com UP 
internados em UTI do PS. Hospital São Paulo, junho e 
agosto de 2010.
 
Doença de Base
Doença	Cardiovascular

Endócrina

Doença	Neurológica

Doença	Renal

Doença	respiratória

Câncer

Pós-operatório

Outras	doenças	de	base

Total 

(%)
55,6%

36,1%

27,8%

27,8%

25,0%

22,2%

11,1%

19,4%

225,0%

N 
20

13

10

10

9

8

4

7

81

Tabela 4 - Escores na Escala de Braden. Hospital São 
Paulo, junho e agosto de 2010.
 
Escala de Braden

6	a	9	Altíssimo	risco

10	a	12	Alto	risco

13	a	14	Risco	moderado

Total 

Escore

(%)
60,5

31,6

		7,9

100,0

N 
23

12

		3

38
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N° de UP
1

2

3

4

Total

Localização da UP
Sacral

Trocânter	

Calcâneo	

Ísquio	

Outras	localizações

Total

Estadiamento da UP
Estagio	I

Estágio	II																																																				

Estágio	III

Estagio	IV

Indeterminado

Suspeita	de	Lesão	Tissular	Profunda

Total

Tabela 5 - Características das úlceras por pressão. Hospital São Paulo, junho e agosto de 2010.

UP  na  Interrnação

(%)
54,7

15,0

22,6

7,7

100,0

66,0

11,4

15,0

3,8

3,8

100,0

N 
29

4

4

1

53

35

6

8

2

2

53

0,0

11,3

0,0

22,6

3,8

1,9

39,6

00

06

00

12

02

01

21

Desenvolvidas  na  UTI

9,4

20,8

1,9

0,0

20,8

7,5

60,4

05

11

01

00

11

04

32

Em relação à Escala de Braden, no sub-item nutrição, a 
maioria dos pacientes com úlcera por pressão (84,2%), atingi-
ram escore 3 que corresponde, a nutrição adequada. Quanto 
ao sub-item percepção sensorial, 71,1% (27) dos pacientes 
com UP estavam totalmente limitados e 15,8% muito limi-
tado. No sub-item umidade, a maioria dos pacientes com 
UP 52,6% apresentavam escore 2 (muito molhada) e 26,3% 
apresentaram escore 1 (completamente molhada). Em relação 
aos subitens atividade, mobilidade, fricção e cisalhamento 
expressiva maioria dos pacientes com UP neste estudo apre-
sentava escore 1(97,4%, 92,1%, 81,6%) sendo respectivamen-
te, acamados, totalmente imóveis e apresentavam a fricção 
como um problema. 

Dos 38 pacientes com UP, 36,8% quando internaram já 
apresentavam UP, e 63,2% desenvolveram a UP na UTI no total 
de 60,37%,  sendo que 15,6% estavam em estagio I, 34,4% em 
estágio II e Indeterminado, 3,1% em estágio III, e 12,5% em 
Suspeita de Lesão Tissular profunda, segundo a Tabela 5.

dIscussão
Os pacientes críticos apresentam risco elevado de desenvolver 
úlcera por pressão durante a internação hospitalar, e esse é 
um tema muito documentado na literatura nacional e inter-
nacional10,18,19. Estudos mostram que a UP além de trazer um 
grande desconforto e sofrimento para o paciente, leva também 
a aumento da morbidade e mortalidade, assim como da carga 
de trabalho na assistência à saúde e aumento dos custos com 

o tratamento4,5,10.
Identificar o paciente com UP, sua prevalência e incidência, 

causas e os fatores de risco permitem à equipe multiprofissio-
nal implementar ações efetivas de prevenção e tratamento e 
melhorar a qualidade de vida desta população4,10,12. 

Dos 38 pacientes com UP que estavam internados na 
UTI do Pronto Socorro, 60,5% eram do gênero masculino, 
71,1% eram da cor branca, a média de idade foi de 60,05 
anos, sendo 50% tinham idade acima de 61 anos e a média 
do tempo de internação foi de 27,9 dias corroborando com 
outros estudos4,12,20. 

Entre os pacientes com UP, a cor da pele predominante foi 
a cor branca em 71,1%. A pele negra é mais resistente à agres-
são externa causada pela umidade e fricção e provavelmente 
ocorra menor número de úlceras por pressão, esta população, 
e na literatura é descrita a possibilidade de subnotificação 
devido à dificuldade de identificar UPs estágio I nessa popu-
lação4,11,12.

