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RESUMO 

 

Este estudo objetivou validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Diante da 

gravidade, complexidade e grau de dependência dos pacientes críticos, surge a 

necessidade da enfermagem avaliar a presença desse diagnóstico para atuar na 

prevenção dos fatores de risco e na manutenção da qualidade nos serviços 

ofertados. Tratou-se de um estudo metodológico, desenvolvido em três etapas: 

análise de conceito, análise do conteúdo por especialistas e validação clínica. A 

primeira etapa foi baseada no modelo de Walker e Avant e operacionalizada através 

de revisão da literatura, que aconteceu nos meses de fevereiro e março de 2015. 

Utilizaram-se as bases de dados: Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, 

National Library of Medicine and Nattional Institutes of Health e Web of Science, e os 

descritores: úlcera por pressão, fatores de risco e unidades de terapia intensiva e 

suas respectivas sinonímias em inglês. Obteve-se uma amostra de 22 artigos. Após 

a análise do conceito, identificaram-se 42 antecedentes e os seguintes atributos 

essenciais: Pressão; Pressão em combinação com cisalhamento; e Isquemia 

tecidual. Na segunda etapa, foram solicitadas as opiniões dos especialistas com 

relação à análise de conceito e de conteúdo, por meio de grupo focal, composto por 

sete enfermeiras, em quatro encontros, durante os meses de maio a julho de 2015. 

Após a discussão no grupo focal, resultou-se um total de 29 antecedentes e na 

seguinte definição conceitual para o diagnóstico estudado: Vulnerabilidade de 

rompimento da integridade da pele como resultado da isquemia tecidual ocasionada 

por pressão ou pressão em combinação com cisalhamento. Na terceira etapa, foi 

realizado um estudo de caso-controle, com intuito de avaliar, na prática clínica, a 

precisão dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem identificados e 

validados nas etapas anteriores. Esta etapa ocorreu na unidade de terapia intensiva 

do Hospital Universitário Onofre Lopes, através de um formulário. A amostra 



 
 
 

consistiu de 180 participantes, sendo 90 no grupo caso e 90 no grupo controle. O 

projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

referido hospital, sob número de protocolo 848.997 e Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética 36883714.5.0000.5292. Os resultados mostram que, através 

da aplicação do modelo de regressão logística hierárquica, um conjunto de cinco 

fatores de risco e um aspecto clínico deve ser visto como um forte indicativo do 

aumento do risco para úlcera por pressão. Os fatores de risco foram: História de 

úlcera por pressão, Tempo prolongado de permanência na UTI; Fricção, 

Desidratação e Temperatura elevada da pele em torno de 1 a 2 ºC. E o aspecto 

clínico foi: Tratamento das comorbidades. Conclui-se que o diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão pôde ser validado em seus aspectos de 

conceito, de conteúdo e clínicos e que existe um conjunto de variáveis que 

aumentam a chance da ocorrência do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera 

por pressão em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Assim, 

acredita-se que o estudo contribuiu para o aperfeiçoamento da linguagem 

diagnóstica, com vistas a adoção de medidas preventivas, aplicação de intervenções 

mais eficazes, alcance de resultados positivos e melhoria da qualidade do cuidado 

prestado pelo enfermeiro.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Estudos de validação. Úlcera por 

pressão. Fatores de risco. Unidades de terapia intensiva. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to validate the nursing diagnosis “Pressure ulcer risk” 

in patients admitted to the intensive care unit. Faced with the severity, complexity 

and degree of dependence of the critical patients, nursing needs to assess the 

presence of this diagnosis to act in the prevention of risk factors and maintenance of 

quality in the services offered. This was a methodological study, conducted in three 

steps: concept analysis, content analysis by experts and clinical validation. The first 

step was based on the model of Walker and Avant and performed through literature 

review, which occurred in the months of February and March 2015. We used the 

databases: Scopus, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature, 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, National Library of 

Medicine and National Institutes of Health, and Web of Science, and the descriptors: 

pressure ulcer, risk factors and intensive care units, and their respective synonyms in 

the English language. We obtained a sample of 22 papers. After completing the 

concept and content analysis, we identified 42 backgrounds and the following 

essential attributes: Pressure; Pressure combined with shearing; and Tissue 

ischemia. In the second step, we asked the experts to give opinions about the 

concept analysis, by means of a focus group, composed of seven nurses, in four 

meetings, which were held from May to July 2015. After finishing the discussion in 

the focus group, we had a total of 29 backgrounds, besides the following conceptual 

definition for the diagnosis under study: Vulnerability of rupture of the skin integrity as 

a result of the tissue ischemia provoked by pressure or pressure combined with 

shearing. In the third step, we conducted a case-control study with the aim of 

assessing, in clinical practice, the accuracy of the risk factors of the nursing 

diagnosis identified and validated in the preceding steps. This step took place in the 

intensive care unit of the Onofre Lopes University Hospital, through a form. The 

sample was composed of 180 participants, with 90 in the case group and 90 in the 

control group. The research project was submitted and approved by the Research 

Ethics Committee of the aforementioned hospital, under Protocol number 848.997 



 
 
 

and Presentation Certificate for Ethics Assessment number 36883714.5.0000.5292. 

The results show that, through the application of the hierarchical logistic regression 

model, a set of five risk factors and one clinical aspect must be regarded as a strong 

indicator of the increased risk for pressure ulcer. The risk factors were: History of 

pressure ulcer; Extended period of stay in the ICU; Friction, Dehydration and High 

skin temperature around 1 to 2 ° C. As for the clinical aspect, it was: Treatment of 

comorbidities. We conclude that the nursing diagnosis of pressure ulcer risk could be 

validated in aspects of concept, content and clinical and that there is a set of 

variables that increase the chance of occurrence of the nursing diagnosis “Pressure 

ulcer risk” in patients admitted to the intensive care unit. Accordingly, we believe that 

this study has contributed to the improvement of the diagnostic parlance, with regard 

to adopting preventive measures, applying more effective interventions, achieving 

positive results and improving the quality of the health care provided by the nursing 

professional. 

 

Keywords: Nursing diagnosis. Validation studies. Pressure ulcer. Risk factors. 

Intensive care units. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente estudo é a validação do diagnóstico de enfermagem 

Risco de úlcera por pressão. Este diagnóstico foi publicado na última versão da 

NANDA Internacional (HERDMAN; KAMITSURU, 2014) e está sendo validado neste 

estudo no âmbito dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva.  

As úlceras por pressão (UPs) são feridas produzidas por lesão de tecido 

entre superfícies de acomodação e proeminências ósseas (IRION, 2012). Podem se 

localizar na pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre uma proeminência 

óssea, em resultado de pressão ou de uma combinação entre esta e forças de 

torção (NPUAP; EPUAP; PPPIA, 2014).  

Quando uma pessoa se apresenta imóvel e inativa, a pressão é exercida 

sobre a pele e o tecido subcutâneo, por meio de objetos sobre os quais a pessoa 

repousa, como colchão, assento da cadeira ou aparelho gessado. O 

desenvolvimento das úlceras por pressão está diretamente relacionado com a 

duração da imobilidade. Caso a pressão continue por um período longo, podem 

ocorrer a trombose dos pequenos vasos e a necrose tissular, resultando em uma UP 

(SMELTZER et al., 2011).  

Se abordada precocemente, a UP é uma das muitas doenças secundárias 

que podem ser prevenidas. Entretanto, isso ainda não está posto como princípio 

fundamental no processo de saúde/doença, tendo em vista que os investimentos na 

saúde para a sociedade de um modo geral ainda estão muito direcionados ao 

processo curativo (MORO et al., 2007). No âmbito da enfermagem, evidencia-se não 

apenas o processo curativo, mas, principalmente, a prevenção da UP, tomada como 

ação fundamental no processo de cuidar, a qual necessita de ancoragem e apoio de 

ações multidisciplinares (CARVALHO et al., 2014). 

A nomenclatura de UP direciona a uma compreensão de que a única 

etiologia para o desenvolvimento deste tipo de lesão é a pressão, a qual pode ser 

avaliada quanto à intensidade, duração e tolerância tecidual. Uma pressão externa 

superior a 32 milímetros de mercúrio (mmHg) promove restrição de fluxo sanguíneo 

para a área, o que ocasiona má nutrição e oxigenação dos tecidos, com 

consequente anóxia tissular e morte celular (IRION, 2012). 

A duração da pressão tem grande relevância, tendo em vista que os danos 

podem ocorrer com pressão de baixa intensidade durante um longo período de 
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tempo ou com pressão de intensidade elevada durante um curto período de tempo. 

E a tolerância do tecido também deve ser considerada, sendo ela a habilidade da 

pele e de suas estruturas subjacentes de suportar pressão sem sequelas adversas 

(IRION, 2012).  

Moro et al. (2007) apresentam outros fatores que contribuem para a necrose 

tissular, a saber: fatores intrínsecos e extrínsecos. Os primeiros se referem à 

apresentação clínica do paciente, como: idade, estado nutricional, perfusão tecidual 

e doenças associadas. Por outro lado, os extrínsecos são relativos à exposição 

física do paciente, como: temperatura, umidade, fricção e cisalhamento. 

Corroborando com a ideia supracitada, Irion (2012) apresenta como fatores 

de risco básicos: a imobilidade, a incontinência, a desnutrição e o estado mental 

alterado. Este último faz referência tanto ao nível de consciência, quanto a algum 

comprometimento psicológico que possa vir a diminuir a percepção do indivíduo da 

necessidade de mudar de posição. Comumente, as causas para o desenvolvimento 

deste tipo de úlcera são associações dos fatores acima citados.  

Nesse contexto, sabe-se que as UPs são preveníveis e que os profissionais 

que atuam com pacientes em situação de risco de desenvolver este tipo de lesão 

devem ser capazes de identificar os fatores de risco, as áreas e as medidas para 

prevenir sua ocorrência. 

As áreas mais prováveis de serem acometidas são as proeminências ósseas 

da região do sacro e coccígea, tuberosidades isquiáticas, calcanhares, trocânteres 

maiores, joelhos, maléolos, côndilo medial da tíbia, occipício, escápulas e cotovelos 

(SMELTZER et al., 2011). 

Entretanto, diversas outras localizações com proeminências ósseas podem 

ser acometidas, especialmente em pacientes com emagrecimento extremo, sendo 

elas: face, processos vertebrais, costelas, processos do acrômio, cristas ilíacas, 

espinha ilíaca superior anterior e posterior, faces anterior, lateral e medial do 

tornozelo, crista tibial, primeiro e quinto metatarsos e artelhos (IRION, 2012). 

As UPs apresentam consequências clínicas, sociais e econômicas severas e 

onerosas. Este tipo de úlcera está entre as lesões evitáveis de custo mais alto, o 

qual vai além do hospital, estende-se às internações em casas de saúde, em 

instituições de reabilitação e no domicílio (IRION, 2012). Muito dinheiro é gasto, no 

mundo inteiro, com o tratamento deste problema de saúde (ARAUJO; ARAUJO; 

CAETANO, 2011). 
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A classificação utilizada no ínterim da pesquisa em curso está embasada no 

Sistema internacional de classificação das úlceras por pressão NPUAP/EPUAP, 

publicado em 2014 (ANEXO A). Entretanto, salienta-se que no dia 13 de abril de 

2016, a NPUAP anunciou a mudança na terminologia Úlcera por Pressão para 

Lesão por Pressão e a atualização da nomenclatura dos estágios do sistema de 

classificação.  

De acordo com a nota publicada no site da NPUAP para divulgação imediata, 

a expressão “Lesão por Pressão” descreve de forma mais precisa esse tipo de 

lesão, tanto na pele intacta como na pele ulcerada. Dois exemplos nítidos do uso 

inapropriado da antiga nomenclatura, e que causavam confusão nos estudiosos e 

profissionais de enfermagem, era o Estágio 1 e a Lesão Tissular Profunda, os quais 

descreviam lesões em pele intacta, enquanto as outras categorias descreviam 

lesões abertas (EDSBERG et al., 2016). 

Na nova proposta, além da mudança na nomenclatura, os algarismos 

arábicos passam a ser empregados na nomenclatura dos estágios ao invés dos 

romanos, de modo que se passa a escrever estágios 1, 2, 3 e 4, e não mais I, II, III e 

IV. O termo “suspeita” foi removido da categoria Lesão Tissular Profunda e outras 

definições de lesões por pressão foram acordadas e adicionadas: Lesão por pressão 

relacionada a dispositivo médico e Lesão por pressão em membrana mucosa 

(EDSBERG et al., 2016). 

Sendo assim, Lesão por pressão é definida como um dano localizado na pele 

e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou 

relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se 

apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão 

ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o 

cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode 

também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela 

condição do paciente (EDSBERG et al., 2016). 

Para tanto, cada estágio fica nomeado da seguinte forma: lesão por pressão 

estágio 1: Pele íntegra com eritema que não embranquece; Lesão por pressão 

estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme; Lesão 

por pressão estágio 3: Perda da pele em sua espessura total; Lesão por pressão 

Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular; Lesão por pressão 

não classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível; 
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e Lesão por pressão tissular profunda: Área localizada com persistente coloração 

vermelho-escura, marrom ou arroxeada em pele intacta ou não (EDSBERG et al., 

2016). 

Além dessas, como mencionado anteriormente, apresentam-se, ainda, 

definições adicionais, a saber: Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, 

a qual deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por 

pressão; e Lesão por pressão em membranas mucosas, a qual, devido à anatomia 

do tecido, não pode ser categorizada (EDSBERG et al., 2016). 

Mesmo diante da inserção dessa nova nomenclatura e classificação, no 

estudo em questão manteve-se a nomenclatura anterior, tendo em vista que se trata 

de um estudo de validação de um diagnóstico presente na NANDA Internacional e 

que a mesma apresenta o rótulo diagnóstico “Risco de úlcera por pressão”. 

As úlceras por pressão são, portanto, importantes causas de 

morbimortalidade, afetando a qualidade de vida dos doentes e seus cuidadores e 

constituindo-se de elevado gasto econômico para os serviços de saúde. Além de ser 

um importante indicador de qualidade da assistência (FURMAN et al., 2010; 

ROGENSKI; KURCGANT, 2012).  

Sabe-se que a ocorrência das UPs em ambiente hospitalar ainda é frequente 

e deve ser considerada como complicação da situação de saúde do paciente, 

principalmente se este estiver criticamente doente (DANTAS et al., 2014) 

Em respaldo à afirmação anterior, faz-se referência à Resolução do 

Ministério da Saúde (MS), RDC N° 36 de 25 de Julho de 2013, a qual estabelece 

ações para segurança do paciente em serviços de saúde, sejam eles públicos, 

privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de 

ensino e pesquisa (BRASIL, 2013a). 

Esta RDC apresenta a definição de dano como o comprometimento da 

estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, 

lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, 

social ou psicológico. Identifica ainda, em seu capítulo II, seção II, a prevenção de 

úlceras por pressão como uma das estratégias e ações definidas no Plano de 

Segurança do Paciente (PSP), onde são pactuadas estratégias e ações de gestão 

de risco, de acordo com as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde 

(BRASIL, 2013a). 
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Outro documento que diz respeito à segurança do paciente e menciona o 

desenvolvimento de úlcera por pressão inserido neste âmbito é Portaria nº 529, de 

1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), ao qual compete propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à 

segurança do paciente em diferentes áreas, dentre elas a úlcera por pressão. Esta 

portaria propõe que a segurança do paciente deve ter o intuito de reduzir a um 

mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde 

(BRASIL, 2013b). 

 Sendo assim, infere-se que as ações referentes à prevenção de úlcera por 

pressão devem ser garantia da qualidade nos serviços ofertados. Diante disso e dos 

fatores de risco apresentados até então, as UPs podem ser prevenidas por meio do 

controle das sobrecargas teciduais, através da diminuição da compressão, do atrito, 

do cisalhamento, da otimização da umidade e da temperatura e do uso de técnicas 

corretas de posicionamento e de superfícies adequadas de apoio (IRION, 2012). 

Moro et al. (2007) afirmam que a atitude preventiva é essencial para melhorar a 

qualidade de vida ou de sobrevida destes pacientes que se encontram restritos ao 

leito ou à cadeira de rodas. 

O ambiente em que o paciente se encontra internado é outro fator de risco 

identificado como bastante relevante. Araújo et al. (2011) evidenciam que nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pode-se observar alta prevalência de casos de 

UPs. Tais autores destacam que nas UTIs estão presentes pacientes clinicamente 

suscetíveis ao desenvolvimento de tais úlceras, em decorrência da cronicidade das 

doenças, da gravidade, do elevado grau de dependência e dos procedimentos de 

alta complexidade aos quais os pacientes são submetidos. 

Ao longo dos anos, diversas ferramentas foram elaboradas para quantificar o 

risco de desenvolver as UPs e contribuir na atuação de sua prevenção, sendo 

conhecidas como escalas de avaliação de risco. Dentre elas, destacam-se as 

escalas de Norton, de Waterlow e de Braden, as quais consistem no somatório de 

valores em escala ordinal (ARAUJO; ARAUJO; CAETANO, 2011; IRION, 2012). 

As escalas apresentam formas de pontuação inversas (crescente ou 

decrescente) ou apresentam pontos de corte diferentes entre si para a avaliação do 

risco de UP. Esta é uma das maiores críticas que se faz ao uso de escalas 

diferentes. Fato que dificulta a comparação dos resultados de pesquisas que 

avaliam o emprego destes instrumentos (DEALEY, 2008; IRION, 2012). 
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Diante da diversidade de escalas e de interpretações existentes, percebe-se 

a necessidade do estabelecimento de uma coerência entre as avaliações de risco 

para desenvolver UP. Para tanto, uma classificação universal ajuda o profissional na 

comunicação efetiva e na tomada de decisão quanto às medidas de prevenção do 

desenvolvimento das UPs. 

Salienta-se que as escalas mencionadas e as demais existentes têm sua 

relevância, tanto que são utilizadas na assistência de pacientes com risco de UP. 

Entretanto, uma nomenclatura única é de grande valia não somente para os 

profissionais, mas também para os pacientes, tendo em vista a prevenção de lesões, 

já que estas podem causar dor, desconforto e sofrimento, além do aumento da 

morbidade e mortalidade; e para a gestão em saúde, pois a prevenção correta evita 

os altos custos de uma possível UP. 

Nesse contexto, destaca-se a taxonomia dos diagnósticos de enfermagem 

da NANDA Internacional (NANDA-I), por esta proporcionar uma linguagem 

padronizada e corpo de conhecimento próprio da área. Para tanto, enfermeiros 

devem diagnosticar as respostas humanas ou a vulnerabilidade a tal resposta de um 

indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade. Para isso, devem usar a 

taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU, 

2014). 

A taxonomia da NANDA-I possui 234 diagnósticos de enfermagem, 

agrupados em 13 domínios e 47 classes. A identificação dos diagnósticos de 

enfermagem (DEs) envolve o processo de decisão/julgamento clínico, 

proporcionando a base para as intervenções e os resultados pelos quais o 

enfermeiro é responsável (BRASIL, 2009; HERDMAN; KAMITSURU, 2015; 

POTTER; PERRY, 2013). 

No âmbito da enfermagem, o julgamento clínico é tarefa inerente ao 

profissional enfermeiro, por se tratar de uma atividade intelectual deliberada, por 

meio da qual a prática profissional é abordada de uma maneira ordenada e 

sistemática (ARAÚJO et al, 2011). 

Em apoio a tal afirmação, de acordo com a Resolução 358 de 2009 do 

Conselho Federal de Enfermagem, que versa sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, se incumbe ao 

enfermeiro a liderança na execução e avaliação do Processo, de modo a alcançar os 

resultados esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem 
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acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença (BRASIL, 2009). Diante disso, o enfermeiro 

está legalmente respaldado para realizar o raciocínio clínico e o processo 

diagnóstico de enfermagem. 

O raciocínio clínico é um processo de pensamento caracterizado pela tomada 

de decisões pensando criticamente com o objetivo de obter os melhores resultados. 

Nessa condição, o enfermeiro se depara com a situação de ter que realizar o 

julgamento clínico e selecionar o diagnóstico de enfermagem que melhor representa 

um conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, ou de fatores de 

risco, para o caso de diagnósticos de risco (MONTEIRO, 2013).  

Percebe-se, entretanto, que podem existir lacunas na classificação, as quais 

podem ser sanadas por meio do desenvolvimento de pesquisas. A NANDA 

Internacional permite, diante disso, a inclusão de novos diagnósticos, retificação e 

exclusão de diagnósticos já existentes por se tratar de uma taxonomia em expansão, 

de modo que o trabalho sobre o desenvolvimento de termos que representem os 

conhecimentos de enfermagem é contínuo (HERDMAN; KAMITSURU, 2015; 

JOHNSON et al., 2009). 

Exemplificando a continuidade do conhecimento da enfermagem evidente na 

NANDA-I, as seguintes modificações podem ser visualizadas na publicação 2015-

2017: 25 novos diagnósticos foram inseridos; 13 diagnósticos foram revisados; cinco 

receberam nova localização na taxonomia; cinco títulos foram modificados; e sete 

foram removidos da taxonomia por não haver estudos de atualização que os 

fizessem mudar o nível de evidência. Dos 25 diagnósticos incluídos, 13 são 

diagnósticos de risco, dentre os quais está o Risco de úlcera por pressão 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

Faz-se necessário considerar a diversidade de situações em que são usados 

os termos propostos nas classificações de enfermagem, o que leva à necessidade 

constante de adequação e de refinamento dessas terminologias. Portanto, é preciso 

que os enfermeiros conheçam, utilizem, pesquisem e sugiram as modificações e o 

aprimoramento necessários às classificações de enfermagem, já que são inegáveis 

a sua importância e a sua utilidade (JOHNSON et al., 2009). 

Frente ao contexto explicitado até então sobre o risco de desenvolver UP, e 

diante da presença deste novo diagnóstico de enfermagem na classificação da 
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NANDA Internacional, Risco de úlcera por pressão, identifica-se a importância da 

validação do diagnóstico para a clientela de pacientes críticos. 

De acordo com a NANDA Internacional, o risco se trata da “vulnerabilidade 

para desenvolver no futuro uma resposta humana indesejável a condições de 

saúde/processos de vida” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 98) e a identificação 

de diagnósticos de risco é de extrema relevância para o cuidado com o paciente, 

pois contribui para que o problema real não se instale. 

A definição do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão, 

apresentada pela NANDA Internacional versão 2015-2017, é “vulnerabilidade à 

lesão localizada na pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre saliência óssea, 

em consequência de pressão, ou pressão combinada com forças de cisalhamento” 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 398). 

Escolheu-se, portanto, como local do estudo, o ambiente de UTI, no qual se 

insere a clientela submetida a procedimentos de alta complexidade. Tal escolha se 

deu diante de determinados fatores inerentes aos pacientes inseridos nesse 

contexto, como a instabilidade hemodinâmica, o prolongado tempo de internação, a 

impossibilidade de movimentação, as condutas terapêuticas e farmacológicas a que 

são submetidos, dentre outros. Condições estas que podem influenciar no 

desenvolvimento de morbidades, dentre elas a UP (PEDREIRA; BRANDÃO; REIS, 

2013). 

O processo de internação de um paciente o expõe a diversos fatores 

estressores, os quais podem estar relacionados às morbidades adquiridas neste 

período. A complexidade do cuidado no ambiente de UTI se dá pela gravidade do 

cliente que é admitido, bem como pelo arsenal tecnológico ali presente. Caracteriza-

se pelo monitoramento e assistência contínua do paciente com o objetivo de 

reestabelecer a sua saúde (FREITAS, 2010). 

Diante das condições clínicas em que se apresentam os pacientes de UTI, 

seu tratamento, na maioria das vezes, demanda períodos prolongados de 

confinamento ao leito com significativa limitação da mobilidade, decorrente de 

doenças diversas, além do número excessivo de dispositivos e tecnologias duras 

que dificultam a mobilidade e manobras de prevenção das UP. Tais fatores 

caracterizam um alto risco para o desenvolvimento de UP (ARAÚJO et al., 2011; 

FERNANDES; TORRES; VIEIRA, 2008). 
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Estudos apontam elevado risco para o desenvolvimento de UP em pacientes 

no contexto da assistência prestada em UTI, sendo este correlacionado à gravidade, 

complexidade e grau de dependência que envolve os pacientes assistidos em tais 

unidades (ARAÚJO et al., 2011; MATOS; DUARTE; MINETTO, 2010; SILVA et. al., 

2010). 

A complexidade dos cuidados demandados aos pacientes de UTI reflete na 

atuação da enfermagem, onde a necessidade de um cuidado de qualidade e 

embasado cientificamente emerge com maior intensidade. Diante disso, a utilização 

dos diagnósticos de enfermagem nesta perspectiva passa a ser fator decisivo na 

obtenção de resultados positivos. 

Segundo Chaves, Carvalho e Rossi (2008), subsequentemente ao processo 

de construção do diagnóstico, deve ser realizado o processo de validação 

diagnóstica, tendo em vista que o mesmo amplia a confiabilidade dos diagnósticos e 

promove o refinamento dos seus componentes, tornando confiável sua utilização 

tanto na prática como no ensino. 

As submissões de novos diagnósticos e/ou as revisões de diagnósticos 

existentes fortalecem o alcance, a abrangência e as evidências que apóiam a 

terminologia da NANDA-I (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). Sendo assim, a 

validação de um diagnóstico de enfermagem para a clientela de UTI, vulnerável ao 

desenvolvimento de UP, é de grande valia, pois tem o intuito de promover uma 

comunicação universal por meio de uma linguagem comum. 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo se deu mediante a 

participação no 11º Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem, realizado 

em Curitiba/PR no ano de 2014, no qual foi apresentado o processo de construção 

do diagnóstico Risco de úlcera por pressão por uma pesquisadora da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (SANTOS, 2014). 

Nesta oportunidade emergiu a intenção de validar esse diagnóstico novo, que seria 

publicado na versão da NANDA-I 2015-2017. 

Salienta-se, ainda, que a NANDA-I enaltece a realização de estudos de 

diagnósticos em populações específicas, com o intuito de cada vez mais aprimorar 

os diagnósticos possibilitando o conhecimento das respostas humanas alteradas,  

contribuindo para o alcance de uma assistência individualizada e um agir 

sistematizado.  
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Acredita-se que estudos sobre os componentes diagnósticos podem trazer 

benefícios para os enfermeiros na construção e validação de diagnósticos que são 

potencialmente frequentes na prática clínica de enfermagem (MONTEIRO, 2013). 

Assim, o tema em questão é de grande valia para a enfermagem, no que diz 

respeito ao avanço da mesma como ciência, especialmente no que diz respeito à 

utilização e propagação do uso de Sistemas de Linguagens Padronizadas (SLP), 

como é o caso da classificação dos diagnósticos da NANDA-I. Os SLP oferecem 

estrutura para organizar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, 

sendo instrumentos importantes para lidar com a crescente complexidade da 

profissão (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 2013). 

Na esfera do raciocínio clínico, o uso de um SLP fornece estrutura para 

organizar o conhecimento da disciplina de enfermagem o que é indispensável para o 

processo de interpretação acurada e útil das observações sobre os pacientes e seus 

ambientes. A contribuição neste âmbito é evidente, principalmente no quesito 

avaliação de enfermagem, comunicação e gerenciamento do cuidado, sendo 

imprescindível a sua utilização e disseminação (CARVALHO; CRUZ; HERDMAN, 

2013).  

No âmbito do avanço do conhecimento da enfermagem enquanto disciplina, 

Rodgers (2005) afirma que a construção e validação de diagnósticos de 

enfermagem representam as conceituações, teorias e princípios de uma disciplina. 

Esses elementos formam a estrutura substantiva da disciplina enfermagem. 

 Salienta-se que estudos de validação de diagnóstico são, ainda, escassos 

tendo em vista que os métodos utilizados para tal são relativamente recentes. 

Segundo Lopes, Silva e Araújo (2013), a complexidade dos modelos utilizados para 

validar diagnósticos, aliada ao conhecimento incipiente em epidemiologia e 

bioestatística, são fatores que dificultam a utilização e aplicação destes métodos. 

Essa escassez também é verdadeira quando se trata de estudos de validação de 

diagnósticos de enfermagem de risco, já que se necessita fazer uso de métodos 

ainda mais complexos, tais como estudos de caso-controle e de coorte. 

 Diante dessa problemática, surgiram os seguintes questionamentos: Qual é 

o conhecimento existente na literatura sobre os fatores de risco responsáveis por 

aumentar a vulnerabilidade dos pacientes de UTI em desenvolver o Risco de úlcera 

por pressão? Quais são os atributos e as definições propostas pela literatura acerca 

do diagnóstico Risco de úlcera por pressão e seus fatores de risco para essa 
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população específica? Qual a opinião dos especialistas sobre os conceitos e 

definições construídas? Quais são as chances de ocorrência do diagnóstico 

estudado a partir dos fatores de risco identificados? E por fim, o diagnóstico 

estudado pode ser aplicado na prática clínica? 

Para tanto, esta tese se fundamenta nas seguintes hipóteses: O diagnóstico 

de enfermagem Risco de úlcera por pressão é válido em pacientes internados em 

Unidade de terapia intensiva; E existe um conjunto de fatores de risco que aumenta 

a chance da ocorrência do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão 

em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão em 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar o conhecimento presente na literatura acerca do conceito Risco 

de úlcera por pressão, seus atributos, fatores de risco e suas definições conceituais 

e referências empíricas em pacientes internados em unidade de terapia intensiva; 

- Construir a definição conceitual do diagnóstico de enfermagem Risco de 

úlcera por pressão e definições conceituais e referências empíricas dos fatores de 

risco em pacientes internados em unidade de terapia intensiva; 

- Analisar a adequação do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão, seus atributos, fatores de risco e suas definições conceituais e referências 

empíricas em pacientes internados em unidade de terapia intensiva a partir da 

opinião de grupo de especialistas;  

- Validar clinicamente o diagnóstico Risco de úlcera por pressão em 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O referencial teórico do estudo em questão é a análise de conceito proposta 

por Walker e Avant (2011), que, de acordo com Lopes, Silva e Araújo (2012), é uma 

forma excelente de execução do processo de análise conceitual.  

Todo conceito se constitui da reunião de características comuns para uma 

classe de objetos ou fenômenos em algum meio de expressão. Esta abordagem 

conceitual é identificada como evolucionária e se modifica constantemente diante de 

experiências cotidianas e conhecimentos adquiridos (WALKER; AVANT, 2011). É a 

partir da dinâmica do cotidiano vivido na prática de enfermagem e das modificações 

contínuas e complexas do conhecimento científico, que se percebe a necessidade 

de uma análise contínua dos conceitos de interesse. 

Os conceitos apresentam caráter dinâmico, são mutáveis em seus aspectos 

temporal e contextual, de modo que sua evolução é influenciada pelo uso e 

aplicação. Para tanto, com a finalidade de promover seu contínuo aprimoramento e 

de proporcionar seu melhor entendimento, no que diz respeito ao sentido, faz-se 

imprescindível que os conceitos sejam periodicamente analisados (ANDRADE et al., 

2012; FERNANDES et al., 2011). 

A análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) se baseia em um 

modelo clássico que tem forte relação com a enfermagem e com os sistemas de 

classificação desta, contribuindo na utilização de uma linguagem padronizada. 

O esclarecimento de conceitos vagos ou imprecisos utilizados na prática 

profissional é um dos objetivos propostos por Walker e Avant (2011) para o 

desenvolvimento de uma análise conceitual e o qual se adéqua ao estudo em 

questão.  

Diante da complexidade do conceito a ser estudado, conclui-se ser 

necessário analisá-lo a partir da literatura pertinente e de dados empíricos, para uma 

melhor compreensão do seu significado, seus atributos essenciais, assim como os 

fatores que o antecedem e as consequências. 

Para proceder à análise de conceito, Walker e Avant (2011) apresentam oito 

passos a serem seguidos, a saber: seleção do conceito, determinação dos objetivos 

da análise conceitual, identificação dos possíveis usos do conceito, determinação 

dos atributos definidores, identificação de um caso modelo, identificação de casos 

adicionais, identificação dos antecedentes e consequentes do conceito e a definição 
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das referências empíricas. Neste estudo, a análise de conceito foi utilizada para 

buscar na literatura respaldo para a validação dos componentes do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão. Adiante, são explicados os passos da 

análise conceitual propostos por Walker e Avant (2011). 

Na realização do primeiro passo, seleção do conceito, a cautela é 

imprescindível. A seleção do conceito deve refletir o tópico ou área de maior 

interesse para quem está pesquisando, considerando que o termo não pode ser 

muito abrangente para não confundir a análise por abranger vários significados; nem 

tão específico, a ponto de ser um termo inexplorável, por apresentar conceitos que 

não sejam claros ou nunca estudados. 

O segundo passo, determinação dos objetivos da análise conceitual, ajuda a 

direcionar a atenção do pesquisador para o uso que o mesmo pretende fazer dos 

resultados identificados. Deve responder à indagação: “Por qual motivo estou 

fazendo esta análise?”. Os objetivos devem ser determinados com antecedência, 

para servir de direcionamento e guia durante toda a análise. 

Quanto aos possíveis usos do conceito, terceiro passo da análise, as várias 

facetas de utilização do conceito, identificadas na literatura, devem ser 

consideradas. Trata-se de uma busca ampla na literatura de modo que a busca não 

deve se limitar apenas às literaturas médicas e de enfermagem, no intuito de 

vislumbrar o conceito de forma mais abrangente. Após a identificação dos usos do 

conceito, decide-se quanto aos aspectos a serem considerados. Na realização dos 

três primeiros passos, eles estarão inter-relacionados e ocorrerão simultaneamente 

à revisão integrativa da literatura, na qual será analisado o conceito estudado. 

O passo fundamental da análise de conceito, determinação dos atributos 

definidores, é a quarta etapa. Nesta, são identificadas as palavras ou expressões 

que apontam para a essência do conceito, as características que lhe são atribuídas 

e quais ideias este conceito transmite. A seleção de tais palavras contribui na 

construção da definição do diagnóstico de enfermagem.  

No quinto passo, elabora-se um caso modelo como exemplo do uso do 

conceito, levando em consideração todos os seus atributos e definição. Pode ser um 

caso da vida real, encontrado na literatura, ou um caso construído pelo próprio 

pesquisador. No passo seguinte, um caso clínico adicional é identificado ou 

elaborado, exemplo de situação de oposição ao conceito, no qual os atributos do 

conceito serão opostos ou contrários. 
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A reunião dos passos cinco e seis, construção do caso modelo e do caso 

adicional contrário, respaldados pelas definições encontradas na literatura sobre o 

conceito a ser estudado, possibilita a elaboração de uma definição única e clara do 

possível diagnóstico de enfermagem a ser acrescido na classificação da NANDA 

Internacional.  

O sétimo passo trata-se da identificação dos antecedentes e consequentes 

do conceito. Os antecedentes são definidos como os acontecimentos que precedem 

o conceito, que, no caso dos diagnósticos de enfermagem, são os fatores 

relacionados e de risco; e os consequentes, definidos como os eventos ou 

incidentes que resultam da ocorrência do conceito, seriam as características 

definidoras (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

A definição das referências empíricas, ou seja, métodos de mensuração dos 

fatores identificados é o último passo do processo de análise conceitual. Trata-se de 

uma etapa crucial, já que, uma vez identificados, os referentes empíricos são 

extremamente úteis no desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, por eles 

estarem claramente vinculados à base teórica do conceito, assim contribuindo para 

a validade do conteúdo de qualquer instrumento. 

Mediante os passos para se analisar um conceito, apresentados até então, 

identificam-se os objetivos que podem ser alcançados com os mesmos em 

pesquisas recentes, a saber: construção de definições conceituais e referências 

empíricas precisas para o uso na teoria e na prática; o esclarecimento de termos na 

enfermagem; o desenvolvimento de instrumentos; e a padronização da linguagem 

na profissão (WALKER; AVANT, 2011), justificando, portanto, o uso de tal referencial 

teórico no estudo em questão. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo metodológico de validação do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão, que seguiu os princípios do modelo 

proposto por Lopes, Silva e Araújo (2012). Tal modelo direciona a adequação dos 

indicadores clínicos na identificação da presença ou ausência dos diagnósticos de 

enfermagem, seguindo as etapas: análise de conceito, análise do conteúdo por 

especialistas e validação clínica, descritas a seguir.  

Salienta-se que, no caso do estudo em questão não foram utilizados 

indicadores clínicos, tendo em vista se tratar de um diagnóstico de risco, portanto 

foram identificadas a presença ou ausência de determinados fatores de risco para o 

diagnóstico em estudo. 

 

4.2 ETAPA 1: ANÁLISE DE CONCEITO 

  

A etapa da análise de conceito envolve a revisão da literatura e a construção 

do conhecimento e tem por objetivo identificar os atributos do conceito (definição do 

diagnóstico de enfermagem), os antecedentes (fatores relacionados/risco) e os 

consequentes (características definidoras) de um diagnóstico de enfermagem 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Neste estudo, os consequentes não foram identificados, tendo em vista se 

tratar de um estudo de validação de diagnóstico de risco, não apresentando 

características definidoras. Em acréscimo, nesta fase, foram construídas as 

referências empíricas para cada fator etiológico ou fator de risco, ou seja, investigou-

se a forma de mensurar cada um deles. 

 

4.2.1 Análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) 

  

A primeira etapa para o desenvolvimento e/ou validação de diagnóstico de 

enfermagem é a identificação e formulação de conceitos (HERDMAN; KAMITSURU, 

2015). Todo diagnóstico de enfermagem é um conceito que precisa ser elaborado 

por meio de métodos sistemáticos. Tal conceito se constitui da reunião de 
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características comuns para uma classe de objetos ou fenômenos em algum meio 

de expressão. Esta abordagem conceitual é identificada como evolucionária e se 

modifica constantemente diante de experiências cotidianas e conhecimentos 

adquiridos (WALKER; AVANT, 2011). 

A análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) baseia-se em um 

modelo clássico de análise que, de acordo com as autoras, tem forte relação com a 

enfermagem e com os sistemas de classificação da enfermagem. Neste sentido, a 

análise conceitual contribui na utilização de uma linguagem padronizada, 

enfatizando a relevância das taxonomias de enfermagem. 

Apesar das etapas da análise de conceito serem apresentadas 

sequencialmente, como mostrado anteriormente no referencial teórico, elas são 

interativas e ocorrem concomitantemente ao método de revisão integrativa, o qual foi 

utilizado para fundamentar o conhecimento construído na análise de conceito, 

conforme descrito adiante. 

Salienta-se que não foram realizadas todas as etapas propostas pelo 

modelo de Walker e Avant (2011), tendo em vista que algumas delas não eram 

imprescindíveis para o alcance dos objetivos deste estudo. Sendo assim, fez-se uso 

do referido modelo com adaptações, sendo utilizadas as seguintes etapas: seleção 

do conceito, determinação dos objetivos da análise conceitual, determinação dos 

atributos definidores, identificação dos antecedentes e consequentes do conceito e a 

definição das referências empíricas. 

“Risco de úlcera por pressão” foi o conceito selecionado para análise, que 

teve como objetivo construir definições conceituais e referências empíricas precisas 

para o uso na teoria e na prática. Tendo sido estabelecido o conceito e o objetivo da 

análise conceitual, uma revisão da literatura foi realizada, a fim de operacionalizar a 

análise conceitual proposta.  

 

4.2.2 Revisão integrativa da literatura 

 

Na literatura, diversos são os modelos de análise conceitual, porém, a 

maioria deles apresenta como semelhança a utilização da revisão integrativa da 

literatura como uma estratégia para identificar os elementos comuns desses 

modelos e para a construção de suas definições operacionais (POMPEO; ROSSI; 

GALVÃO, 2009). 
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O intuito principal deste tipo de revisão é sintetizar o conhecimento 

produzido em artigos sobre determinado assunto. O rigor metodológico é primordial 

no processo de construção da revisão integrativa, o que possibilita ao leitor 

caracterizar os estudos analisados e oferece subsídios para o avanço da 

enfermagem (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), a revisão integrativa é 

apresentada como a mais ampla abordagem metodológica dentre os tipos de 

revisões da literatura, permitindo uma compreensão completa do fenômeno 

analisado, tendo em vista que a revisão em foco permite a inclusão de literatura 

teórica e empírica; estudos experimentais e não experimentais; com abordagem 

quantitativa e qualitativa. 

Pompeo, Rossi e Galvão (2009) apontam, ainda, que a revisão integrativa da 

literatura se trata de um método que permite gerar uma fonte de conhecimento atual 

sobre o problema e determina se o conhecimento é válido para ser transferido para 

a prática. 

Tal método visa buscar um suporte teórico para a efetivação das fases 

subsequentes do método que se está utilizando no estudo em questão. A reunião e 

síntese de estudos realizados acerca do tema de investigação são a principal 

finalidade deste tipo de revisão, de modo que, com base nos dados identificados em 

cada estudo, constrói-se uma conclusão. 

Assim, a revisão promoveu a reunião dos conhecimentos evidenciados na 

literatura, com o propósito de contribuir com a construção do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão, sua definição conceitual e os fatores de 

risco e as definições conceituais e empíricas dos mesmos. 

Para tanto, fez-se uso do percurso metodológico proposto por Pompeo, 

Rossi e Galvão (2009). Os passos adotados para a revisão integrativa foram: 

identificação do tema e questionamentos da revisão integrativa; amostragem ou 

busca na literatura; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; interpretação dos resultados; e síntese do conhecimento 

evidenciado nos artigos analisados.  

Antes do início do processo de revisão integrativa, realizou-se o 

planejamento por meio da construção de um protocolo de revisão. Tal protocolo se 

constituiu dos seguintes componentes: tema, objetivo, questões norteadoras, bases 

de dados, descritores e sinonímias em inglês, cruzamentos, critérios de inclusão e 
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exclusão, estratégia para coleta de dados e estratégia para avaliação e síntese dos 

dados (APÊNDICE A). 

Para o processamento da elaboração da revisão integrativa da literatura, as 

seis fases distintas, citadas anteriormente, foram seguidas (POMPEO; ROSSI; 

GALVÃO, 2009). A elaboração do tema e da questão norteadora - ou questões 

norteadoras - é a primeira fase deste processo e ajuda a delimitar o tema para a 

construção da revisão, trata-se do direcionamento para a condução da revisão. 

Assim, a presente revisão teve como tema Validação do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão em pacientes de unidade de terapia 

intensiva e, como objetivo, sintetizar o conhecimento produzido em artigos sobre o 

risco de desenvolver úlcera por pressão em pacientes de unidade de terapia 

intensiva. 

Os questionamentos que direcionaram a revisão foram: Qual o conceito de 

risco de úlcera por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva? Quais 

são os fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva? De que forma estes fatores 

de risco são definidos e medidos em pacientes de unidade de terapia intensiva? 

A fase seguinte se baseou no processo de amostragem e busca dos dados 

na literatura. A busca na literatura ocorreu no período de fevereiro e março de 2015 

e cada base de dados foi acessada simultaneamente por três pesquisadoras, em 

computadores distintos, conduzindo assim para a obtenção mais fidedigna de 

estudos relevantes ao tema.  

Foram contempladas as seguintes bases de dados: Scopus, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), National Library of Medicine 

and Nattional Institutes of Health (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Web of Science. 

Para responder aos questionamentos propostos, fez-se uso do vocabulário 

preconizado pelo Medical Subject Headings (MeSH) of U.S. National Library of 

Medicine (NLM), em língua inglesa, e o vocabulário estruturado e trilíngue 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), disponível pela Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), a partir dos seguintes descritores: úlcera por pressão, fatores de risco 

e Unidades de Terapia Intensiva e suas respectivas sinonímias em inglês, Pressure 

Ulcer, Risk Factors e Intensive Care Units, em cruzamentos, com utilização do 
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operador booleano AND (pressure ulcer AND risk factors AND Intensive Care Units; 

pressure ulcer AND risk factors; e pressure ulcer AND Intensive Care Units). 