Em estudo de prevalência de UP no Hospital São Paulo, as 
UTIs apresentaram 32,7%12. 

Esses pacientes normalmente não reagem à pressão exces-
siva, devido à diminuição da percepção sensorial causada por 
sedativos, analgésicos e relaxantes musculares22. O mesmo 
acontece nas unidades de emergência do Hospital São Paulo, 
pois com frequência são admitidos pacientes graves e com alta 
complexidade no tratamento, assim confirmada pelos baixos 
escores na Escala de Braden nos itens percepção sensorial, 
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atividade e mobilidade e também em uso de analgésicos e 
sedativos4-7,10. 

Quanto aos medicamentos utilizados, estudos21 referem que 
principalmente aqueles de uso contínuo, embora necessários, 
podem contribuir para o desenvolvimento de UP, como os 
sedativos e analgésicos e as drogas vasoativas, por exemplo, 
reduzem a sensação de dor, mas prejudicam a mobilidade. 
O uso de hipotensores, e as drogas vasoativas por outro lado, 
podem afetar o fluxo sanguíneo, reduzindo a perfusão dos teci-
dos e tornando-os mais suscetíveis a pressão em proeminências 
ósseas. No presente estudo 52,6% e 84,2% dos pacientes utili-
zaram analgésicos e antinflamatórios respectivamente de forma 
contínua e 50% dos pacientes utilizaram drogas vasoativas. 

As drogas vasoativas são substâncias que apresentam efeitos 
vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles 
diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com res-
postas dose dependente de efeito rápido e curto, através de 
receptores situados no endotélio vascular. A perfusão tecidual 
e a oxigenação celular têm como objetivo o suprimento do 
metabolismo corporal mesmo em condições não ideais. A dis-
tribuição inadequada de O2, em face da demanda metabólica, 
aumentada devido a fatores como trauma, perda de sangue e 
infecção, produzem hipoxemia tecidual, disfunção orgânica 
contribuindo para a formação da UP4,11,12,18,21.

Com relação às doenças de base, as mais frequentes foram 
às neurológicas, cardíacas, respiratórias, infecciosas e neo-
plásicas que representaram mais de 85% dos diagnósticos de 
internação; sendo que essas doenças freqüentes em pacientes 
críticos trazem instabilidade hemodinâmica e limita a mobili-
dade6,11,18. 

Alguns pesquisadores5,6,20,22 identificaram como fatores 
de risco para a UP: anemia, focos infecciosos, deficiência 
nutricional, diminuição da mobilidade, diminuição da per-
cepção sensorial, aumento da umidade, edema e hipertermia. 
Apesar, que neste estudo não houve relação estatisticamente 
significante entre os fatores de risco e os resultados de exames 
laboratoriais à formação de UP, a maioria dos pacientes com 
UP apresentaram alterações. 

A maioria dos pacientes com UP teve valor baixo de 
albumina sérica, com média de 2,81mg/dl e apresentaram 
nutrição adequada e 6 pacientes tiveram média de 2,20mg/
dl de albumina sérica e apresentaram nutrição provavelmente 
inadequada na Esccala de Braden, sem significância estatística 
em relação ao estado nutricional. A avaliação do padrão usual 
de ingestão alimentar é frágil para predizer o risco para desen-
volver UP mostrando a dificuldade de avaliação de nutrição 
por esta escala, corroborando com alguns estudos23.

 18,4% dos pacientes apresentaram temperatura axial maior 
que 38ºC, 44,7% estavam em ventilação mecânica e 63,2% 
apresentaram edema. 

Em estudo de incidência de úlcera por pressão em pacientes 

internados em UTI mostrou-se associação a maiores períodos 
em ventilação mecânica e permanência na UTI e consequen-
temente o tempo prolongado de imobilização no leito24.  

A temperatura corporal é um fator etiológico, que repre-
senta um risco maior de úlceras por pressão. Na elevação 
da temperatura (hipertermia), a cada 1ºC, há um aumento 
de 10% no metabolismo tecidual e na demanda de oxigê-
nio, ocorrendo isquemia do tecido e sudorese que pode 
causar maceração da pele, agravado pela imobilidade por 
sedação e ventilação mecânica, e edema6. É uma população 
vulnerável com risco à infecção pela gravidade do quadro 
clínico e necessidades de monitoramento por equipamentos 
e procedimentos invasivos, sendo susceptíveis também ao 
desenvolvimento de UP. Apesar da concordância destas evi-
dências na literatura, não houve diferença estatística no estu-
do aqui apresentado. As taxas de mortalidades de pacientes 
hospitalizados, em unidades de terapia intensiva no Brasil são 
em torno de 30% a 35%, devido à gravidade dos pacientes, 
antecedentes mórbidos e idade elevada25. 