Foram considerados como critérios de inclusão: artigos completos 

gratuitamente disponíveis nas bases de dados previamente apresentadas, 

publicados nos últimos cinco anos; artigos disponíveis nos idiomas português, inglês 

ou espanhol; artigos que abordassem a temática do objetivo da revisão e que 

respondessem às questões norteadoras. Como critérios de exclusão: editoriais, 

cartas ao editor e artigos de revisão. Destaca-se que o critério de tempo (últimos 

cinco anos) é uma estratégia orientada pela NANDA Internacional (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015).  

O cruzamento pressure ulcer AND risk factors AND Intensive Care Units 

apresentou um total de 234 estudos, sendo destes 109 na Scopus, 12 na CINAHL, 2 

na PubMed, 4 na LILACS e 107 na Web of Science. O cruzamento pressure ulcer 

AND risk factors contemplou 3668 estudos, sendo 1877 na Scopus, 492 na CINAHL, 

44 na PubMed, 43 na LILACS e 1212 na Web of Science. Por fim, o cruzamento 

pressure ulcer AND Intensive Care Units culminou em 933 estudos, sendo 296 na 

Scopus, 306 na CINAHL, 4 na PubMed, 26 na LILACS e 301 na Web of Science. 

O resultado final das buscas se deu a partir da aplicação dos critérios de 

inclusão nas próprias plataformas das bases de dados, com os seguintes resultados 

para o primeiro cruzamento: total de 94 artigos, sendo 27 na Scopus, 3 na CINAHL, 

1 na PubMed, 4 na LILACS e 59 na Web of Science. No segundo cruzamento o total 

foi de 737, sendo 289 na Scopus, 28 na CINAHL, 12 na PubMed, 43 na LILACS e 

365 na Web of Science. No terceiro cruzamento, por sua vez, foram selecionados a 

partir dos critérios de inclusão um total de 328, sendo 92 estudos na Scopus, 87 na 

CINAHL, 2 na Pubmed, 26 na LILACS e 121 na Web of Science. 

Diante desse quantitativo, realizou-se a leitura de títulos e resumos dos 

artigos encontrados, sendo este o foco da terceira fase da revisão. Entretanto, caso 

a leitura do título e do resumo não fosse suficiente para identificar a adequabilidade 

de inclusão do artigo no estudo, o mesmo era lido na íntegra, oferecendo maior 

segurança para a inclusão ou exclusão dos estudos.  

Adiante são apresentadas as figuras relativas aos cruzamentos dos 

descritores por base de dados. 
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Figura 1 - Apresentação do quantitativo da seleção dos estudos do cruzamento 

pressure ulcer AND risk factors AND Intensive Care Units desde a amostra inicial até 

a final por base indexada verificada. Natal, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 2 – Apresentação do quantitativo da seleção dos estudos do cruzamento 

pressure ulcer AND risk factors desde a amostra inicial até a final por base indexada 

verificada. Natal, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 3 – Apresentação do quantitativo da seleção dos estudos do cruzamento 

pressure ulcer AND Intensive Care Units desde a amostra inicial até a final por base 

indexada verificada. Natal, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para tanto, foi encontrado um total de 52 artigos após a leitura dos títulos e 

resumos, sendo no primeiro cruzamento: 4 na Scopus, nenhum na CINAHL, nenhum 

na PubMed, nenhum na LILACS e 8 na Web of Science. No segundo cruzamento: 9 

na Scopus, nenhum na CINAHL, nenhum na PubMed, 1 na LILACS e 7 na Web of 

Science. E no terceiro cruzamento: 5 na Scopus, 7 na CINAHL, 1 na PubMed, 3 na 

LILACS e 7 na Web of Science.  

Posteriormente, foram excluídos 30 artigos por estarem repetidos nas bases 

de dados, de forma que permaneceram um total de 22 artigos, os quais retratavam 

os aspectos relacionados ao risco de úlcera por pressão.  

 

Figura 4 – Apresentação do quantitativo da seleção final dos estudos após a leitura 

dos títulos e resumos até a amostra final. Natal, 2015 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Salienta-se que a seleção dos artigos também se deu através da 

interpretação dos três pesquisadores, da seguinte forma: Quando os artigos eram 

selecionados por pelo menos dois pesquisadores, os mesmos estavam inclusos na 

amostra, sem discussão. Caso apenas um pesquisador selecionasse determinado 

artigo, a discussão dos motivos pelos quais o levou a selecioná-lo se fazia 

necessária. Se os motivos fossem plausíveis e todos estivessem de acordo, o artigo 

permanecia na amostra; caso contrário, era retirado. 

A quarta fase refere-se à categorização dos estudos encontrados. Para a 

efetivação desta etapa, fez-se necessária a utilização de um protocolo de coleta de 

dados para a extração das informações-chave de cada artigo selecionado na fase 

anterior. Nesta pesquisa, construiu-se um pequeno instrumento, abordando itens tais 

como: Caracterização do estudo (Referência; País; Ano; Base de dados; Tipo do 

estudo; Objetivo; Área de conhecimento; Nível de evidência de acordo com Melnyk e 

Fineout-Overholt (2011)) e Conteúdo (Atributos; Fatores etiológicos ou de risco; 

Definição Conceitual dos fatores etiológicos ou de risco; Referência empírica dos 

fatores etiológicos ou de risco) (APÊNDICE B). 

Após a leitura exaustiva dos artigos selecionados e a extração dos principais 

dados com a utilização do instrumento adotado, a revisão integrativa da literatura do 

estudo culminou com a última fase, que diz respeito à síntese dos resultados 

obtidos, desenvolvida em abril de 2015. A apresentação da referida síntese se deu 

de modo claro e facilmente compreensível, por meio de quadro expositivo, no qual 

podem ser visualizados: referência do artigo, atributos e antecedentes (fatores de 

risco). Tratou-se da análise crítica dos estudos incluídos na pesquisa. As definições 
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conceituais e referências empíricas dos antecedentes identificados na revisão 

integrativa, foram construídas baseadas na literatura consultada (livros-texto, 

diretrizes e artigos científicos) e na experiência da pesquisadora e de sua 

orientadora 

 

4.3 ETAPA 2: ANÁLISE DO CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS 

 

Dando prosseguimento ao processo de validação de diagnóstico de 

enfermagem, a etapa subsequente à análise conceitual, explicitada no item anterior, 

é a análise de conteúdo por especialistas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Esta 

etapa foi desenvolvida na pesquisa em questão por meio da obtenção de opinião de 

um grupo de especialistas, identificado como grupo focal, com a finalidade de 

discutir sobre a inclusão, exclusão ou reformulação de determinados fatores de risco 

como componentes do diagnóstico, as definições conceituais e referências 

empíricas construídas para cada fator de risco e a avaliação da definição do 

diagnóstico construído.  

De acordo com Backes et al. (2011) e Busanello et al. (2013), o grupo focal 

representa uma técnica de coleta de dados que promove uma ampla 

problematização e discussão sobre um determinado tema ou foco por meio de 

interação grupal produzindo dados que seriam menos acessíveis fora do contexto 

interacional. Trata-se de uma entrevista em grupo, na qual a interação se configura 

como parte integrante do método. 

Salienta-se que a utilização do grupo focal, no âmbito científico da 

Enfermagem, é recente, assim como em outras áreas. Somente a partir de 2002 a 

mesma passou a ser explorada pelos enfermeiros pesquisadores (BUSANELLO et 

al., 2013). Tal técnica representa, em suma, uma nova possibilidade metodológica 

para as pesquisas da enfermagem. Nesse sentido, representa uma conquista e um 

desafio para os pesquisadores de enfermagem, pela possibilidade de instigar novos 

saberes e aproximar a pesquisa dos cenários de prática (BACKES et al., 2011). 

O grupo focal se desenvolve mediante encontros grupais, os quais 

possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, refletindo sobre um 

fenômeno específico, gerando suas próprias perguntas e buscando respostas 

pertinentes à questão sob investigação (BACKES et al., 2011). Para tanto, tal etapa 

se desenvolveu conforme apresentado adiante. 
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A análise de conceito, realizada na primeira etapa do estudo, foi discutida 

em grupo focal composto por sete enfermeiras integrantes do Grupo de pesquisa 

“Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem - (PAESE)” da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, das quais, duas mestrandas, uma 

mestre, três doutorandas e uma doutora, todas com experiência no desenvolvimento 

de pesquisas e publicações de artigos sobre diagnósticos de enfermagem. Estas 

enfermeiras foram denominadas especialistas do estudo. 

A experiência das especialistas na área da pesquisa variava entre estudos 

de validação diagnóstica e estudos de acurácia diagnóstica em diversas clientelas, 

tais como: pacientes em hemodiálise, pacientes críticos, idosos, dentre outros. Duas 

das especialistas, além de apresentarem experiência no desenvolvimento de 

pesquisas, também eram enfermeiras da prática assistencial hospitalar e a doutora é 

professora Adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) com atuação na área da saúde do adulto. Ambas as 

experiências contribuíram sobremaneira no processo de discussão dos pormenores 

clínicos dos fatores de risco deste estudo. 

O quantitativo escolhido de especialistas se justifica pelo fato de se objetivar 

alcançar uma discussão mais aprofundada da temática. Backes et al. (2011) e 

Busanello et al. (2013)  sugerem que o número de especialistas deve estar situado 

em um intervalo entre seis e quinze, sendo que, quando se deseja gerar um 

quantitativo de ideias mais abrangente, é mais enriquecedor optar por um grupo 

maior, ao passo que se o intuito é a profundidade de expressão de cada participante, 

um grupo pequeno é o mais indicado. 

Tendo sido identificados os especialistas para o estudo, enviou-se uma carta 

convite (APÊNDICE C) via e-mail, a qual se compunha dos dados de identificação 

do pesquisador e da pesquisa, sendo fornecidas informações sobre a finalidade da 

pesquisa, os métodos adotados e a solicitação do aceite em participar da mesma. 

Mediante a resposta do e-mail, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE D) foi enviado solicitando a anuência da participação por meio da 

assinatura do mesmo. 

No mês de maio de 2015, o produto da análise conceitual foi entregue aos 

enfermeiros especialistas do grupo focal, com uma semana de antecedência do dia 

marcado para o início das discussões, a fim de que os mesmos pudessem apreciá-lo 

e tivessem um primeiro contato com o material a ser analisado e discutido no grupo. 
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Sequencialmente, os membros do grupo focal discutiram, em conjunto, o 

material previamente elaborado pela pesquisadora no intuito de verificar a 

pertinência dos atributos, definição conceitual do diagnóstico Risco de úlcera por 

pressão, seus fatores de risco e definições conceituais e referências empíricas de 

cada um deles, além de elementos esquecidos ou desnecessários e, ainda, as 

discordâncias e discrepâncias. 

A realização do grupo focal se deu em quatro encontros com duração de 4 

horas, entre os meses de maio e julho de 2015. Os encontros aconteciam nas salas 

dos grupos de pesquisa da pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Operacionalmente, cada fator de risco era apresentado em 

slide, por meio de data show, pela pesquisadora responsável e as opiniões dos 

especialistas eram anotadas e as modificações eram feitas no texto, de imediato. 

Nas situações em que o consenso era de acrescentar algum fator de risco, 

ou mesmo modificar definições conceituais ou referências empíricas, novas buscas 

na literatura eram realizadas, com o objetivo de verificar a existência de 

fundamentação teórica para tal. 

 

4.4 ETAPA 3: VALIDAÇÃO CLÍNICA 

 

4.4.1 Tipo de estudo 

 

Tratou-se de um estudo de caso-controle. Estudos de caso-controle são 

estudos retrospectivos que identificam um grupo de sujeitos com uma determinada 

doença e outro sem ela. Frente a isso, olha-se para o passado no intuito de 

identificar diferenças nas variáveis preditoras que possam explicar por que os casos 

desenvolveram a doença e os controles não (HULLEY et al., 2008). 

Os estudos de caso-controle não podem produzir estimativas sobre a 

incidência ou prevalência de uma doença, pois a proporção de sujeitos com a 

doença no estudo é determinada pelo número de casos e controles que o 

investigador decide amostrar, e não pelas suas proporções na população. O que os 

estudos de caso-controle podem fornecer são informações descritivas sobre as 

características dos casos e uma estimativa da magnitude da associação entre cada 

variável preditora e a presença ou ausência da doença. Tais estimativas são 
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expressas na forma de razão de chances (odds ratio), que se aproxima do risco 

relativo se a prevalência da doença não for muito elevada (HULLEY et al., 2008). 

 

4.4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). O HUOL faz parte do Complexo de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo caracterizado como 

instituição de ensino universitário para alunos de nível médio, graduação e pós-

graduação da área da saúde.  

Trata-se de uma instituição voltada para o ensino, pesquisa e extensão, que 

integra o grupo dos 45 hospitais de ensino do Ministério da Educação (MEC), ligado 

à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conveniado ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH). O HUOL possui instalações amplas e modernamente 

equipadas, constituindo-se em um dos hospitais mais bem aparelhados do Nordeste 

brasileiro, oferece assistência em mais de 30 especialidades e realiza, anualmente, 

cerca de 130 mil consultas e cinco mil internações (SOUZA et al., 2014). 

A instituição oferece 281 leitos, 84 salas ambulatoriais, 12 salas cirúrgicas, 

sendo cinco destinadas a cirurgias ambulatoriais, unidade de transplante renal, 

centro de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e de patologia e 

unidade de diálise (SOUZA et al., 2014). O HUOL possui uma unidade de terapia 

intensiva com 19 leitos destinados ao cuidado aos pacientes clínicos gerais e 

cirúrgicos, além de ser referência no atendimento de pós-operatório de cirurgias 

cardíacas, neurológicas e urgências cardiológicas. 

A equipe de enfermagem da UTI consiste em quatro enfermeiros 

assistenciais nos turnos da manhã e da tarde e três enfermeiros assistenciais no 

turno da noite. Quanto à equipe técnica, inclui uma média de 17 técnicos de 

enfermagem no turno da manhã, 17 técnicos de enfermagem para o turno da tarde e 

15 técnicos de enfermagem para o turno da noite. Esse quantitativo de funcionários 

está muito além do preconizado nas exigências da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, o que evidencia a preocupação e o compromisso do serviço com a 

excelência e a qualidade da assistência prestada (BRASIL, 2010). 
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A seleção desse local para o estudo foi apoiada na qualidade da unidade 

como de referência no Estado do Rio Grande do Norte para o atendimento a 

pacientes críticos, e pelo fato de que nesse local os pacientes têm maior 

probabilidade de permanecerem acamados por longos períodos, em virtude de seu 

estado de saúde e de submissões a procedimentos de alta complexidade, 

apresentando maiores condições para o risco de úlcera por pressão. 

 Salienta-se, ainda, que no HUOL se utiliza o sistema de informação Aplicativo 

de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) da EBSERH.  O sistema em 

questão permite a utilização de inúmeras atividades/módulos que contribuem para 

uma assistência qualificada e melhor tomada de decisão. Sendo assim, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), operacionalizada pelo 

Processo de Enfermagem (PE), é colocada em prática na instituição através do 

AGHU, por meio do preenchimento dos diagnósticos de enfermagem, seus sinais e 

sintomas (características definidoras), fatores relacionados ou fatores de risco e 

prescrição de enfermagem. 

 

4.4.3 População, amostra e amostragem 

 

A população desta etapa foi composta pelos pacientes submetidos ao 

tratamento intensivo internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. 

No cálculo amostral, inicialmente, foram identificados os fatores de risco para 

úlcera por pressão presentes nos pacientes internados na referida UTI no mês de 

abril de 2014. Assim, considerando a proporção mais próxima de 50% entre os 

fatores de risco para úlcera por pressão (para maximizar o tamanho da amostra), foi 

selecionado o fator percepção sensorial, 38/65 = 0,58 (p2 = 0,58). Além disso, foram 

utilizados no cálculo amostral os seguintes parâmetros: nível de confiança de 95% 

(Z1-α/2 = 1,96), poder de 80% (Z1-β = 0,84), razão de chance (odds ratio) de 

desenvolver a UP maior que 2,5 (OR = 2,5), razão entre o número de controles e 

casos igual a 1 (r = 1). Considerando-se, ainda, p1 como a proporção de indivíduos 

expostos no grupo caso e p̄, a proporção média de expostos, segundo Lopes (2013), 

tem-se: 
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p1 =         OR x p2 

p2 x (OR – 1) +1 
 

p̄ = (p1 + p2) 
     2 
 

n = (r +1) x (p̄) x (1 – p̄) x (Z1-β + Z1-α/2)2 

r   (p1 – p2)2 

 
Com isso o tamanho amostral foi estabelecido em 90 pacientes em cada 

grupo (90 casos e 90 controles), totalizando 180 pacientes. 

O grupo classificado como caso foi composto pelos pacientes com úlcera por 

pressão e o grupo controle, pelos pacientes sem úlcera por pressão, tomando como 

base a classificação das úlceras por pressão NPUAP/EPUAP, publicada em 2014. 

Tal classificação foi realizada pela pesquisadora por meio da avaliação do paciente 

no momento do banho e/ou através da verificação da evolução de enfermagem do 

paciente no sistema de informações MV2000, utilizado no hospital em que a 

pesquisa foi desenvolvida.  

Dessa forma, a pesquisadora podia identificar a presença ou a ausência das 

úlceras por pressão e, assim, alocar os pacientes no grupo caso ou controle. 

Salienta-se que, neste estudo, a presença do eritema não branqueável foi usado 

como parâmetro para caracterizar o estado de presença de úlcera por pressão, 

tendo em vista que o mesmo já caracteriza o primeiro estágio de úlcera por pressão 

(NPUAP; EPUAP; PPPIA, 2014). 

O processo de amostragem se deu por meio de amostragem consecutiva. 

Nesta técnica de amostragem, a escolha dos participantes é resultado do 

arrolamento de todos os indivíduos acessíveis no período de tempo determinado no 

estudo (HULLEY et al., 2008). Ao final da coleta, os casos e controles foram 

pareados, conforme será descrito no item “procedimentos para coleta dos dados”. 

Como critérios de elegibilidade para o grupo caso, foram considerados: 

idade igual ou superior a 18 anos, permissão do responsável legal para o caso de 

pacientes inconscientes ou desorientados e apresentar pelo menos uma úlcera por 

pressão a partir do estágio I. Para o grupo controle, foram considerados como 

critérios de elegibilidade: idade igual ou superior a 18 anos, permissão do 

responsável legal para o caso de pacientes inconscientes ou desorientados e não 

apresentar úlcera por pressão. 
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4.4.4 Procedimentos para coleta dos dados 

 

Após a permissão para a realização da pesquisa, procedeu-se à coleta dos 

dados através de um instrumento do tipo formulário, elaborado com a finalidade de 

identificar a presença ou ausência dos fatores de risco do diagnóstico Risco de 

úlcera por pressão.  

A coleta dos dados se desenvolveu de março a junho de 2016 e foi realizada 

pela própria pesquisadora e por um grupo de sete colaboradores, dentre eles 

enfermeiros e estudantes de enfermagem, os quais foram devidamente treinados 

previamente, no intuito de orientá-los quanto ao uso do formulário, dos instrumentos 

utilizados no estudo, bem como sobre a temática abordada no estudo.  

O referido treinamento ocorreu em março de 2016 com carga horária de 

quatro horas e abordou os aspectos conceituais do diagnóstico em estudo e de seus 

fatores de risco, assim como a forma de medir cada um deles. Realizou-se aula 

expositivo-dialogada com data-show e apresentação dos materiais a serem 

utilizados na coleta de dados com descrição de como manuseá-los.  

Os dados eram coletados diariamente, armazenados e, posteriormente, 

construiu-se uma planilha no software Excel, evidenciando os dados 

sociodemográficos, dados clínicos e a presença ou ausência dos fatores de risco do 

diagnóstico Risco de úlcera por pressão. 

Os dados eram obtidos por fonte primária, diretamente com o paciente ou 

familiar, em caso de pacientes inconscientes, por meio de entrevista e exame físico, 

e por fonte secundária, mediante consulta aos registros clínicos no prontuário, 

exames complementares, dentre outros. E assim, buscava-se confirmar a presença 

das variáveis de interesse para o estudo. 

Para realização do exame físico dos pacientes internados na UTI, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: estetoscópio adulto; esfigmomanômetro 

aneróide; balança; fita métrica; adipômetro; oxímetro de pulso; monofilamentos de 

Semmes-Weinstein, da marca Sorri®; termômetro digital; termômetro infravermelho 

da marca Model: IT-903®, específico para a pele humana; e espátula de madeira. 

Além dos instrumentos, eram utilizados os métodos propedêuticos da 

inspeção e palpação a fim de avaliar os itens do instrumento e, consequentemente, 

apontar a presença ou ausência dos fatores de risco do diagnóstico em estudo. 
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4.4.5 Organização e análise dos dados 

  

Os dados foram organizados por meio de uma planilha eletrônica, construída 

no Microsoft Excel, com os dados referentes aos fatores de risco do diagnóstico 

Risco de úlcera por pressão, juntamente com as variáveis sociodemográficas e 

dados clínicos. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

inferencial através do programa estatístico IBM SPSS versão 21. 

Para a análise dos dados sociodemográficos e clínicos foi utilizada a estatística 

descritiva, sendo calculadas as frequências (relativa e absoluta), medidas de tendência 

central e dispersão (média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e valor máximo), e 

sendo aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação da normalidade dos 

dados (p < 0,05). 

Para a análise inferencial, foram utilizados o teste de Qui-quadrado de 

Pearson e o teste exato de Fisher (para frequências esperadas menores que cinco) 

com o intuito de verificar a associação entre os fatores de risco e o diagnóstico 

estudado (p < 0,05), sendo calculadas também as razões de chance (Odds Ratio) de 

cada fator de risco, com intervalo de confiança de 95%. 

Odds Ratio é uma estimativa de risco aplicada a estudos caso-controle. É a 

razão entre a probabilidade de um evento acontecer em um grupo comparado a 

outro. Os valores de OR < 1 indicam proteção contra o desfecho, OR = 1 nulidade 

de associação e OR > 1 risco aumentado. Já o intervalo de confiança (95%) 

apresenta uma variação possível dos resultados caso o estudo fosse replicado 

(FIELD, 2009). 

A precisão dos fatores de risco do diagnóstico Risco de úlcera por pressão 

foi analisada por meio dos modelos de Regressão logística para identificar os fatores 

de risco mais indicativos do diagnóstico Risco de úlcera por pressão. 

A regressão logística é uma regressão múltipla, mas com uma variável de 

saída categórica dicotômica e variáveis previsoras contínuas ou categóricas, ou 

seja, é possível se prever a qual de duas categorias é provável que uma pessoa 

pertença dado certas informações (FIELD, 2009). 

Um modelo de regressão logística hierárquico com entrada de variáveis 

backward para os fatores de risco do diagnóstico Risco de úlcera por pressão foi 

ajustado com o objetivo de identificar o conjunto de fatores de risco que apresentam 

forte indicativo do aumento do risco para úlcera por pressão. Para verificação do 
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ajuste do modelo foi aplicado o teste Omnibus. A adequação de cada variável 

incluída no modelo foi analisada pelo teste de Qui-quadrado de Wald e o teste 

Hosmer e Lemeshow foi aplicado para verificar a bondade do ajuste, comparando as 

frequências esperadas e observadas, e o R2 de Nagelkerke foi calculado para 

verificar a capacidade preditiva do modelo. 

Por fim, os dados foram organizados e apresentados em tabelas e quadros, 

e discutidos à luz da literatura pertinente ao assunto. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

  

Após a anuência da instituição em que se realizou a pesquisa (ANEXO A), o 

presente estudo foi submetido à análise e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob número de protocolo 848.997 

e CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) 36883714.5.0000.5292 

(ANEXO B), em obediência à Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde, que versa sobre as pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012). 

Antes da solicitação do consentimento dos especialistas, os mesmos 

receberam uma carta convite (APÊNDICE C) solicitando sua colaboração e 

explicitando o papel do profissional na pesquisa. Aqueles profissionais que se 

dispuseram a colaborar com o estudo, receberam duas vias do TCLE (APÊNDICE 

D), e uma delas foi assinada e encaminhada para a pesquisadora, enquanto a outra 

permaneceu com o especialista. 

Na terceira etapa do estudo, os pacientes, que se enquadravam nos critérios 

de inclusão, eram convidados a participar da pesquisa e, antes de proceder à coleta 

de dados, os mesmos emitiram sua concordância, por meio da assinatura do TCLE 

(APÊNDICE E). Para o caso de pacientes inconscientes ou desorientados, o 

responsável legal realizava o consentimento para a realização da pesquisa 

assinando um termo próprio (APÊNDICE F). 

Os termos em questão possuem uma linguagem clara e acessível à 

população a que se destinavam. Por meio desses documentos, os sujeitos do 

estudo eram informados sobre os objetivos da pesquisa; os procedimentos a que 

seriam submetidos, os riscos, desconfortos e benefícios, bem como quanto à 

garantia do anonimato e respeito ao desejo ou não de participar. 
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O TCLE era entregue, em duas vias, a cada participante anteriormente ao 

início da coleta de dados, e todos os participantes, após a leitura, que concordassem 

em fazer parte do estudo, assinavam o termo, ficando com uma via. Aos que não 

sabiam ler ou por outra razão não podiam fazê-lo, realizava-se a leitura em voz alta 

e era solicitada a assinatura com a impressão digital.  

A pesquisa se constituiu em risco mínimo, pois não se trata de uma pesquisa 

experimental, sendo assegurados sigilo e privacidade de qualquer informação, assim 

como o direito de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer momento que julgasse 

necessário. Os dados coletados neste estudo contribuíram para o direcionamento do 

planejamento da assistência de enfermagem nesta área. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS 1ª ETAPA: ANÁLISE DE CONCEITO 

 

O conceito “Risco de úlcera por pressão” foi selecionado para análise que 

teve como objetivo construir definições conceituais e referências empíricas precisas 

para o uso na teoria e na prática com pacientes internados na unidade de terapia 

intensiva. Conforme comentado anteriormente, a operacionalização da análise 

conceitual ocorreu através da revisão integrativa da literatura. 

 

Figura 5 – Fluxograma da Revisão integrativa da literatura para Validação do 

diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão em pacientes de Unidade 

de Terapia Intensiva. Natal, 2015 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos 22 artigos da revisão da literatura sobre risco de úlcera 

por pressão em pacientes críticos, conforme área temática da revista, continente de 

desenvolvimento da pesquisa e ano de publicação. Natal, 2015 
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Variável n % 

Área temática   
Enfermagem 13 59,1 

Medicina 09 40,9 

Total 22 100 

Continente   
América do Sul  09 40,9 
América do Norte 06 27,3 
Europa 05 22,7 
Ásia 02 9,1 

Total 22 100 

Ano   
2011 08 36,4 
2012 07 31,8 

2014 04 18,2 
2013 03 13,6 

Total 22 100 

 

A área temática mais prevalente foi a Enfermagem (59,1%), seguida pela 

Medicina (40,9%). Os locais de desenvolvimento das pesquisas, de acordo com o 

continente, foram: América do Sul (40,9%), América do Norte (27,3%), Europa 

(22,7%) e Ásia (9,1%). Destaca-se que os nove estudos da América do Sul foram 

realizados no Brasil.  

Quanto ao ano de publicação, 36,4% dos artigos foram publicados no ano de 

2011 e 31,8% em 2012. Já, nos anos subsequentes, houve uma queda na 

publicação, sendo 18,2% dos artigos publicados no ano de 2014 e 13,6% no ano de 

2013. 

No que diz respeito ao delineamento dos artigos, de acordo com Melnyk e 

Fineout-Overholt (2011), houve predomínio do nível de evidência VI, estudo 

descritivo ou qualitativo, com 77,3%, seguidos por estudos de coorte ou caso-

controle bem delineados, de nível IV, referente a 22,7%. Não foram encontrados 

artigos enquadrados nos demais níveis de evidência. Desse modo, verificou-se a 

prevalência dos estudos com evidências menos fortes. 

O quadro 1, a seguir, apresentará os atributos e os antecedentes do conceito 

Risco de úlcera por pressão, identificados em cada artigo apresentado na revisão 

integrativa da literatura. 

 

Quadro 1 - Apresentação dos atributos e antecedentes do conceito Risco de úlcera 

por pressão para pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. Natal, 2016 



49 
 
 

N Referência  Atributos Antecedentes 

1 ROCA-BIOSCA et 
al. (2012) 

 

Pressão Obesidade; Edema; Incontinência fecal; 
Pressão; Umidade; Utilização de 
dispositivos; Administração de 
noradrenalina 

2 ARAÚJO, 
MOREIRA e 

CAETANO (2011) 

Lesões por pressão Mobilidade restrita/contido; Incontinência; 
Incontinência fecal; 
Incontinência urinária; Pele fina; Edema; 
Déficit neurológico; Diabetes; Paraplegia 
motora/sensitiva; Medicamentos (altas 
doses de esteroides, citotóxicos e 
antiinflamatórios); Idade avançada; 
Subnutrição do tecido celular; Mobilidade 
prejudicada; Excesso de peso 

3 ARAÚJO et al. 
(2011) 

 

Lesões dermatológicas Mobilidade restrita/contido; Incontinência 
fecal; Incontinência urinária; Pele fina; 
Edema; Déficit neurológico; Diabetes; 
Paraplegia motora/sensitiva; Medicação 
(altas doses de esteróides, citotóxicos e 
antiinflamatórios); Idade avançada; 
Subnutrição do tecido celular; Mobilidade 
prejudicada; Excesso de peso 

4 GOMES et al. 
(2011) 

Pressão por tempo 
prolongado 

Tempo de internação; Acamado; Limitação 
na percepção sensorial; Fricção e 
Cisalhamento; Umidade constante ou 
excessiva; Imobilidade; Idade avançada 

5 VISSCHER e 
TAYLOR (2014) 

Pressão sobre 
proeminência óssea ou 
sob dispositivo médico 

Extremo de idade; Baixo peso; Longo tempo 
de internação; Dispositivos médicos 

 

6 SERPA et al. 
(2011a) 

Intensidade e duração da 
pressão, tolerância da 
pele e estruturas de 
suporte de pressão 

Escala de Waterlow ≥ 10; Escala de Braden 
≤18; Fricção e cisalhamento; Percepção 
sensorial; Tipo de pele; Apetite; Pacientes 
em terapia cirúrgica 

7 SERPA et 
al.(2011b) 

Área de risco localizada 
na pele ou tecidos 

subjacentes, geralmente 
sobre uma proeminência 

óssea, 
pressão ou pressão 

combinada com fricção e 
cisalhamento 

Escore de Braden ≤13 

8 SERRA et al. 
(2014) 

- Hipoalbuminemia 

9 LAHMANN et al. 
(2012) 

 

Pressão Mobilidade comprometida; Forças de fricção 
e cisalhamento; Paciente crítico/tratamento 
em terapia intensiva 

10 CREMASCO et al. 
(2012) 

Exposição da pele Aumento do tempo de permanência na UTI; 
Gravidade da doença/Condições clínicas 
críticas 

11 COX (2011) Risco de ruptura da 
integridade da pele 

Mobilidade; Idade avançada; Tempo de 
internação em UTI/Tempo de permanência 
na UTI; Doença cardiovascular; Fricção e 
cisalhamento; Administração de 
norepinefrina (vasopressor) 

12 SCHLÜER, 
HALFENS e 

SCHOLS (2012) 

- Idade (muito jovens); Cirurgia; IMC; 
Dispositivos externos/Dispositivos médicos 
no corpo do paciente; Pontuação da escala 
de Braden; Departamento da instituição em 
que os pacientes estão hospitalizados (UTI) 
 

Continua 
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N Referência  Atributos Antecedentes 

13 ARAÚJO, ARAÚJO 
e CAETANO (2011) 

Compressão não aliviada 
nas proeminências 

ósseas 

- 

14 ARAÚJO, ARAÚJO 
e CAETANO (2012) 

Indivíduos vulneráveis Limitação na percepção sensorial; Umidade; 
Mobilidade limitada; Intolerância à atividade; 
Inadequação na nutrição/má nutrição; 
Fricção e cisalhamento 

15 BAVARESCO, 
MEDEIROS e 

LUCENA (2011) 

Necrose celular; 
Pressão; 

Proeminência óssea 

Tempo de permanência dos pacientes na 
UTI; Mobilidade dificultada 

16 BENOIT e MION 
(2012) 

 

Tolerância dos tecidos Oferta e demanda metabólica; Capacidade 
de distribuição da pressão; Ameaças à 
integridade da pele 

17 COOPER (2013) Isquemia tecidual Desnutrição; Baixo nível de albumina; Uso 
de vasopressores; Medicamentos 
vasoativos; Comorbidades; Obesidade; 
Dispositivos; Fricção e cisalhamento; 
Pressão; Umidade 

18 EFTELI e GÜNES 
(2013) 

Feridas Baixo nível de albumina sérica 

19 HYUN et al. (2013) Pressão Braden < 13 

20 HYUN et al. (2014) Pressão ou pressão em 
combinação com 

cisalhamento 

Baixos escores totais da escala de Braden; 
Baixo peso; Obesidade 

21 IRANMANESH, 
RAFIEI e 

SABZEVARI (2012) 

Necrose do tecido; 
Compressão (entre 

proeminência óssea e 
superfície externa) 

Percepção sensorial alterada; Nutrição; 
Umidade; Idade avançada; Baixo escore de 
coma de Glasgow 

22 NASSAJI et al. 
(2014) 

Pressão; 
Cisalhamento; 

Atrito; 
Isquemia tecidual 

Tabagismo; Idade avançada; Tempo de 
permanência na UTI; Incontinência fecal; 
Diabetes Mellitus; Trauma; Anemia 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados apresentados no quadro sinóptico acima, serão apontados 

adiante os seguintes itens: determinação dos atributos essenciais e determinação 

dos antecedentes do conceito analisado, por meio da proposta dos componentes do 

diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão, os quais serão 

comparados aos componentes existentes na NANDA Internacional (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015). 

 

5.1.1 Determinação dos Atributos Essenciais 

 

Foram identificados os termos mais frequentes  associados com o conceito e 

que melhor caracterizavam-no, e em seguida esses termos foram agrupados e 

identificados os atributos, permitindo uma visão mais ampla do conceito de risco de 

úlcera por pressão.  

Conclusão 
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Diante disso, os atributos essenciais do conceito Risco de úlcera por 

pressão, encontrados na revisão integrativa da literatura, foram: Pressão; Pressão 

em combinação com cisalhamento; e Isquemia tecidual. 

 

5.1.2 Proposta dos componentes do Diagnóstico de Enfermagem Risco de úlcera 

por pressão em pacientes internados em UTI 

 

Frente aos atributos identificados na análise de conceito Risco de úlcera por 

pressão, construiu-se a seguinte definição conceitual para o diagnóstico Risco de 

úlcera por pressão: Risco de ruptura da integridade da pele por isquemia 

tecidual ocasionada por pressão ou pressão em combinação com 

cisalhamento. 

Em relação aos fatores de risco evidenciados na análise do conceito, após 

realização dos devidos agrupamentos, foram identificados os seguintes: Anemia; 

Extremos de idade; Extremos de peso; Edema; Incontinência; Doença 

cardiovascular; Nutrição inadequada; Pressão; Tabagismo; Fricção e 

cisalhamento; Umidade; Restrição da mobilidade; Déficit neurológico; 

Limitação na percepção sensorial; Hipoalbuminemia; Baixos escores totais da 

escala de Braden; Subnutrição do tecido celular; Medicamentos; Trauma 

físico; Tempo de permanência na UTI; Intolerância à atividade; Dispositivos 

externos no corpo do paciente; Pacientes críticos/internados em UTI; 

Pacientes cirúrgicos; Pele fina; Diabetes. 

A seguir, foi realizada a equivalência entre os fatores de risco da análise de 

conceito de risco de úlcera por pressão e os fatores de risco do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão presentes na versão da NANDA 

Internacional 2015-2017 (HERDMAN; KAMITSURU, 2015) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Relação da equivalência dos fatores de risco encontrados na análise do 

conceito de risco de úlcera por pressão e dos fatores de risco do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão presentes na versão da NANDA 

Internacional 2015-2017. Natal, 2016 

Fatores de risco provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Anemia Anemia 

Continua 

 



52 
 
 

Fatores de risco provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Extremos de idade Extremos de idade 

Extremos de peso Extremos de peso 

Edema Edema 

Incontinência Incontinência 

Doença cardiovascular Doença cardiovascular 

Nutrição inadequada Nutrição inadequada 

Pressão Pressão sobre proeminência óssea 

Tabagismo Tabagismo  

Fricção e cisalhamento Atrito em superfície e Forças de 
cisalhamento 

Umidade da pele Umidade da pele e Uso de lençóis 
com propriedade insuficiente de 
redução da umidade 

Restrição da mobilidade Período de imobilidade prolongado 
sobre superfície rija (p. ex., 
procedimento cirúrgico ≥ 2 horas); 
Imobilização física e Redução na 
mobilidade 

Déficit neurológico Alteração na função cognitiva 

Limitação na percepção sensorial Alteração na sensibilidade 

Hipoalbuminemia Redução do nível de albumina sérica 

Baixos escores totais da escala de Braden ADULTO: escore da escala de 
Braden < 18; CRIANÇA: Escala de 
Braden Q ≤ 16; Baixo escore da 
escala de Risk Assessment Pressure 
Sore (RAPS) 

Subnutrição do tecido celular Redução na perfusão tissular; 
Redução na oxigenação tissular; 
Circulação prejudicada 

Medicamentos (esteróides e/ou 
vasopressores-noradrenalina/norepinefrina) 

Agentes farmacológicos (anestesia 
geral, vasopressores, 
antidepressivos, norepinefrina) 

Trauma físico História de trauma; Fratura de quadril 

Tempo de permanência na UTI Não há correspondente 

Intolerância à atividade Não há correspondente 

Dispositivos externos no corpo do paciente Não há correspondente 

Pacientes críticos/internados em UTI Não há correspondente 

Pacientes cirúrgicos Não há correspondente 

Pele fina Não há correspondente 

Diabetes Não há correspondente 

Não identificado na revisão integrativa Escore de Classificação do Estado 
Físico da American Society of 
Anesthesiologists (ASA) ≥ 2 

Não identificado na revisão integrativa Pele ressecada e Pele com 
descamação 

Não identificado na revisão integrativa Desidratação 

Não identificado na revisão integrativa Gênero feminino 

Continua 

Continuação 
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Fatores de risco provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Não identificado na revisão integrativa Temperatura elevada da pele em 
torno de 1-2 °C 

Não identificado na revisão integrativa História de úlcera por pressão 

Não identificado na revisão integrativa Conhecimento insuficiente do 
cuidador sobre prevenção de úlcera 
de pressão 

Não identificado na revisão integrativa Linfopenia 

Não identificado na revisão integrativa Escore ≥ 2 na Classificação funcional 
da New York Heart Association 
(NYHA) 

Não identificado na revisão integrativa Eritema não branqueável 

Não identificado na revisão integrativa Espessura reduzida da dobra de pele 
do tríceps 

Não identificado na revisão integrativa Déficit no autocuidado 

Não identificado na revisão integrativa Hipertermia 

Não identificado na revisão integrativa História de Acidente Vascular 
Encefálico 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme apresentado no Quadro 2, alguns fatores de risco da NANDA 

Internacional foram agrupados, pois sugeriam a mesma definição (ex: Atrito em 

superfície e Forças de cisalhamento; Umidade da pele e Uso de lençóis com 

propriedade insuficiente de redução da umidade; Período de imobilidade prolongado 

sobre superfície rija (p. ex., procedimento cirúrgico ≥ 2 horas), Imobilização física e 

Redução na mobilidade; ADULTO: escore da escala de Braden < 18, CRIANÇA: 

Escala de Braden Q ≤ 16 e Baixo escore da escala de Risk Assessment Pressure 

Sore (RAPS); Redução na perfusão tissular, Redução na oxigenação tissular e 

Circulação prejudicada; História de trauma e Fratura de quadril; Pele ressecada e 

Pele com descamação. 

O quadro 3 apresenta a listagem dos fatores de risco provenientes da Análise 

do conceito Risco de úlcera por pressão em três momentos: inicialmente os fatores 

de risco que apresentaram correspondência com os fatores da Taxonomia II da 

NANDA Internacional (2015-2017); em seguida, os que foram encontrados na 

análise do conceito e que não apresentavam correspondência com a taxonomia; e, 

por fim, os fatores de risco que estão presentes na NANDA-I e não foram 

contemplados na fase de análise de conceito.  

Tais fatores apresentam suas definições conceituais e referências empíricas, 

as quais foram construídas baseadas na literatura consultada (livros-texto, diretrizes 

Conclusão 
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e artigos científicos) e na experiência da pesquisadora e de sua orientadora. Todos 

os fatores foram apresentados a fim de que os mesmos pudessem ser apreciados 

pelos especialistas na fase subsequente. 

 

Quadro 3 – Descrição dos fatores de risco encontrados na análise do conceito e 

presentes na NANDA Internacional (2015-2017) e de suas definições conceituais e 

referências empíricas. Natal, 2016 

Fatores de risco 

Anemia 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Distúrbio hematológico caracterizado por baixos níveis de hemoglobina com causas 
multifatoriais que incluem doença preexistente, perda de sangue de múltiplas fontes 
e supressão de eritropoiese.  
 
Referência empírica 
Níveis de hemoglobina ≤ 12,0 g/dL. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Extremos de idade 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Idade é o tempo transcorrido desde o nascimento, em anos. Os extremos da idade 
são: menores de 2 anos e maiores de 65 anos de idade.  
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o indivíduo ou responsável sobre a sua idade e, em 
seguida, se a resposta for “menor que 2 anos” ou “maior que 65 anos”, ele o 
enquadra como extremo de idade.  
 
Referência 
Sociedade Brasileira de Imunizações. Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia. Guia de Vacinação Geriatra 2013/14. Rio de Janeiro. 2013.  

Extremos de peso 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual  
Extremos de peso se definem como peso abaixo do mínimo normal (baixo peso) e 
acima do máximo normal (obesidade).  A classificação do peso pode ser feita por 
meio do IMC. IMC é o Índice de Massa Corpórea o qual foi proposto por Quetelet no 
final do século passado e se tornou de uso corrente nos últimos anos. É um 
indicador que leva em conta o peso e a altura. 
 
Referência empírica 
O IMC é calculado a partir do peso em quilogramas dividido pela altura em metros 
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ao quadrado (kg/m²), sendo categorizado em: 
Baixo peso: IMC < 18,5kg/m² 
Peso normal: 18,5 kg/m² ≤ IMC < 25kg/m² 
Sobrepeso: 25kg/m²  IMC < 30kg/m²  
Obesidade: IMC ≥ 30kg/m² 
A obesidade pode ainda ser classificada como:  
Obeso classe I: 30kg/m² ≤ IMC < 35 kg/m² 
Obeso classe II: 35kg/m² ≤ IMC < 40 kg/m² 
Obeso classe III: IMC ≥ 40kg/m² (Obesidade mórbida) 
Na busca de extremos de peso, o examinador deve medir o IMC do paciente 
identificando-o como de baixo peso ou obeso. Para tanto, a massa corporal deve 
ser medida por meio de balança comum ou, para os pacientes impossibilitados de 
deambular, usa-se a cama-balança. A altura é mensurada por meio de haste 
milimetrada que acompanha as balanças ou que se afixa em uma parede. Nas 
crianças, a altura deve ser medida na posição deitada até os 4 anos de idade, 
usando-se uma fita métrica ou uma régua graduada com uma placa fixa no zero e 
um cursor. Após esta idade mede-se a altura na posição em pé. Entretanto, no caso 
de pacientes acamados, a mensuração da altura pode ser feita por meio da 
envergadura, que é a distância compreendida entre os extremos dos membros 
superiores, estando o indivíduo de braços abertos, em abdução de 90°. A 
envergadura normalmente equivale à altura. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic – 
report of a WHO consultation on obesity. Geneva (Suíça): WHO; 2000. 