Outro fator importante na formação das UP é a exposição 
da pele à umidade excessiva, provocada pela incontinência 
urinária, anal e perspiração. A umidade macera e enfraquece 
as camadas superficiais da pele, tornando-a mais vulnerável às 
lesões, principalmente quando associada à fricção e ao cisa-
lhamento4,6,12. Nesse estudo foi observado que 55,3% estavam 
em uso de sonda vesical de demora, reduzindo a possibilida-
de, nesses pacientes, da presença de umidade excessiva na 
pele causada pela incontinência urinária. Os pacientes com 
incontinência anal representaram 73,7%. As fezes apresentam 
pH alcalino e têm ação caustica e o contato com a pele asso-
ciada à fricção contribuem ao surgimento da UP, corroborando 
com alguns estudos6,12.

Quanto à localização da UP, a região sacral foi a mais 
freqüente em 66%. Isso se deve principalmente por ser local 
de apoio quando o paciente permanece em decúbito dorsal, 
quando acamados4,6,10-12.

 Dos 38 pacientes que internaram na UTI do Pronto Socorro 
63,2% desenvolveram a úlcera por pressão na UTI, sendo que 
30,2% das úlceras foram estagio I e II, ou seja, estágios iniciais, 
em que é fácil sua remissão, em concordância com alguns 
autores4,6,11 e 7,5% identificadas como SLTP; na qual a área 
pode ser precedida por um tecido que se apresenta dolorido, 
endurecido, amolecida, esponjoso e mais quente ou mais frio 
comparativamente ao tecido adjacente, que muitas vezes não 
é identificada pelo enfermeiro por falta de conhecimento. Este 
tipo de lesão traz sérias implicações para as condições de 
pacientes hospitalizados, as úlceras por pressão são complica-
ções que aumentam comorbidades e período de internação26.

Um estudo22 mostrou que as úlceras em estágio II foram 
encontradas principalmente em pacientes com doenças de 
base sistêmicas que afetavam a perfusão, como as cárdio-respi-
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Referências

ratórias e o diabetes. Detectar precocemente estas úlceras em 
estágios iniciais é de suma importância para implementação 
de estratégias para prevenção e tratamento, principalmente o 
estágio suspeita de lesão tissular profunda, lesão ocasionada 
de partes moles que muitas vezes se apresenta com presença 
de bolha sobre a pele com coloração púrpura  e é desconhe-
cido como estágio de UP por profissionais da saúde.    

É importante ressaltar que existem projetos de prevenção 
de UP institucional em que todas as unidades do HSP par-
ticipam e tem como meta redução das UPs e identificação 
precoce para ter alta resolutividade e evitar a progressão para 
estágios avançados.

A avaliação e desenvolvimento de protocolos, programas 
de prevenção e tratamento direcionados para profissionais, 
pacientes e familiares e ou cuidadores se faz necessário, 
e nesse contexto desde 2004, vem sendo implantado os 
protocolos de prevenção de UP no HSP por meio de capa-
citação de profissionais, com capacitações, proporcionando 
número adequado de profissionais de enfermagem para 

assistência ao paciente, mudança de decúbito de 2/2h, além 
de materiais e equipamentos necessários para prevenção e 
tratamento, como superfícies de suporte e alívio da carga 
mecânica, dentre eles o colchão piramidal e viscoelástico, 
coxins, e filmes adesivos que ajudam a manter a integridade 
da pele. Com essas medidas é observado melhora gradativa 
do cuidado multiprofissional com esse foco e redução dos 
índices ou de gravidade das lesões.

conclusão
Este estudo proporcionou conhecer as características demo-
gráficas e clínicas do paciente com UP internado na UTI 
do Pronto Socorro do Hospital São Paulo, porém tem como 
limite uma amostra pequena, sendo necessários novos estu-
dos com amostras maiores e seguimento dos pacientes e seus 
fatores de riscos.

Os pacientes com UP apresentaram idade e tempo de interna-
ção elevado e altíssimo risco para desenvolver úlcera por pressão 
em 60,5%, estando 30,2% das UP em estágios iniciais.      