Edema 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Excesso de líquido acumulado no espaço intersticial dos tecidos que constituem a 
pele e a tela celular subcutânea. Este acúmulo de líquido intersticial pode ser 
ocasionado por fatores gerais (hipoproteinemia, retenção de sódio) e de alterações 
locais destacando-se o aumento da permeabilidade capilar e a obstrução de 
linfáticos. A pele torna-se lisa e brilhante. 
 
Referência empírica 
O examinador deve realizar a digitopressão da seguinte forma: com a polpa digital 
do polegar ou do indicador faz-se uma compressão firme e sustentada, de encontro 
a uma estrutura rígida subjacente à área em exame, seja a tíbia, o sacro ou os 
ossos da face. Havendo edema, ao ser retirado o dedo vê-se uma depressão no 
local comprimido que costuma ser chamada de fóvea ou cacifo. Estabelece-se a 
intensidade do edema referindo-se à profundidade do cacifo graduado em cruzes 
(+, ++, +++, ++++). 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Incontinência 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 
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Definição conceitual 
Padrões de eliminação urinária/fecal alterados que reduzem a independência do 
indivíduo, gerando embaraço e isolamento. 
Incontinência urinária: Alteração miccional verificada em casos avançados de 
obstrução das vias urinárias inferiores. Aparece sob a forma de incontinência, 
urgência ou incontinência paradoxal, ou de transbordamento, que surge quando a 
pressão intravesical se iguala à resistência uretral, de modo que o paciente elimina 
urina sem perceber, quase continuamente. O paciente refere à sensação de que 
ainda ficou alguma quantidade de urina na bexiga após findar a micção, fato que lhe 
dá a sensação de esvaziamento incompleto da mesma. A urina que permanece na 
bexiga tona-se um líquido estagnado muito favorável à proliferação bacteriana. 
Instalada a infecção, surgem dor à micção, urina turva e odor desagradável. Trata-
se de um problema complexo, muito comum em idosos, extremamente 
incapacitante e geralmente de etiologia multifatorial. 
Incontinência fecal: Emissão involuntária de fezes sólidas ou líquidas. Esse sinal 
ocorre após a perda ou disfunção do controle do esfíncter anal externo e pode 
resultar de vários distúrbios grastrointestinais, neurológicos e psicológicos, efeitos 
dos fármacos ou cirurgia. 
 
Referência empírica 
O examinador deverá questionar o indivíduo ou responsável sobre a presença ou 
ausência de incontinência fecal e/ou urinária. 
 
Referências 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Baikie PD. Sinais e sintomas. Traduzido por Carlos Henrique Cosendey. 1 ed. Rio 
de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2006. 

Doença cardiovascular 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Doença que afeta o sistema circulatório (coração e vasos sanguíneos) podendo ser 
caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas: dor torácica, náuseas e vômitos, 
dispnéia, edema dos pés/tornozelos, palpitações, síncope e tonteira, tosse e 
hemoptise, noctúria, cianose e parestesia ou dor nos membros. 
 
Referência empírica 
O examinador indaga o paciente ou responsável sobre a presença ou ausência de 
doença cardiovascular. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Nutrição inadequada 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Conjunto de carências de natureza diversa, com predomínio de baixa ingestão de 
proteínas. As manifestações clínicas dependem da gravidade da deficiência de 
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nutrientes, da idade e da presença de outros fatores, direta ou indiretamente 
relacionados com a desnutrição. Chamam a atenção a magreza, com redução de 
massa muscular e do tecido celular subcutâneo, e no caso de crianças, o 
hipodesenvolvimento estatural. 
Portanto, o peso está abaixo dos valores mínimos normais, a musculatura é 
hipotrófica, e o panículo adiposo é escasso. A pele se torna seca e rugosa ao tato, 
adquirindo, nos casos avançados, aspecto de papel de lixa. 
 
Referência empírica 
A quantidade mínima necessária para uma pessoa adulta manter-se em estado de 
nutrição razoável é de 2.300 calorias (3.000 seria a quantidade adequada) e a 
ingestão de 65 g de proteína por dia. O examinador deve realizar a investigação 
junto à equipe de nutrição sobre a quantidade de calorias e proteínas consumida 
pelo indivíduo. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
 
Outra possibilidade 
 
Definição conceitual:  
São problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por 
escassez quanto por excesso, como a desnutrição e a obesidade.  
 
Referência empírica: O examinador deverá aplicar o instrumento da Avaliação 
Global Subjetiva (AGS), o qual possibilita facilitar o diagnóstico de desnutrição e 
contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos pelo paciente; pesquisa de 
acúmulos de gordura e músculos no corpo; mudanças no peso; mudanças nos 
tecidos ao redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; a ingestão de alimentos; 
os níveis de atividade e energia; e problemas que possam interferir na alimentação. 
E realizar a mensuração do peso e da altura para a obtenção do índice de massa 
corpórea (IMC). Em seguida, classifica-se do estado nutricional do paciente em bem 
nutrido, moderadamente desnutrido ou suspeito de desnutrição e gravemente 
desnutrido. 
Em contrapartida, no intuito de verificar a nutrição inadequada para o excesso, o 
examinador deve identificar o IMC do indivíduo e, caso IMC ≥ 30kg/m², classifica-se 
como obesidade. 
 
Referência  
Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados 
antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 

Pressão 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Pressão aplicada pelo peso do corpo que provoca redução do fluxo sanguíneo 
arterial e capilar, levando a eventos isquêmicos. 
 
Referência empírica 
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O examinador deve identificar os principais pontos de pressão, especialmente nas 
proeminências ósseas de: occipício, escápula, sacro, nádegas, ísquio, calcanhares 
e artelhos. Qualquer outro ponto do corpo que receba pressão constante que não 
seja aliviada deve ser avaliado. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Tabagismo 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Hábito de fumar. 
 
Referência empírica 
Os indivíduos que fumaram cinco ou mais cigarros por dia durante pelo menos seis 
meses são classificados como tabagistas. 
O examinador deve indagar sobre quantos maços fuma por dia, quantos anos 
fumou, se já tentou parar de fumar e se está interessado em deixar de fumar. 
 
Referências 
Nassaji M, Askari Z, Ghorbani R. Cigarette smoking and risk of pressure ulcer in 
adult intensive care unit patients. International Journal of Nursing Practice. 
2014[cited 2015 Feb 20]; 20:418-23.  Avaliable from: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijn.12141/pdf 
Jensen S. Semiologia para enfermagem. Conceitos e prática clínica. 1 ed. Rio de 
Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Fricção e cisalhamento 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Forças mecânicas provenientes do deslizamento da pele para baixo contra o lençol 
na cama ou cadeira exigindo reposicionamento frequente e total assistência. A 
fricção é a resistência ao movimento que acontece quando duas superfícies são 
movidas entre si. O cisalhamento é criado pela inter-relação de forças gravitacionais 
(forças que empurram o corpo para baixo) e o atrito. 
 
Referência empírica 
O examinador deve avaliar se o paciente requer assistência de moderada à máxima 
para se mover. 
 
Referências 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-131. Avaliable from: 
http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 

Umidade da pele 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Exposição excessiva da pele à umidade. 
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Referência empírica 
O examinador deve identificar a umidade por meio da inspeção e palpação com as 
pontas digitais e palma da mão. Através da sensação tátil, pode-se avaliar a 
umidade da pele com bastante precisão. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Restrição da mobilidade 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Limitação da capacidade de alterar e controlar a posição do corpo. 
 
Referência empírica 
O examinador detecta a dificuldade de realização de movimentos independentes 
para mudanças na posição do corpo e dos membros superiores e inferiores do 
indivíduo.  
 
Referência 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-31. Avaliable from: 
http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 

Déficit neurológico 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Alteração no nível de consciência. 
 
Referência empírica 
Para realizar a avaliação neurológica, o examinador deve lançar mão da escala de 
coma de Glasgow com o intuito e avaliar o nível de consciência e atenção. Tal 
escala é mensurada com base nos seguintes parâmetros: abertura dos olhos, 
verbalização e movimento. A escala de coma de Glasgow usa duas respostas, a 
resposta de abertura dos olhos e a resposta verbal para avaliar a ativação e o nível 
de consciência.  
A resposta de abertura dos olhos recebe um escore de 1 a 4, sendo 1 a ausência 
de resposta e 4 a abertura espontânea dos olhos. Nesta avaliação, o examinador 
deve: verificar a espontaneidade da abertura ocular (4); Solicitar que o paciente 
realize a abertura ocular (3); Provocar estímulo doloroso no paciente a fim de 
verificar a abertura ocular (2); Verificar ausência de abertura ocular mediante as três 
tentativas anteriores (1). 
A resposta verbal aborda a orientação e varia de 1 a 5, com 1 novamente indicando 
a ausência de resposta e 5 indicando um paciente plenamente orientado. Nesta 
avaliação, o examinador deve realizar questionamentos simples, que podem estar 
relacionados à orientação no tempo e no espaço.  Diante disso, verifica-se: 
Orientação (5); Conversa confusa (4); Palavras inadequadas (3); Sons distorcidos 
(2); Nenhuma resposta (1). 
A resposta motora tem uma variação de 1 a 6, com 1 indicando ausência de 
resposta motora e 6 representando um paciente com o movimento de todas as 
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extremidades ao comando. Nesta avaliação, o examinador deve realizar estímulos 
verbais e dolorosos no paciente, de modo que: Obedece a comandos (6); Localiza 
estímulos (5); Se esquiva dos estímulos (4); Flexão anormal/decorticação (3); 
Extensão anormal/descerebração (2); Nenhuma resposta (1). 
O escore total máximo para uma pessoa plenamente alerta é 15. Um escore mínimo 
de 3 é consistente com a ausência total de resposta. Um escore total de 8 ou 
menos se associa ao coma  
 
A escala do Miniexame do estado mental (Mini-mental state) faz a avaliação do 
estado mental, que é uma importante parte do exame neurológico, feita com 
características próprias, procurando-se analisar especificamente os elementos 
clínicos que mais se correlacionam com as enfermidades neurológicas. O Mini-
mental abrange os seguintes itens: orientação têmporo-espacial, memória, atenção 
e cálculo, linguagem e função vísuo-espacial. Esta escala permite graduar a 
demência e avaliá-la evolutivamente nas consultas subsequentes. 
Orientação têmporo-espacial: o examinador pergunta ao paciente o ano, o mês, o 
dia do mês, da semana e a hora aproximada. Resposta certa de cada item vale 1 
ponto, perfazendo um máximo de 5 pontos. A seguir pergunta-se o nome do estado, 
da cidade, número do andar ou setor, endereço (como chegou ao local do exame) e 
o nome do local onde se encontra, perfazendo, também, se todas as respostas 
forem corretas, um total de 5 pontos. 
Memória: o examinador diz ao paciente o nome de três objetos comuns (relógio, 
óculos e livro, por exemplo), para que ele repita logo após, valendo 1 ponto para 
cada objeto lembrado, no total de 3 pontos. Em seguida, pede-se para repetir o 
nome dos objetos nomeados anteriormente, valendo 1 ponto para cada objeto 
lembrado, podendo perfazer 3 pontos no máximo. 
Atenção e cálculo: o examinador solicita ao paciente que diminua “7” de “100”, por 
cinco vezes subsequentes (100 – 7 = 93, 93 – 7 = 86 e assim por diante), cada 
resposta vale 1 ponto, no total de 5. Caso o paciente não compreenda o teste, 
pede-se alternativamente que soletre a palavra mundo na ordem inversa (1 ponto 
para cada letra na ordem correta). 
Linguagem: a linguagem é analisada em seis etapas: 
a) O examinador pede ao paciente para dar os nomes de dois objetos apresentados 
a ele (caneta e relógio, por exemplo), valendo 1 ponto para cada item correto. 
b) O examinador solicita ao paciente para repetir uma frase ou um conjunto de 
palavras (nem aqui, nem ali, nem lá), valendo 1 ponto se repetir corretamente. 
c) Prova dos três comandos. O examinador pede ao paciente que obedeça a 
ordem: “Pegue o papel com a sua mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a 
mesa”. 
d) O examinador apresenta ao paciente um papel onde está escrito “feche os 
olhos”, e ele terá que ler só para si e executar o que está escrito, valendo 1 ponto. 
e) O examinador pede ao paciente para escrever uma frase de sua própria 
iniciativa, valendo 1 ponto. 
Função vísuo-espacial: O examinador solicita ao paciente que copie um desenho 
(dois pentágonos que se interceptam), valendo 1 ponto. 
Somando-se todos o itens, pode-se atingir um total de 30 pontos. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
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Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Limitação na percepção sensorial 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Alterações subjetivas da sensibilidade representadas por parestesias e anestesias. 
Parestesias são sensações anormais, não-dolorosas, descritas pelo paciente como 
formigamento e dormência. Anestesia é a abolição da sensibilidade em todos os 
seus modos. Hipoanestesia é a diminuição. 
 
Referência empírica 
A sensibilidade tátil da área de risco para úlcera por pressão (proeminências 
ósseas) deve ser medida por meio dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, 
também conhecidos como estesiômetros, da marca Sorri®. O examinador deve 
segurar o cabo do aparelho de modo que o filamento fique perpendicular à 
superfície da pele do paciente e a pressão feita deve atingir uma força suficiente 
para curvar o filamento. O paciente deve, então, mencionar se sente o toque do 
instrumento. O examinador começa a avaliação utilizando o estesiômetro mais fino 
e sequencialmente até o mais espesso, à medida em que o paciente não refere a 
sensibilidade. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Hipoalbuminemia 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual  
Baixos níveis de albumina no sangue. Proteína plasmática sintetizada pelo fígado. 
Essencial para a regulação da pressão coloidosmótica, a qual é crítica para o 
movimento de água e solutos na microcirculação. É uma molécula transportadora 
de componentes sanguíneos normais e agentes exógenos, como os medicamentos. 
 
Referência empírica  
Concentração de albumina sérica inferior a 3 g/dL. 

Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 

Baixos escores totais da escala de Braden 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Baixa pontuação de avaliação de risco de úlcera por pressão identificada na escala 
de Braden. Tal escala trata-se de um instrumento de avaliação do risco para o 
desenvolvimento de úlcera por pressão através da avaliação diária de seis 
parâmetros (percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, e atrito 
e cisalhamento) a qual fornece um escore numérico que varia de um risco muito alto 
(6) até um risco muito limitado ou mínimo (23). 
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Referência empírica 
O examinador deve aplicar a escala de Braden. Caso o escore de Braden seja ≤ 16 
(18 para idosos), o paciente é considerado em risco, e são recomendadas 
intervenções específicas para evitar o desenvolvimento de ulceração. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Subnutrição do tecido celular 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Condição que reduz a circulação e a nutrição da pele e dos tecidos subcutâneos. 
Uma pressão prolongada compromete o fluxo sanguíneo, reduzindo a nutrição da 
pele e dos tecidos subjacentes. 
 
Referência empírica 
Em situações de disóxia tissular há acúmulo do CO2 nos tecidos. Neste contexto, a 
tonometria gástrica, técnica que utiliza sondas gástricas com balão de materiais 
permeáveis ao CO2 na extremidade distal, nos dá o valor do CO2 intraluminal, que 
pode ser comparado diretamente com o CO2 arterial (CO2 gap), ou utilizado para 
calcular o pH intramucoso (pHi), por meio da equação de Henderson-Hasselbalch. 
Este balão distal, normalmente de silicone, pode ser preenchido com salina ou com 
ar, sendo neste caso a medida do CO2 de modo automatizado por meio de aparelho 
especifico para tal tarefa. 
O examinador deve, portanto, calcular o acúmulo de CO2 nos tecidos, caso ele 
esteja menor que o CO2 arterial, identifica-se a subnutrição do tecido celular. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Westphal GA, Gonçalves AR, Caldeira Filho M, Silva E, Salomão R, Bernardo 
Wanderley M et al . Diretrizes para tratamento da sepse grave/choque séptico: 
avaliação da perfusão tecidual. Rev. bras. ter. intensiva. 2011  Mar [cited  2015  
May  16] ;  23(1): 6-12. Available 
from:http://www.scielo.br/pdf/rbti/v23n1/a03v23n1.pdf 

Medicamentos (esteróides e/ou vasopressores - noradrenalina/norepinefrina) 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, 
prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. Assim, a terapia com 
medicamentos é a utilização de medicamentos pelo indivíduo.  
 
Referência empírica 
O examinador questiona se o paciente faz uso de medicamentos e, frente a uma 
resposta positiva, pede para que os mesmos sejam citados.  
 
Referências 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O que devemos saber 
sobre os medicamentos. Brasília. 2010.  

Trauma físico 
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Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Ferida grave especialmente produzida por uma lesão física súbita, a qual é um dano 
intencional ou não ao corpo decorrente da exposição aguda a energias térmicas, 
mecânicas, elétricas ou químicas ou da ausência de elementos essenciais como 
calor e oxigênio. As lesões não intencionais incluem acidentes com veículos 
motorizados, intoxicações, quedas, afogamentos, incêndios e queimaduras. As 
lesões intencionais incluem lesões por intoxicação, enforcamento, afogamento, 
armas de fogo, cortes e pular de alturas. 
 
Referência empírica 
O examinador indaga o indivíduo ou responsável sobre a ocorrência de algum 
trauma que o levou ao internamento. 
 
Referências 
The American Heritage. Dictionary of the English Language, 6 ed. Boston: Houghton 
Mifflin, 2014. 
Morton, PG. Fontaine, DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Tempo de permanência na UTI 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Tempo transcorrido desde a admissão do paciente na Unidade de Terapia Intensiva 
até o dia atual. A Unidade de Terapia Intensiva é o conjunto de elementos 
destinados a receber pacientes em estado grave, com possibilidades de 
recuperação, exigindo assistência médica e de enfermagem permanente, além da 
utilização eventual de equipamento especializado. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar no prontuário do paciente o primeiro dia de sua 
internação na Unidade de Terapia Intensiva e calcular há quantos dias o mesmo 
permanece hospitalizado. 
 
Referências 
Morton, PG. Fontaine, DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Brasil. Ministério da Saúde. Conceitos e definições em saúde. Brasília; 1977.  

Intolerância à atividade 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Capacidade de andar severamente limitada ou inexistente. Não é possível suportar 
o próprio peso e/ou deve ser assistido em cadeira ou cadeira de rodas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar se o pacienteestápassando a maior partede seu 
tempona cadeira ou no leito enão andando. 
 
Referência 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-31. Avaliable from: 
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http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 

Dispositivos externos no corpo do paciente 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Dispositivos médicos distribuídos pelo corpo do paciente: oxímetro de pulso, sonda 
nasogástrica, traqueostomia, tubo endotraqueal, cânulas nasais, cateterismo IV, 
talas, contínua pressão nas vias aéreas, dispositivos de fixação, colares cervicais 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar a presença destes dispositivos no paciente em estudo. 
 
Referências 
Visscher M, Taylor T.  Pressure Ulcers in the Hospitalized Neonate: Rates and Risk 
Factors. SCIENTIFIC REPORTS. 2014 [cited 2015 Mar 3]; 4(7429):1-6. Avaliable 
from: http://www.nature.com/srep/2014/141211/srep07429/full/srep07429.html 
Schlüer AB, Halfens RJ, Schols JMGA. Pediatric pressure ulcer prevalence: a 
multicenter, cross-sectional, point prevalence study in Switzerland. Ostomy Wound 
Management. 2012[cited 2015 Mar 3]; 58(7):18-31. Avaliable from: 
http://www.owm.com/article/pediatric-pressure-ulcer-prevalence-multicenter-cross-
sectional-point-prevalence-study-switz 

Paciente crítico/internado em UTI 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Paciente complexo, crítica ou gravemente doente. É aquele que, admitido no 
hospital, passa a ocupar um leito na Unidade de Terapia Intensiva 
 
Referência empírica 
O examinador deve caracterizá-lo como um paciente crítico e/ou verificar se o 
mesmo se encontra internado na UTI. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Brasil. Ministério da Saúde. Conceitos e definições em saúde. Brasília; 1977. 

Pacientes cirúrgicos 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Paciente que passou por pelo menos uma intervenção cirúrgica durante a atual 
internação. Unidade de centro cirúrgico é o conjunto de elementos destinados às 
atividades cirúrgicas, bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória 
imediata. 
 
Referência empírica 
O examinador indaga o indivíduo ou responsável sobre a realização de algum 
procedimento cirúrgico no ínterim da atual internação. 
 
Referências 
Schlüer AB, Halfens RJ,Schols JMGA. Pediatric pressure ulcer prevalence: a 
multicenter, cross-sectional, point prevalence study in Switzerland. Ostomy Wound 
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Management. 2012[cited 2015 Mar 3]; 58(7):18-31. Avaliable from:   
http://www.owm.com/article/pediatric-pressure-ulcer-prevalence-multicenter-cross-
sectional-point-prevalence-study-switz 
Brasil. Ministério da Saúde. Conceitos e definições em saúde. Brasília; 1977. 

Pele fina 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Textura fina da pele observada em pessoas idosas, no hipertireoidismo e nas 
regiões recentemente edemaciadas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve deslizar as polpas digitais sobre a superfície cutânea, sendo 
possível constatar a textura da pele. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Diabetes 

Proveniente                                                                        NANDA (  ) Estudos ( x ) 

Definição conceitual 
Síndrome basicamente devida à deficiência absoluta ou relativa de insulina, 
principal responsável pelo metabolismo dos carboidratos. Admite-se que tal 
distúrbio seja de origem genética, mas que é desencadeado, agravado ou 
agudizado por diversos fatores, tais como virose na infância, obesidade, vida 
sedentária, estresse emocional ou físico. O diabetes é classificado em tipo 1 e 2. 
 
Referência empírica 
O examinador deverá questionar o indivíduo ou responsável sobre a presença ou 
ausência do diabetes. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Escore de Classificação do Estado Físico da American Society of 
Anesthesiologists (ASA) ≥ 2 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
A classificação da Sociedade Americana de Anestesiologistas (American Society of 
Anesthesiologists - ASA) é a mais utilizada para quantificar o risco anestésico. 
Baseia-se em critérios clínicos que determinam o estado físico do paciente. 
 
Referência empírica 
O examinador deve aplicar a classificação a seguir nos pacientes e caso seja maior 
ou igual a 2, o fator de risco estará presente: 
ASA 1 = Paciente saudável 
ASA 2 = Paciente com doença sistêmica leve 
ASA 3 = Paciente com doença sistêmica grave 
ASA 4 = Paciente com doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida 
ASA 5 = Paciente moribundo que não se espera que sobreviva sem a cirurgia 
ASA 6 = Paciente com morte cerebral cujos órgãos serão removidos para fim de 
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doação 
 
Referência 
Schwartzman UP, Duarte LTD, Fernandes MCBC, Batista KT, Saraiva RA. A 
importância da consulta pré-anestésica na prevenção de complicações. Com. 
Ciências Saúde. 2011 [cited 2015 May 16]; 22(2):121-30. Avaliable from: 
http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2011Vol%2022_2_4_Aimportancia.pdf 

Pele ressecada e Pele com descamação 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Textura áspera da pele observada em indivíduos expostos às intempéries e que 
trabalham em atividades rudes, tais como lavradores, pescadores, garis e foguistas, 
e em algumas afecções como mixedema e dermatopatias crônicas. As escamas 
são lâminas epidérmicas que tendem a desprender-se da superfície cutânea. Se 
têm o aspecto de farelo, são furfuráceas, e quando em tiras, laminares ou foliáceas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve deslizar as polpas digitais sobre a superfície cutânea, sendo 
possível constatar a textura da pele. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Desidratação 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Ingestão e absorção de líquidos e eletrólitos diminuída. Diminuição do líquido 
intravascular, intersticial e/ou intracelular.  
 
Referência empírica 
O examinador deve avaliar as seguintes características: aumento da frequência de 
pulso, aumento da temperatura corporal, aumento da concentração urinária, 
diminuição da pressão sanguínea, diminuição do débito urinário, sede, queda 
abrupta de peso, pele seca com elasticidade e turgor diminuídos, mucosas secas, 
olhos afundados e hipotônicos, fontanelas deprimidas, no caso de crianças, estado 
geral comprometido, excitação psíquica ou abatimento. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses:Definitions and 
Classification 2015-2017. Oxford: Wiley Blackwell; 2014. 

Gênero feminino 

Proveniente                                                                      NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Diferença física ou conformação especial que distingue a fêmea do macho. Próprio 
de mulher. Próprio de fêmea. Que é do gênero feminino. 
 
Referência empírica 
O examinador deve identificar o sexo do paciente. 
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Referência 
Ferreira ABH. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5 ed. Editora Positivo; 2010. 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Aumento da temperatura de áreas restritas da pele ou segmentos corporais de 1-2° 
C.  
 
Referência empírica 
O examinador deve realizar a mensuração da temperatura da pele através de um 
termômetro infravermelho Model:IT-903, específico para a pele humana. Faz-se a 
comparação entre a temperatura da pele de um local em que não há risco de 
desenvolver úlcera por pressão e de um local em que o risco existe. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Medeiros ABA, Frazão CMFQ, Sá JD, Lira ALBC, Lopes MVO. Comprometimento 
tissular de pacientes com úlcera venosa de acordo com a classificação dos 
resultados de enfermagem. Enferm. glob. 2014[citado  2015  Mayo  16];  13(36): 26-
34. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n36/pt_clinica2.pdf 

História de úlcera por pressão 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
História anterior de úlceras por pressão. Úlceras por pressão são rupturas na 
integridade da pele causadas por pressão, cisalhamento e atrito. Iniciam como 
feridas agudas, porém tornam-se crônicas nos pacientes com outros fatores de 
risco. 
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o paciente ou responsável sobre a existência de úlcera 
por pressão anterior. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Conhecimento insuficiente do cuidador sobre prevenção de úlcera de pressão 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Ausência ou deficiência de informação cognitiva do cuidador relacionada à 
prevenção de úlcera por pressão. 
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o cuidador sobre medidas de prevenção para o 
desenvolvimento de úlceras por pressão. Em casos de falta de familiaridade com os 
recursos de informação, incapacidade de recordar, falta de interesse em aprender e 
limitação cognitiva, conclui-se que o cuidador tem conhecimento deficiente sobre o 
assunto. 
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Referência 
Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and 
Classification 2015-2017. Oxford: WileyBlackwell; 2014. 

Linfopenia 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Transtorno hematológico caracterizado pela redução no quantitativo de linfócitos no 
sangue. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar nos exames laboratoriais uma contagem de Linfócitos 
< 1500. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Escore ≥ 2 na Classificação funcional da New York Heart Association (NYHA) 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Classificação funcional da Sociedade cardiológica de Nova Iorque (New York Heart 
Association - NYHA) proporciona um meio simples de classificar a extensão da 
insuficiência cardíaca. Categoriza os doentes em uma de quatro categorias 
baseada na limitação da atividade física (dispnéia). 
 
Referência empírica 
O examinador deve aplicar a classificação a seguir nos pacientes e caso seja maior 
ou igual a 2, o fator de risco estará presente: 

1. Paciente cardiopata sem limitação física; Atividades comuns não causam 
cansaço, palpitações, dispnéia ou angina. 

2. Paciente cardiopata com pequena limitação física; Assintomáticos em 
repouso; Atividades comuns causam cansaço, palpitações, dispnéia ou 
angina. 

3. Paciente cardiopata com acentuada limitação física; Assintomáticos em 
repouso; Atividades menores que comuns causam cansaço, palpitações, 
dispnéia ou angina. 

4. Paciente cardiopata com grande limitação física; Sintomáticos em repouso 
(causam cansaço, palpitações, dispnéia ou angina); Paciente incapaz de 
desenvolver qualquer tipo de atividade. 
 

Referência 
Novaes MV. Avaliação e preparo pré-operatório: classificação do estado físico. In: 
Cavalcanti IL, Cantinho FAF, Assad A. Medicina perioperatória. Rio de Janeiro: 
SAERJ; 2006. 

Eritema não-branqueável 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Grau I da classificação das úlceras de pressão. Pele intacta com rubor que não 
empalidece quando pressionada, geralmente localizada sobre uma proeminência 
óssea. A área pode estar dolorosa, dura, mole, mais quente ou mais fria 
comparativamente ao tecido adjacente. Pode ser indicativo de pessoas “em risco”. 
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Nas pessoas de pele clara, o eritema não branqueável tende a se apresentar como 
uma área limitada de hiperemia persistente, levemente pigmentada, enquanto que 
nas pessoas de pele escura tende a apresentar-se na cor vermelha persistente, 
azul ou tons de roxo. 
 
Referência empírica 
O examinador deve aplicar uma digitopressão na área hiperemiada. Caso o eritema 
não branqueie à digitopressão, o fator de risco estará presente. 
 
Referências 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure 
ulcers: quick reference guide. Australia: Cambridge Media; 2014. 
Carvalho ESS. Úlceras por pressão: conhecer, prevenir e tratar. In: Carvalho ESS. 
Como cuidar de pessoas com feridas: desafios para a prática multiprofissional. 
Salvador: Atualiza; 2012. 

Espessura reduzida da dobra de pele do tríceps 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Redução da espessura da dobra cutânea ou da dobra de gordura do tríceps como 
parâmetro para avaliar a condição nutricional do paciente. 
 
Referência empírica 
Para determinar o local da medição da dobra cutânea do tríceps, faça com que o 
paciente flexione o braço direito num ângulo reto. Posicione-se atrás do paciente e, 
usando uma fita métrica, faça uma marca horizontal a meio caminho entre as 
pontas dos processos olecraniano e acromial na face posterior do braço. Depois, 
trace uma linha ao longo do plano vertical do braço para atravessar o ponto médio. 
Deixe o paciente pender o braço relaxado e use o seu polegar e o seu dedo 
indicador para pegar e levantar a dobra cutânea do tríceps cerca de 1,27 cm 
proximal à cruz demarcada. Certifique-se de que está sentindo o volume principal 
do músculo tríceps, identificando a interface subcutânea desse músculo entre os 
seus dedos profundamente na dobra cutânea. Posicione a mandíbula do 
adipômetro em cada lado da dobra cutânea levantada na cruz demarcada, mas não 
tão apertado de forma a provocar uma reentrância. Com o calibrador ao nível dos 
olhos, faça duas leituras no milímetro mais próximo e no mesmo local e infira uma 
média. 
Avaliação da Prega Cutânea Triciptal (PCT):  
Desnutrição grave: PTC < 70% 
Desnutrição moderada: PTC = 70 a 80% 
Desnutrição leve: PTC = 80 a 90% 
Eutrofia: PTC = 90 a 100% 
Sobrepeso: PTC = 110 a 120% 
Obesidade: PTC > 120% 
 
Referências 
Seidel HM, Ball JW, Dains JE, Benedict GW. Mosby: Guia de exame físico. 6 ed. 
Rio de Janeiro(RJ): Elsevier; 2007. 
Brito S, Dreyer E. Terapia nutricional: condutas do nutricionista. Hospital das 
clínicas - Unicamp. 2003 [citado  2015  Mayo  16].  Disponível em: 
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http://www.hc.unicamp.br/servicos/emtn/manual_nutricionista_2004-11-02.pdf 

Déficit no autocuidado 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Deficiência na capacidade de desempenhar atividades para cuidar do próprio corpo 
e das funções corporais. 
 
Referência empírica 
O examinador identifica a dificuldade do indivíduo para cuidar de si, mediante pelo 
menos um dentro os seguintes motivos: ansiedade grave, barreiras ambientais, 
diminuição da motivação, dor, fadiga, fraqueza, prejuízo cognitivo, prejuízo 
musculoesquelético, prejuízo neuromuscular, prejuízo perceptivo, estado de 
mobilidade prejudicada, motivação diminuída. 
 
Referência 
Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and 
Classification 2015-2017. Oxford: Wiley Blackwell; 2014. 

Hipertermia 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
Temperatura corporal elevada relacionada com a incapacidade do organismo de 
promover perda de calor ou de reduzir sua produção. A hipertermia resulta de uma 
sobrecarga de mecanismos que fazem a termorregulação do organismo.  
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar a temperatura corporal com termômetro na região 
axilar. A temperatura aceitável para os seres humanos varia de 36 °C a 38 °C. 
Portanto, classifica-se como hipertermia as temperaturas superiores a 38 °C. 
 
Referência 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 

História de acidente vascular encefálico 

Proveniente                                                                        NANDA ( x ) Estudos (  ) 

Definição conceitual 
História anterior de acidente vascular encefálico (AVE). O AVE é definido como um 
déficit neurológico que se estabelece subitamente, dura mais de 24 horas e resulta 
de doença vascular cerebral. Decorre de uma ruptura do fluxo sanguíneo para a 
região do cérebro, ocasionada por obstrução de um vaso, por trombo ou êmbolo, ou 
de uma ruptura de um vaso. O acidente vascular encefálico predispõe à formação 
de úlcera por pressão devido à redução na percepção sensorial. 
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o paciente ou responsável sobre o acometimento por 
acidente vascular encefálico anterior. 
 
Referência 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.2 RESULTADOS 2ª ETAPA: ANÁLISE DO CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS 

 

5.2.1 Proposta dos componentes do Diagnóstico de Enfermagem Risco de úlcera 

por pressão em pacientes internados em UTI após discussão em grupo focal 

 

O resultado final da análise obtida pelo grupo focal referente aos atributos, 

definição conceitual para o Risco de úlcera por pressão, fatores de risco, definições 

conceituais e referências empíricas para cada fator de risco do diagnóstico estão 

dispostos a seguir. 

Frente aos atributos identificados na análise de conceito Risco de úlcera por 

pressão e mediante a opinião dos especialistas na discussão do grupo focal, 

construiu-se a seguinte definição conceitual para o diagnóstico Risco de úlcera por 

pressão: Vulnerabilidade de rompimento da integridade da pele como resultado 

da isquemia tecidual ocasionada por pressão ou pressão em combinação com 

cisalhamento. 

Os fatores de risco foram analisados pelo grupo focal e, após as discussões, 

alguns fatores de risco tiveram seus rótulos alterados, para que uma melhor 

compreensão fosse dada a cada um deles, a saber: Déficit neurológico passou a ser 

Alteração no nível de consciência; Incontinência passou a ser Incontinência urinária 

e/ou fecal; Subnutrição do tecido celular passou a ser Hipoperfusão tecidual; Tempo 

de permanência na UTI passou a ser Tempo prolongado de permanência na UTI; 

Diabetes passou a ser Diabetes Mellitus. 

Os fatores de risco Fricção e Cisalhamento, que haviam sido apresentados 

juntos na análise de conceito, foram separados, relacionando-se respectivamente 

com os fatores de risco da NANDA Atrito em superfície e Forças de cisalhamento. O 

mesmo aconteceu com os fatores de risco Pele ressecada e Pele com descamação, 

da NANDA Internacional, que haviam sido agrupados por acreditar-se que teriam a 

mesma definição, sendo separados após discussão no grupo focal, voltando a ser 

apresentados como trazido pela NANDA Internacional. 

Após discussão em grupo focal, além de modificações nas nomenclaturas e 

separação de fatores inicialmente agrupados, alguns fatores de risco foram 

eliminados por já se acharem contemplados em outros, como é o caso de Baixos 

escores totais da escala de Braden, o qual foi excluído tendo em vista que cada 

subescala da escala de Braden (Percepção sensorial; Umidade; Atividade; 
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Mobilidade; Nutrição; Fricção e Cisalhamento) já se encontrava contemplada dentre 

os demais fatores de risco que permaneceram no estudo. 

O Déficit no autocuidado, fator da NANDA Internacional, foi outro fator de 

risco excluído e os especialistas apontaram como justificativa para tal o fato de que 

este fator apresenta relação e está inserido no fator Restrição da mobilidade. Este 

abrange, ainda, outro fator também excluído na amostra final dos fatores de risco do 

estudo, o Trauma físico.  

O fator de risco Eritema não branqueável, proposto pela NANDA I, também 

foi excluído após a avaliação do grupo focal. Os especialistas justificaram tal 

exclusão por ser este um dos estágios de úlcera por pressão já instalada, não se 

tratando, portanto, do risco de desenvolvê-la. Salienta-se ainda que o referido fator 

de risco está presente na versão em inglês da NANDA-I, entretanto foi ocultado na 

versão em português. Acredita-se que esse fato se tratou de um equívoco no 

momento da tradução. 

A proposta de exclusão do fator de risco Escore ≥ 2 na Classificação 

Funcional da New York Heart Association (NYHA)  da NANDA Internacional se deu 

pelo fato de os especialistas acreditarem que a definição conceitual e empírica para 

este fator se enquadrava no fator Intolerância à atividade, sendo, portanto, 

desnecessária a existência daquele. E este último, poderia se inserir no fator de 

risco Restrição da mobilidade, sendo Intolerância à atividade, por este motivo, 

também excluído. 

O fator de risco da NANDA Internacional Escore de Classificação do Estado 

Físico da American Society of Anesthesiologists (ASA) ≥ 2 foi excluído após a 

discussão no grupo focal e não estava incluso em nenhum outro já apresentado. A 

proposta de exclusão deste fator de risco tem como justificativa o fato de que tal 

classificação está direcionada ao paciente pré-cirúrgico deixando a desejar no 

quesito internamento em Unidade de Terapia Intensiva. 

Espessura reduzida da dobra de pele do tríceps, fator de risco apresentado 

pela NANDA Internacional, também foi excluído tendo em vista que a medição da 

mesma apresentava relação direta com o fator de risco Extremos de peso, tendo 

sido feita, portanto, tal modificação. 

Hipertermia também foi um fator de risco proposto pela NANDA-I e excluído 

da amostra final, por ser classificado pelos especialistas do grupo focal como um 

consequente e não como um antecedente do conceito.  
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O fator de risco Gênero feminino, presente na NANDA-I, foi excluído da 

amostra pelos especialistas por não haver respaldo para tal na literatura. Resultados 

de pesquisas sobre o desenvolvimento de úlceras por pressão relacionadas ao sexo 

são bastante conflitantes e devem ser interpretados com cautela, especialmente em 

se tratando de pacientes idosos, tendo em vista que a expectativa de vida é maior 

em mulheres (EFTELI; GUNES, 2013; VIEIRA et al., 2014). 

O fator de risco História de acidente vascular encefálico (AVE) também foi 

excluído na discussão e proposta dos especialistas do grupo focal, tendo em vista 

que o mesmo é fator de risco para úlcera por pressão devido à redução na 

percepção sensorial que é efeito secundário ao AVE. Deste modo, tal fator se insere 

no fator Limitação na percepção sensorial. 

Pacientes críticos/internados em UTI e Pacientes cirúrgicos, identificados na 

revisão da literatura, foram também retirados da amostra final, com a justificativa de 

que ambos se inseriam no fator de risco Tempo prolongado de permanência na UTI.  

Sendo assim, é apresentado o quadro adiante com a relação de 

equivalência dos fatores de risco encontrados na análise de conceito e apresentados 

pela NANDA Internacional, após discussão no grupo focal. 

 

Quadro 4 – Relação da equivalência dos fatores de risco encontrados na análise do 

conceito de risco de úlcera por pressão e dos fatores de risco do diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão presentes na versão da NANDA 

Internacional 2015-2017 após discussão no grupo focal. Natal, 2016 

Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Fatores de risco 
provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco após 
discussão no grupo 

focal  

ADULTO: escore da escala 
de Braden < 18; CRIANÇA: 
Escala de Braden Q ≤ 16; 
Baixo escore da escala de 
Risk Assessment Pressure 

Sore (RAPS) 

Baixos escores totais da 
escala de Braden 

----- 

Agentes farmacológicos 
(anestesia geral, 
vasopressores, 
antidepressivos, 
norepinefrina) 

Medicamentos 
(esteróides e/ou 
vasopressores - 
noradrenalina/ 
norepinefrina) 

Medicamentos 
(esteróides e/ou 
vasopressores - 

noradrenalina/norepinefr
ina) 

Alteração na função cognitiva Déficit neurológico Alteração no nível de 
consciência 

 

Continua 
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Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Fatores de risco 
provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco após 
discussão no grupo 

focal  

Alteração na sensibilidade Limitação na percepção 
sensorial 

Limitação na percepção 
sensorial 

Anemia Anemia Anemia 

Atrito em superfície Fricção e cisalhamento Fricção 

Doença cardiovascular Doença cardiovascular Doença cardiovascular 

Edema Edema Edema 

Extremos de idade Extremos de idade Extremos de idade 

Extremos de peso Extremos de peso Extremos de peso 

Forças de cisalhamento Fricção e cisalhamento Cisalhamento 

História de trauma; Fratura 
de quadril 

Trauma físico ----- 

Incontinência Incontinência Incontinência urinária 
e/ou fecal 

Nutrição inadequada Nutrição inadequada Nutrição inadequada 

Pressão sobre proeminência 
óssea 

Pressão Pressão 

Redução do nível de 
albumina sérica 

Hipoalbuminemia Hipoalbuminemia 

Redução na mobilidade, 
Período de imobilidade 

prolongado sobre superfície 
rija (p. ex., procedimento 

cirúrgico ≥ 2 horas) e 
Imobilização física 

Restrição da mobilidade Restrição da mobilidade 

Redução na perfusão 
tissular; Redução na 
oxigenação tissular; 

Circulação prejudicada 

Subnutrição do tecido 
celular 

Hipoperfusão tecidual 

Tabagismo Tabagismo Tabagismo 

Umidade da pele e Uso de 
lençóis com propriedade 

insuficiente de redução da 
umidade 

Umidade da pele Umidade da pele 

Conhecimento deficiente do 
cuidador sobre a prevenção 

de úlcera por pressão 

Não identificado na 
revisão integrativa 

Conhecimento 
insuficiente do cuidador 
sobre a prevenção de 

úlcera por pressão 

Déficit no autocuidado Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Desidratação Não identificado na 
revisão integrativa 

Desidratação 

Eritema não branqueável Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Escore ≥ 2 na Classificação 
funcional da New York Heart 

Association (NYHA) 

Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Continua 

Continuação 
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Fatores de risco da NANDA 
Internacional 2015-2017 

Fatores de risco 
provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores de risco após 
discussão no grupo 

focal  

Escore de Classificação do 
Estado Físico da American 
Society of Anesthesiologists 

(ASA) ≥ 2 

Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Espessura reduzida da dobra 
de pele do tríceps 

Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Gênero feminino Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

Hipertermia Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

História de Acidente Vascular 
Encefálico 

Não identificado na 
revisão integrativa 

----- 

História de úlcera por 
pressão 

Não identificado na 
revisão integrativa 

História de úlcera por 
pressão 

Linfopenia Não identificado na 
revisão integrativa 

Linfopenia 

Pele com descamação Não identificado na 
revisão integrativa 

Pele com descamação 

Pele ressecada Não identificado na 
revisão integrativa 

Pele ressecada 

Temperatura elevada da pele 
em torno de 1-2 °C 

Não identificado na 
revisão integrativa 

Temperatura elevada da 
pele em torno de 1-2 °C 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Diabetes Diabetes Mellitus 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Dispositivos externos no 
corpo do paciente 

Dispositivos externos no 
corpo do paciente 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Pacientes 
críticos/internados em 

UTI 

----- 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Pacientes cirúrgicos ----- 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Pele fina Pele fina 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Intolerância à atividade ----- 

Não há correspondente na 
NANDA-I 

Tempo de permanência 
na UTI 

Tempo prolongado de 
permanência na UTI 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Deste modo, o resultado final da análise dos fatores de risco que compõem 

o conceito Risco de úlcera por pressão, consistiu em 42 fatores, dos quais 20 foram 

identificados na análise revisão integrativa e apresentavam correlação com os 

fatores de risco da NANDA Internacional; 15 identificados apenas na NANDA 

Conclusão 
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Internacional sem correspondência na revisão integrativa e 7 identificados apenas 

na revisão integrativa sem correspondentes na NANDA Internacional. 

Retirando-se aqueles FR já inclusos em outros e excluídos por se acreditar 

que não faziam referência ao DE na clientela em estudo, conforme explicitado 

anteriormente, chegou-se a um total de 29 FR, os quais estão apresentados adiante, 

no quadro 5, no que tange à definição conceitual e referência empírica. 

Aos especialistas foi solicitado, ainda, que emitissem seu parecer sobre a 

localização do diagnóstico Risco de úlcera por pressão no que diz respeito ao 

domínio (11: Segurança/Proteção) e à classe (2: Lesão física) nos quais o mesmo se 

encontra inserido na taxonomia da NANDA Internacional. Frente a esse quesito, foi 

unânime a conclusão de que o diagnóstico em questão deve permanecer na mesma 

localização. 

O produto final da análise de conceito e análise de conteúdo por 

especialistas está apresentado no quadro 5. A ordem de apresentação dos fatores 

de risco foi modificada a fim de facilitar a visualização do leitor e torná-la o mais 

próximo do que a NANDA-I apresenta, sendo, então, dispostos em ordem alfabética. 

 

Quadro 5 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão. Natal, 2016 

Risco de úlcera por pressão 

Domínio 

11: Segurança/Proteção 

Classe 

2: Lesão física 

Definição 

Vulnerabilidade de rompimento da integridade da pele como resultado da isquemia 
tecidual ocasionada por pressão ou pressão em combinação com cisalhamento 

Fatores de Risco 

Alteração no nível de consciência 

Definição conceitual 
Diminuição do nível de consciência. 
 
Referência empírica 
Para realizar a avaliação neurológica, o examinador deve lançar mão da escala de 
coma de Glasgow com o intuito e avaliar o nível de consciência e atenção. Tal 
escala é mensurada com base nos seguintes parâmetros: abertura dos olhos, 
verbalização e movimento. A escala de coma de Glasgow usa duas respostas, a 
resposta de abertura dos olhos e a resposta verbal para avaliar a ativação e o nível 
de consciência.  
A resposta de abertura dos olhos recebe um escore de 1 a 4, sendo 1 a ausência 
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de resposta e 4 a abertura espontânea dos olhos. Nesta avaliação, o examinador 
deve: verificar a espontaneidade da abertura ocular (4); Solicitar que o paciente 
realize a abertura ocular (3); Provocar estímulo doloroso no paciente a fim de 
verificar a abertura ocular (2); Verificar ausência de abertura ocular mediante as 
três tentativas anteriores (1). 
A resposta verbal aborda a orientação e varia de 1 a 5, com 1 novamente indicando 
a ausência de resposta e 5 indicando um paciente plenamente orientado. Nesta 
avaliação, o examinador deve realizar questionamentos simples, que podem estar 
relacionados à orientação no tempo e no espaço.  Diante disso, verifica-se: 
Orientação (5); Conversa confusa (4); Palavras inadequadas (3); Sons distorcidos 
(2); Nenhuma resposta (1). 
A resposta motora tem uma variação de 1 a 6, com 1 indicando ausência de 
resposta motora e 6 representando um paciente com o movimento de todas as 
extremidades ao comando. Nesta avaliação, o examinador deve realizar estímulos 
verbais e dolorosos no paciente, de modo que: Obedece a comandos (6); Localiza 
estímulos (5); Se esquiva dos estímulos (4); Flexão anormal/decorticação (3); 
Extensão anormal/descerebração (2); Nenhuma resposta (1). 
O escore da escala de coma de Glasgow varia de 3 a 15. Um escore mínimo de 3 é 
consistente com a ausência total de resposta. Um escore  ≤ 8 se associa ao nível 
de consciência baixo, o que equivale à presença do fator de risco. 
Em casos de pacientes sedados, a avaliação deve ser feita por meio da escala de 
Ramsay, a qual avalia o nível de sedação e apresenta escores de 1 a 6. Escore 1: 
Acordado, ansioso e/ou inquieto; Escore 2: Cooperativo, orientado e tranquilo; 
Escore 3: Acordado, responde a comandos verbais; Escore 4: Dormindo, resposta 
leve a estímulo tátil ou auditivo; Escore 5: Sem resposta a estímulo auditivo; Escore 
6: Sem resposta a estímulo doloroso.Um escore  ≥ 4 se associa ao nível de 
consciência baixo, o que equivale à presença do fator de risco. 
Caso o paciente apresente um escore  ≤ 8 para a escala de Glasgow ou ≥ 4 para a 
escala de Ramsay o fator de risco estará presente. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Jeronimo R, Cheregatti A. Técnicas de UTI. 2 ed. São Paulo (SP): Rideel; 2011. 

Anemia 

Definição conceitual 
Distúrbio hematológico caracterizado por baixos níveis de hemoglobina com causas 
multifatoriais que incluem doença preexistente, perda de sangue de múltiplas fontes 
e supressão de eritropoiese.  
 
Referência empírica 
Níveis de hemoglobina ≤ 13,0 g/dL para o sexo masculino e ≤ 12,0 g/dL para o 
feminino, podendo estar associados a mucosas descoradas, palidez da pele, 
fatigabilidade, astenia, palpitações.  
Caso os níveis de hemoglobina do paciente se enquadrem nesses parâmetros, o 
fator de risco estará presente.  
 
Referências 
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Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
World Health Organization. Iron deficiency anemia. Assessment, prevention and 
control. Geneva: World Health Organization; 2001. 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Cisalhamento 

Definição conceitual 
Inter-relação da força gravitacional e o atrito da pele contra a superfície de contato. 
A força gravitacional empurra o corpo para baixo provocando o deslizamento do 
paciente contra essa superfície. 
 
Referência empírica 
O examinador deve visualizar o ângulo de decúbito (diferente de 0°) e a tração 
provocada na pele pelo deslizamento na superfície. 
Caso o ângulo de decúbito seja maior que 0° e o paciente esteja deslizando sobre a 
superfície de contato, o fator de risco estará presente. 
 
Referências 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-131. Avaliable from: 
http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 

Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 

Conhecimento insuficiente do cuidador sobre prevenção de úlcera de pressão 

Definição conceitual 
Deficiência de informação do cuidador relacionada à prevenção de úlcera por 
pressão decorrente da falta de familiaridade com os recursos de informação, 
incapacidade de recordar, falta de interesse em aprender e limitação cognitiva. 
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o cuidador sobre medidas de prevenção para o 
desenvolvimento de úlceras por pressão.  
O cuidador deve apontar pelo menos um dos seguintes cuidados: Atenção 
constante às alterações da pele; Reposicionamento do paciente; Manutenção da 
higiene do paciente e do leito, evitando umidade da pele (Manter o paciente seco e 
com a pele hidratada); Promoção do alívio da pressão (Elevar a cabeceira da cama 
até no máximo 30º e evitar pressão direta nos trocânteres, quando em posição 
lateral); Estímulo de nutrição e hidratação adequada. 
Em casos de inadequação da resposta, o fator de risco estará presente. 
 
Referências 

Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses:Definitions and 
Classification 2015-2017. Oxford: Wiley Blackwell; 2014. 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº. 2.095, de 24 de 
setembro de 2013. Aprova os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Anexo 
02: Protocolo para prevenção de úlcera por pressão. Diário Oficial da União 25 set 
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2013; Seção 1. 

Desidratação 

Definição conceitual 
Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. 
 
Referência empírica 
O examinador deve medir este fator de risco por meio de inspeção e palpação. Em 
caso de presença dos sinais patognomônicos de desidratação: sede exagerada, 
boca e pele secas, olhos fundos, ausência ou pequena produção de lágrimas, 
diminuição da sudorese, o fator de risco estará presente. 
Sinais de desidratação: Cor (palidez cutânea); Temperatura (aumento da 
temperatura corporal); Turgor (elasticidade e turgor diminuídos); Umidade e Textura 
(pele seca); Mucosas (mucosas secas); Globo ocular (olhos afundados e 
hipotônicos); Psiquismo (excitação psíquica ou abatimento); Sede; Pulso (aumento 
da frequência de pulso); Pressão arterial (diminuição da pressão sanguínea); 
Diurese (aumento da concentração urinária e diminuição do débito urinário); Queda 
abrupta de peso; Estado geral comprometido. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions 
and Classification 2015-2017. Oxford: Wiley Blackwell; 2014. 

Diabetes Mellitus 

Definição conceitual 
Síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas causada 
tanto pela ausência de secreção de insulina quanto pela diminuição da 
sensibilidade dos tecidos à insulina. O diabetes é classificado em tipo I e II a 
depender da causa. O diabetes tipo I, também chamado de diabetes mellitus 
dependente de insulina, é causado pela ausência de secreção da insulina. O 
diabetes tipo II, também chamado de diabetes mellitus não-dependente de insulina, 
é causado pela diminuição da sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito metabólico 
da insulina, conhecida como resistência insulínica. 
Alterações vasculares associadas ao diabetes reduzem o fluxo sanguíneo para os 
tecidos, principalmente os periféricos. O risco de ruptura na integridade da pele é 
evidente no cliente diabético. 
 
Referência empírica 
O examinador deverá questionar o indivíduo ou identificar nos registros do 
prontuário a presença ou ausência do diabetes mellitus. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 
 
Referência 
Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 11 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2006. 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 

Dispositivos externos no corpo do paciente 

Definição conceitual 
Dispositivos hospitalares distribuídos pelo corpo do paciente: oxímetro de pulso, 
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sonda nasogástrica, traqueostomia, tubo endotraqueal, cânulas nasais, cateterismo 
IV, talas, contínua pressão nas vias aéreas, dispositivos de fixação, colares 
cervicais. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar a presença destes dispositivos no paciente em estudo. 
Em caso da presença de pelo menos um destes dispositivos, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Visscher M, Taylor T. Pressure Ulcers in the Hospitalized Neonate: Rates and Risk 
Factors.  Scientific Reports. 2014 [cited 2015 Mar 3]; 4(7429):1-6. Avaliable from: 
http://www.nature.com/srep/2014/141211/srep07429/full/srep07429.html 
Schlüer AB, Halfens RJ, Schols JMGA. Pediatric pressure ulcer prevalence: a 
multicenter, cross-sectional, point prevalence study in Switzerland. Ostomy Wound 
Management. 2012[cited 2015 Mar 3]; 58(7):18-31. Avaliable from: 
http://www.owm.com/article/pediatric-pressure-ulcer-prevalence-multicenter-cross-
sectional-point-prevalence-study-switz 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure 
ulcers: quick reference guide. Australia: Cambridge Media; 2014. 

Doença cardiovascular 

Definição conceitual 
Doença que afeta o sistema circulatório (coração e vasos sanguíneos) podendo ser 
caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas: dor torácica, náuseas e vômitos, 
dispnéia, edema dos pés/tornozelos, palpitações, síncope e tonteira, tosse e 
hemoptise, noctúria, cianose e parestesia ou dor nos membros. 
 
Referência empírica 
O examinador indaga o paciente ou responsável sobre a presença ou ausência de 
doença cardiovascular e/ou verifica no prontuário. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 
 
Referência 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Edema 

Definição conceitual 
Excesso de líquido acumulado no espaço intersticial dos tecidos que constituem a 
pele e a tela celular subcutânea. Este acúmulo de líquido intersticial pode ser 
ocasionado por fatores gerais (hipoproteinemia, retenção de sódio) e de alterações 
locais destacando-se o aumento da permeabilidade capilar e a obstrução de 
linfáticos. A pele torna-se lisa e brilhante. 
 
Referência empírica 
O examinador deve realizar a digitopressão da seguinte forma: com a polpa digital 
do polegar ou do indicador faz-se uma compressão firme e sustentada durante 
alguns segundos, de encontro a uma estrutura rígida subjacente à área em exame, 
seja a tíbia, o sacro ou os ossos da face. Havendo edema, ao ser retirado o dedo 
vê-se uma depressão no local comprimido que costuma ser chamada de fóvea ou 
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cacifo. A profundidade do cacifo produzido, registrada em milímetros, determina o 
grau do edema, graduado em cruzes (+, ++, +++, ++++). Um edema de grau + 
equivale a uma profundidade de 2 mm; ++, 4 mm; +++, 6 mm; e ++++, 8 mm. 
O edema pode ainda ser graduado pela quantidade de tempo que leva para que a 
depressão desapareça, de modo que + desaparece rapidamente, ++ demora 10 a 
15 segundos para desaparecer, +++ demora 1 a 2 minutos e ++++ 2 a 5 minutos. 
Caso o paciente apresente edema, seja ele de qualquer grau, o fator de risco estará 
presente.  
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Extremos de idade 

Definição conceitual 
Idade < 2 anos e idade ≥ 65 anos de idade.  
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o indivíduo ou responsável sobre a sua idade e/ou 
identificá-la por meio de consulta ao documento de identificação ou prontuário. 
Caso a resposta seja “menor que 2 anos” ou “maior ou igual a 65 anos”, o fator de 
risco estará presente.  
 
Referência 
Censo Demográfico 2010. Características da população e dos domicílios: 
resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE; 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_
populacao/resultados_do_universo.pdf>. Acesso em: 12 out. 2015. 
Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions 
and Classification 2015-2017. Oxford: WileyBlackwell; 2014. 

Extremos de peso 

Definição conceitual  
Peso abaixo do mínimo normal (baixo peso) e acima do máximo normal 
(obesidade).  A classificação do peso pode ser feita por meio do Índice de Massa 
Corpórea (IMC), o qual é um indicador que leva em conta o peso e a altura. 
 
Referência empírica 
O examinador deve calcular o IMC a partir do peso em quilogramas dividido pela 
altura em metros ao quadrado (kg/m²), sendo categorizado em: 
Baixo peso: IMC < 18,5kg/m² 
Peso normal: 18,5 kg/m² ≤ IMC < 25kg/m² 
Sobrepeso: 25kg/m²  IMC < 30kg/m²  
Obesidade: IMC ≥ 30kg/m² 
A obesidade pode ainda ser classificada como:  
Obesidade classe I: 30kg/m² ≤ IMC < 35 kg/m² 
Obesidade classe II: 35kg/m² ≤ IMC < 40 kg/m² 
Obesidade classe III: IMC ≥ 40kg/m² (Obesidade mórbida) 
Na busca de extremos de peso, o examinador deve medir o IMC do paciente 
identificando-o como de baixo peso ou obeso. Para tanto, a massa corporal deve 
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ser medida por meio de balança comum ou, para os pacientes impossibilitados de 
deambular, usa-se a cama-balança. A altura é mensurada por meio de haste 
milimetrada que acompanha as balanças ou que se afixa em uma parede, sendo 
medida com o indivíduo na posição ortostática.  
Em pacientes acamados, impossibilitados de manter-se na posição ortostática, a 
estatura e o peso podem ser estimados a fim de se calcular o IMC, da seguinte 
forma:  
 
Estatura estimada 
Sexo masculino 
Altura (cm) = 64,19 – (0,04 x Idade (em anos)) + (2,02 x Altura do Joelho (cm)) 
Sexo feminino 
Altura (cm) = 84,88 – (0,24 x Idade (em anos)) + (1,83 x Altura do Joelho (cm)) 
 
Peso estimado 
Sexo masculino 
Peso (kg) = (0,98 x CPA) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DCSE) – 81,69 
Sexo feminino 
Peso (kg) = (1,27 x CPA) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DCSE) – 62,35 
 
CPA = Circunferência da panturrilha (cm) 
AJ = Altura do joelho 
CB = Circunferência do braço (cm) 
DCSE = Dobra cutânea subescapular (mm) 
 
Circunferência da panturrilha 
Posicione o paciente com os pés afastados 20 cm um do outro. Uma fita métrica 
inelástica é colocada ao redor da panturrilha (circunferência máxima no plano 
perpendicular à linha longitudinal da panturrilha) e deve-se mover a fita para cima e 
para baixo a fim de localizar esta máxima circunferência. A fita métrica deve passar 
em toda a extensão da panturrilha, sem fazer compressão. O valor zero da fita é 
colocada abaixo do valor medido. 
Altura do joelho 
Posicionar a ponta da fita métrica inelástica no calcanhar do pé e estendê-la 
paralelamente à tíbia até a borda superior da patela (rótula do joelho). 
Circunferência do braço 
Com uma fita métrica inelástica, posicione o cotovelo do indivíduo a 90º, com a 
palma da mão voltada para cima. Por meio de palpação, localize e marque o ponto 
mais distal do processo acromial da escápula e a parte mais distal do olécrano. 
Faça, então, uma pequena marcação do ponto médio entre estas duas 
extremidades. Em seguida, relaxe o braço do indivíduo, deixando-o livremente 
estendido ao longo do corpo. O paciente deve estar com roupas leves ou com toda 
a área do braço exposta, de modo a permitir uma total exposição da área dos 
ombros. Com a fita métrica inelástica, faça a medida da circunferência do braço em 
cima do ponto marcado, sem fazer compressão. 
Prega cutânea subescapular 
Para determinar o local da medição da dobra cutânea subescapular, o local a ser 
medido é justamente no ângulo inferior da escápula. Para localizar o ponto, o 
examinador deve palpar a escápula, percorrendo seus dedos inferior e 
lateralmente, ao longo da borda vertebral até o ângulo inferior ser identificado. Em 
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alguns pacientes, especialmente em obesos, gentilmente coloque os braços do 
paciente para trás, a fim de que seja identificado mais facilmente o ponto. A dobra 
cutânea é destacada na diagonal, inclinada ínfero-lateralmente aproximadamente 
num ângulo de 45º com o plano horizontal; O adipômetro é aplicado ínfero-
lateralmente em relação ao indicador e o polegar que está tracionando a prega e a 
medida deve ser registrada o mais próximo de 0,1 mm. 
Caso o paciente seja classificado como baixo peso ou obeso, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Chumlea WA, Roche AF, Mukheriee D. Nutritional assessment of the elderly 
through anthropometry. Columbus: Ross Laboratories; 1987. 
Seidel HM, Ball JW, Dains JE, Benedict GW. Mosby: Guia de exame físico. 6 ed. 
Rio de Janeiro(RJ): Elsevier; 2007. 

Fricção 

Definição conceitual 
Resistência ao movimento que acontece quando duas superfícies são movidas 
entre si. 
 
Referência empírica 
O examinador deve avaliar se o paciente requer assistência de moderada à máxima 
para se mover, bem como observar o ato de friccionar voluntária ou 
involuntariamente áreas do corpo contra alguma superfície.  
Caso o corpo do paciente esteja sendo friccionado sobre uma superfície, o fator de 
risco estará presente. 
 
Referências 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-131. Avaliable from: 
http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 

Hipoalbuminemia 

Definição conceitual  
Baixos níveis de albumina no sangue. Proteína plasmática sintetizada pelo fígado. 
Essencial para a regulação da pressão coloidosmótica, a qual é crítica para o 
movimento de água e solutos na microcirculação. É uma molécula transportadora 
de componentes sanguíneos normais e agentes exógenos, como os medicamentos. 
 
Referência empírica  
O examinador deve verificar nos resultados de exames uma concentração de 

albumina sérica inferior a 3 g/dL. 

Caso o paciente apresente concentração de albumina sérica < 3 g/dL, o fator de 

risco estará presente. 

 

Referências 
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Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 

Hipoperfusão tecidual 

Definição conceitual 
Condição que reduz a circulação e a nutrição da pele e dos tecidos subcutâneos. 
Uma pressão prolongada compromete o fluxo sanguíneo, reduzindo a nutrição e 
oxigenação da pele e dos tecidos subjacentes. 
 
Referência empírica 
Avaliação da saturação de oxigênio arterial (SaO2):  o examinador deve medir a 
SaO2 por meio de oximetria de pulso. SaO2 varia de 93% a 99%.  
Avaliação do enchimento capilar: o examinador deve medir o retorno da coloração 
da unha pressionando substancialmente o leito ungueal por alguns segundos, 
provocando o seu branqueamento. Solte a pressão e observe o tempo decorrido 
até que a cor das unhas volte ao tom normal. Um tempo aceitável para o retorno 
capilar é menor que 2 segundos.  
Avaliação da cianose periférica: o examinador deve identificar à luz natural ou com 
foco luminoso forte a cianose (coloração azulada da pele e das mucosas), 
observando-se os lábios, a ponta do nariz, a região das bochechas, os lóbulos das 
orelhas, a língua, o palato, as extremidades das mãos e dos pés (leitos ungueais). 
Para identificar o fator de risco hipoperfusão tecidual, pelo menos um dos itens a 
seguir deve ser identificado: Valores menores que 93% para saturação de oxigênio 
arterial; Tempo acima de 2 segundos para enchimento capilar; Coloração azulada 
da pele e das mucosas. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Westphal GA, Gonçalves AR, Caldeira Filho M, Silva E, Salomão R, Bernardo 
Wanderley M et al . Diretrizes para tratamento da sepse grave/choque séptico: 
avaliação da perfusão tecidual. Rev. bras. ter. intensiva. 2011  Mar [cited  2015  
May  16]; 23(1):6-12.Available from:http://www.scielo.br/pdf/rbti/v23n1/a03v23n1.pdf 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 

História de úlcera por pressão 

Definição conceitual 
Histórico anterior de úlceras por pressão. 
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar o paciente ou responsável sobre a existência de úlcera 
por pressão anterior ao estado de doença atual. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Incontinência urinária e/ou fecal 

Definição conceitual 
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Padrões de eliminação urinária e/ou fecal alterados que reduzem a independência 
do indivíduo, gerando embaraço e isolamento. 
Incontinência urinária: Alteração miccional verificada nas vias urinárias inferiores. 
Aparece sob a forma de incontinência, urgência ou incontinência paradoxal, ou de 
transbordamento, que surge quando a pressão intravesical se iguala à resistência 
uretral, de modo que o paciente elimina urina sem perceber, quase continuamente. 
Trata-se de um fenômeno normal do envelhecimento. No caso da mulher idosa, é 
causada por frouxidão da musculatura pélvica e, no homem idoso, hipertrofia 
prostática. Outras causas a serem citadas: infecções, uretrite atrófica, estados 
confusionais, medicamentos, imobilidade e fecaloma. 
Incontinência fecal: Emissão involuntária de fezes sólidas ou líquidas. Esse sinal 
ocorre após a perda ou disfunção do controle do esfíncter anal externo e pode 
resultar de vários distúrbios grastrointestinais, neurológicos e psicológicos, efeitos 
dos fármacos ou cirurgia. 
 
Referência empírica 
O examinador deverá verificar ou questionar o indivíduo ou responsável sobre a 
presença ou ausência de incontinência urinária e/ou fecal.  
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente.  
 
Referências 
Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth - Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Baikie PD. Sinais e sintomas. Traduzido por Carlos Henrique Cosendey. 1 ed. Rio 
de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2006. 

Limitação na percepção sensorial 

Definição conceitual 
Alterações subjetivas da sensibilidade representadas por parestesias ou 
hipoanestesia ou anestesias. Parestesias são sensações anormais, não-dolorosas, 
descritas pelo paciente como formigamento e dormência. Hipoanestesia é a 
diminuição da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. E a anestesia é a abolição das 
sensibilidades em todos os seus modos. 
 
Referência empírica 
A sensibilidade tátil da área de risco para úlcera por pressão (proeminências 
ósseas) deve ser medida por meio dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, 
também conhecidos como estesiômetros, da marca Sorri®. O examinador deve 
segurar o cabo do aparelho de modo que o filamento fique perpendicular à 
superfície da pele do paciente e a pressão feita deve atingir uma força suficiente 
para curvar o filamento. O paciente deve, então, mencionar se sente o toque do 
instrumento. O examinador começa a avaliação utilizando o estesiômetro mais fino 
e sequencialmente até o mais espesso, à medida em que o paciente não refere a 
sensibilidade. A sensibilidade tátil estará prejudicada quando o paciente referir 
sensação de toque apenas a partir do monofilamento laranja ou em caso de não 
referir sensibilidade com nenhum monofilamento. 
A sensibilidade dolorosa é pesquisada com um estilete rombo ou qualquer material 
pontiagudo capaz de provocar dor sem ferir o paciente. 
A sensibilidade térmica é obtida pela comparação com o tubo de água fria e água 



86 
 
 

quente. Requer dois tubos de ensaio, um com água gelada e outro com água 
quente (em torno de 45 ºC, pois acima desse limite passa a ser dolorosa), com os 
quais se tocam pontos diversos do corpo, alternando-se os tubos. 
Convém realizar as provas repetidamente na área comprometida e em área 
contralateral sã. 
Caso alguma das sensibilidades esteja prejudicada, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Azulay RD, Azulay-Abulafia L. Dermatologia. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara 
Koogan; 2011. 

Linfopenia 

Definição conceitual 
Transtorno hematológico caracterizado pela redução no quantitativo de linfócitos no 
sangue. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar nos exames laboratoriais uma contagem de Linfócitos 
< 1500. 
Em caso de linfócitos < 1500, o fator de risco estará presente.  
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Medicamentos (esteróides e/ou vasopressores- noradrenalina/norepinefrina) 

Definição conceitual 
Produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar 
doenças ou aliviar seus sintomas. Assim, a terapia com medicamentos é a 
utilização de medicamentos pelo indivíduo.  
 
Referência empírica 
O examinador busca os medicamentos utilizados pelo paciente na prescrição 
médica. 
Esteróides: A terapia prolongada com esteróides pode ocasionar dentre outras 
complicações, anormalidades hidroeletrolíticas, hipertensão, hiperglicemia e 
aumento da suscetibilidade à infecção. 
Vasopressores: A administração de altas doses de vasopressores pode ocasionar 
palidez cutânea, devido à vasoconstricção cutânea. Vasoconstricção periférica e 
gangrena são evidentes em pacientes que recebem grandes doses de 
vasopressores. 
Caso o paciente faça uso dos referidos medicamentos, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O que devemos saber 
sobre os medicamentos. Brasília. 2010. 
Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman: As bases farmacológicas da 
terapêutica. 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
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Nutrição inadequada 

Definição conceitual:  
Problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por escassez 
quanto por excesso, tendo como consequência a desnutrição e a obesidade.  
 
Referência empírica  
O examinador deve verificar os exames laboratoriais do paciente com o intuito de 
buscar indícios de inadequação no estado nutricional. Sendo assim, adiante são 
apresentados os indicadores bioquímicos de bom estado nutricional. 
 

Nutriente ou medida Exame Homens Mulheres 
Ferro Hemoglobina (g/100mL) >13 >12 

Hematócrito (%) ≥40 ≥37 

Saturação de transferrina (%) ≥20 ≥20 

Proteína Albumina sérica (g/dL) 3,4 - 5,4 3,4 - 5,4 

Metabolismo lipídico 
normal 

Colesterol sérico (mg/100 ml) <200 <200 

Triglicerídeo sérico (mg/100 ml) <150 <150 

Lipoproteína de alta densidade 
(mg/100 ml) 

>40 >40 

Lipoproteína de baixa densidade 
(mg/100 ml) 

<130 <130 

Razão colesterol/lipoproteína de 
alta densidade 

<4,5 <4,5 

Metabolismo normal dos 
carboidratos 

Glicose sérica (mg/100 ml) 75 - 110 75 - 110 

Hemoglobina AIC (%) 6 ou menos 6 ou menos 

Folato (ng/Ml) Folato sérico 3,6 - 20 3,6 - 20 

Caso o paciente se enquadre fora dos níveis apresentados, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências  
Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados 
antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 
Seidel HM, Ball JW, Dains JE, Benedict GW. Mosby: Guia de exame físico. 6 ed. 
Rio de Janeiro(RJ): Elsevier; 2007. 

Pele com descamação 

Definição conceitual 
Textura áspera da pele observada em forma de escamas. As escamas são lâminas 
epidérmicas que tendem a desprender-se fácil e continuamente da superfície 
cutânea. Se têm o aspecto de farelo, são furfuráceas, e quando em tiras, laminares 
ou foliáceas. Tal alteração tem influência na abertura de lesões cutâneas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve atritar/raspar a superfície cutânea com uma espátula de 
madeira, de modo lento e pouco agressivo. A raspagem deve ser feita sem que o 
paciente acuse dor. No caso da soltura de escamas, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referência 
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Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Azulay RD, Azulay-Abulafia L. Dermatologia. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara 
Koogan; 2011. 

Pele fina 

Definição conceitual 
Espessura fina da pele. A espessura da pele é menor, deixando transparecer até 
vasos e outras estruturas. Tal alteração pode ser observada, por exemplo, em 
pessoas idosas, no hipertireoidismo e nas regiões recentemente edemaciadas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve inspecionar a superfície cutânea das proeminências ósseas, 
sendo possível constatar a espessura fina da pele. 
Em constatando-se a espessura fina, o fator de risco estará presente. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Azulay RD, Azulay-Abulafia L. Dermatologia. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara 
Koogan; 2011. 

Pele ressecada 

Definição conceitual 
Textura áspera da pele, consequência de diminuição da secreção sebácea, 
sudorípara e do conteúdo de água da derme. Pode ser observada em indivíduos 
idosos, expostos às intempéries e que trabalham em atividades rudes, tais como 
lavradores, pescadores, garis e foguistas, e em algumas afecções como mixedema 
e dermatopatias crônicas. Tal alteração tem influência na abertura de lesões 
cutâneas. 
 
Referência empírica 
O examinador deve deslizar as polpas digitais sobre a superfície cutânea, sendo 
possível constatar a textura da pele.  
Caso seja identificada uma pele áspera e ressecada, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Azulay RD, Azulay-Abulafia L. Dermatologia. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara 
Koogan; 2011. 

Pressão 

Definição conceitual 
Força exercida em uma determinada área. Pressão aplicada pelo peso do corpo 
que provoca redução do fluxo sanguíneo arterial e capilar, levando a eventos 
isquêmicos. Quando a pressão sobre a pele é maior do que a pressão dentro dos 
vasos sanguíneos periféricos de pequeno calibre que fornecem irrigação sanguínea 
à pele, dá-se o processo de isquemia tecidual. 
 
Referência empírica 
Pressão é a relação entre força e área (P= F/a).  
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P= F/a 
P = Fp/a 
Fp = m.ag 
P = m.ag/a 
 
Sendo as siglas e suas respectivas unidades de medidas:  
F: Força (Newton) 
a: Área (m2) 
P: Pressão (N/m2 = Pascal) 
Fp: Força peso (m/s) 
m: massa (Kg) 
ag: aceleração gravitacional (9,8 m/s) 
 
Pressão é, portanto, igual ao peso corporal da área de superfície / área da 
superfície de contato com a pele.  
A pressão que é dada em Pascal deve ser transformada para mmHg da seguinte 
maneira: 1 mmHg = 133,322 Pascal 
 
Para se quantificar a intensidade da pressão aplicada externamente na pele, mede-
se a pressão entre as faces do corpo e do colchão, com o paciente em decúbito 
dorsal ou sentado. Sendo assim, o nível de pressão necessário para causar dano 
ao tecido pode variar de paciente para paciente, aceitando-se 32 mmHg como nível 
normal de pressão arteriolar média. Quando a pressão cutânea externa for superior 
a essa média, ocasiona-se isquemia local, podendo ocasionar edema, eritema, 
erosão ou úlceras. 
Estima-se o peso corporal da área da superfície em contato através da 
Porcentagem do Peso Corporal contribuído por partes específicas do corpo: 
 
Tronco s/membros 50% do peso corporal 
Mão 0.7% do peso corporal 
Antebraço 1.6% do peso corporal  
Parte superior do braço 2.7% do peso corporal  
Braço inteiro 5% do peso corporal 
Pé 1.5% do peso corporal  
Parte inferior da perna sem pé 4.4% do peso corporal  
Coxa 10.1% do peso corporal 
 
Caso a pressão cutânea externa seja superior a 32 mmHg, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013. 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure 
ulcers: quick reference guide. Australia: Cambridge Media; 2014. 
Agrawal K, Chauhan N. Pressure ulcers: back to the basics. Indian J Plast Surg. 



90 
 
 

2012; 45(2):244-54. 
Malone A. Anthropometric Assessment. In Charney P, Malone E, eds. ADA Pocket 
Guide to Nutricion Assessment. Chicago, IL: American Dietetic Association; 2004: 
142-152. 
Ferraro NG, Soares PAT, Fogo R. Física básica: volume único. 4 ed. São Paulo: 
Atual; 2013. 

Restrição da mobilidade 

Definição conceitual 
Limitação da capacidade de alterar e controlar a posição do corpo. 
 
Referência empírica 
O examinador detecta a dificuldade de realização de movimentos independentes 
para mudanças na posição do corpo e dos membros superiores e inferiores do 
indivíduo. 
A avaliação da mobilidade do paciente deve ser feita por meio da amplitude do 
movimento. Examine fisicamente o paciente procurando detectar a presença de 
rigidez, inchaço, dor, limitação dos movimentos ou movimentação desigual. 
O paciente pode, ainda, ser solicitado a realizar movimentos de flexão, extensão, 
flexão lateral, rotação, abdução e adução das seguintes partes do corpo: Pescoço, 
ombro, cotovelo, antebraço, punho, mãos, dedos das mãos, quadril, joelho, 
tornozelo, pés e dedos dos pés.  
Em caso de dificuldade para a realização dos movimentos, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin 
Wound Care. 2002 [cited 2015 May 13]; 15(3): 125-31. Avaliable from: 
http://journals.lww.com/aswcjournal/Fulltext/2002/05000/How_and_Why_to_Do_Pre
ssure_Ulcer_Risk_Assessment.8.aspx 
Potter PA, Perry AG. Fundamentos de enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2013.  

Tabagismo 

Definição conceitual 
Hábito de fumar cinco ou mais cigarros por dia nos últimos seis meses.  
 
Referência empírica 
O examinador deve indagar sobre quantos cigarros fuma por dia e há quanto tempo 
fuma. O examinador deve levar em consideração o tempo de internação.  
Caso o paciente apresente o hábito de fumar cinco ou mais cigarros por dia nos 
últimos seis meses, o fator de risco estará presente. 
 
Referências 
Nassaji M, Askari Z,Ghorbani R. Cigarette smoking and risk of pressure ulcer in 
adult intensive care unit patients. International Journal of Nursing Practice. 
2014[cited 2015 Feb 20]; 20:418-23.  Avaliable from: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijn.12141/pdf 
Jensen S. Semiologia para enfermagem. Conceitos e prática clínica. 1 ed. Rio de 
Janeiro(RJ): Guanabara Koogan; 2013. 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C 

Definição conceitual 
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Aumento de 1-2 °C na temperatura de áreas restritas da pele ou segmentos 
corporais vinculados a proeminências ósseas. Qualquer aumento na temperatura, 
combinada com a pressão, é um sinal de alerta, pois aumenta a susceptibilidade 
dos tecidos para o desenvolvimento de úlcera por pressão, quer por isquemia, quer 
por lesão de reperfusão quando a pressão é aliviada. 
 
Referência empírica 
O examinador deve realizar a mensuração da temperatura da pele através de um 
termômetro infravermelho Model:IT-903, específico para a pele humana. Faz-se a 
comparação entre a temperatura da pele de um local em que não há risco de 
desenvolver úlcera por pressão e de um local em que o risco existe. 
Caso a temperatura do local em risco de desenvolver úlcera por pressão seja maior 
(1-2°C) do que em um local em que o risco não existe, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 
Medeiros ABA, Frazão CMFQ, Sá JD, Lira ALBC, Lopes MVO. Comprometimento 
tissular de pacientes com úlcera venosa de acordo com a classificação dos 
resultados de enfermagem. Enferm. glob. 2014[cited  2015  May  16];  13(36): 26-
34. Avaliable from:http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n36/pt_clinica2.pdf 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure 
ulcers: quick reference guide. Australia: Cambridge Media; 2014. 

Tempo prolongado de permanência na UTI 

Definição conceitual 
Tempo de permanência do paciente na Unidade de Terapia Intensiva superior a 
seis dias, desde a sua admissão até o dia atual. 
 
Referência empírica 
O examinador deve verificar no prontuário do paciente o primeiro dia de sua 
internação na Unidade de Terapia Intensiva e calcular há quantos dias o mesmo 
permanece hospitalizado.  
Caso o tempo de permanência seja superior a seis dias, o fator de risco estará 
presente. 
 
Referências 
Morton PG. Fontaine DK. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 9 ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2013. 
Brasil. Ministério da Saúde. Conceitos e definições em saúde. Brasília; 1977. 
Orlando JMC, Milani CJ. 2º Anuário Brasileiro de UTIs – 2º Censo Brasileiro de 
UTIs. São Paulo: Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB); Edição 2002-
2003.  

Umidade da pele 

Definição conceitual 
Exposição da pele à umidade excessiva.  
 
Referência empírica 
O examinador deve identificar a umidade por meio da inspeção, observando a 
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presença de líquidos na superfície corporal, e da palpação, através da sensação 
tátil de umidade com as polpas digitais e palma da mão. 
Caso a pele esteja úmida, o fator de risco da pele estará presente. 
 
Referência 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2008. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 Tendo sido apresentados os resultados da primeira e segunda etapas do 

estudo de validação do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão, 

respectivamente, análise de conceito e análise do conteúdo por especialistas, o 

estudo teve continuidade com a terceira etapa do modelo proposto por Lopes, Silva 

e Araújo (2012), a validação clínica. 

 

5.3 RESULTADOS 3ª ETAPA: VALIDAÇÃO CLÍNICA 

  

 Os resultados da etapa de validação clínica estão dispostos a seguir em 

tabelas que retratam a caracterização sociodemográfica e clínica (Tabelas 2 e 3), as 

associações dos fatores de risco com o diagnóstico em estudo (Tabela 4) e o 

modelo de regressão logística com a apresentação dos fatores de risco com forte 

indicativo para o aumento do Risco de úlcera por pressão (Tabela 5). 

 

Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica e clínica das variáveis nominais dos 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva na avaliação do Risco de 

úlcera por pressão. Natal, 2016 

Variáveis Caso Controle Estatística 

Sexo   p = 0,765* 
OR = 1,093 

IC95% = [0,609-1,964] 
Feminino 43 (48%) 41 (46%) 

Masculino 47 (52%) 49 (54%) 

Estado civil   p = 0,877* 
OR = 1,049 

IC95% = [0,571- 1,928] 
Com companheiro 58 (64%) 57 (63%) 

Sem companheiro 32 (36%) 33 (37%) 

Procedência   p = 0,590* 
OR = Indeterminado 

IC95% = Indeterminado 
Capital/RN  48 (53%) 46 (51%) 

Interior/RN 42 (47%) 43 (48%) 

Outros 0 1 (1%) 

    
Continua 
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Variáveis Caso Controle Estatística 

Religião   p = 0,672* 
OR = 1,197 

IC95% = [0,520- 2,755] 
Praticante 78 (87%) 76 (84%) 

Não-praticante 12 (13%) 14 (16%) 

Ocupação    
p = 0 ,061* 

OR = Indeterminado 
IC95% = Indeterminado 

Desempregado 9 (10%) 11 (12%) 

Aposentado/Beneficiário 62 (69%) 47 (52%) 

Empregado 19 (21%) 32 (36%) 

Comorbidades   p = 0,001* 
OR = 3,036 

IC95% = [1,509- 6,108] 
Sim 75 (83%) 56 (62%) 

Não 15 (17%) 34 (38%) 

Tratamento para comorbidades   p = 0,003* 
OR = 2,733 

IC95% = [1,389- 5,377] 
Sim 73 (81%) 55 (61%) 

Não 17 (19%) 35 (39%) 

UP presente na admissão   p < 0,001* 
OR = 3,195 

IC95% = [2,479- 4,118] 
Sim 49 (54%) 0 (-) 

Não 41 (46%) 90 (100%) 

*Valor p do teste de Qui quadrado; p < 0,05; OR = Razão de chances; IC = Intervalo 
de confiança de 95%. 
 

 No que diz respeito à caracterização sociodemográfica, evidenciou-se 

semelhança entre os quantitativos de sexo feminino e masculino para ambos os 

grupos. Verificou-se maior prevalência do estado civil com companheiro e do 

exercício da religiosidade, fatores que influenciam sobremaneira na aderência ao 

tratamento. A ocupação mais prevalente foi de aposentados e beneficiários, dado 

que pode estar correlacionado às idades dos pacientes investigados. Houve 

equivalência entre a procedência capital e interior do Rio Grande do Norte e apenas 

um paciente era de outra localidade, o mesmo incluso no grupo controle e 

proveniente do interior da Paraíba. 

A maioria dos pacientes de ambos os grupos tinha comorbidades, 

apresentando estatística significante para o teste Qui quadrado (p = 0,001) e razão 

de chances OR = 3,036, significando que pacientes com comorbidades têm em torno 

de três vezes mais chances de desenvolver o diagnóstico Risco de úlcera por 

pressão. O mesmo aconteceu para a variável Tratamento de comorbidades, a qual 

se fez presente na maioria dos indivíduos investigados e é estatisticamente 

significante (p = 0,003) com OR = 2,733. 

 Úlcera por pressão presente na admissão foi outra variável que apresentou 

significância estatística (p < 0,001). Desta variável evidencia-se, dentre os pacientes 

Continuação 
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com úlcera por pressão (grupo caso), que 41 deles não apresentavam úlcera por 

pressão na admissão na UTI, o que é um dado bastante preocupante, mesmo sendo 

quantitativamente inferior à presença anterior de úlcera por pressão, pois exalta que 

a lesão se desenvolveu no ínterim da permanência do paciente na UTI. 

A tabela 3 apresenta a caracterização da amostra por grupos (caso e 

controle), no que diz respeito às medidas de tendência central e dispersão das 

variáveis quantitativas do estudo. Tendo em vista que todas as variáveis dessa 

tabela apresentaram p valor para o teste Kolmogorov-Smirnov < 0,05, tratou-se de 

uma distribuição não normal, portanto a medida mais adequada para apresentar 

com fidedignidade esses dados é a mediana. 

 

Tabela 3 - Caracterização sociodemográfica e clínica das variáveis quantitativas dos 

pacientes internados em unidade de terapia intensiva na avaliação do Risco de 

úlcera por pressão. Natal, 2016 

Variáveis Grupo Média Desvio 
padrão 

Mediana Valor 
Mín. 

Valor  
Máx. 

Valor 
p 

Idade Caso 58,6 15,5 61,0 18 91 
0,026* 

 Controle 61,4 14,2 63,0 19 91 

Anos de estudo Caso 7,1 4,9 7,5 0 18 0,902* 
 Controle 7,0 5,1 8,0 0 18 

Renda familiar Caso 2,7 3,2 2,0 0 10 0,117* 
 Controle 2,8 2,3 2,0 0 10 

Tempo de internação Caso 22,3 33,3 12,0 1 325 <0,001* 
 Controle 31,4 13,1 17,0 1 69 

Tempo de UTI Caso 6,7 11,1 3,0 1 82 0,002* 
 Controle 10,3 4,6 5,0 1 17 

PAS Caso 118,9 21,6 119,5 89 180 0,984* 
 Controle 118,6 18,2 120,0 89 160 

PAD Caso 70,9 12,7 70,0 41 120 0,067* 
 Controle 69,0 11,9 70,0 51 110 

Pulso Caso 89,0 17,4 88,0 46 147 0,088** 
 Controle 91,2 15,4 90,0 51 131 

Respiração Caso 20,6 3,7 19,0 8 24 0,149* 
 Controle 19,8 4,7 20,0 8 45 

Tax Caso 36,1 1,2 36,3 34 38,7 0,398* 
 Controle 36,3 1,2 36,3 34 38,7 

IMC Caso 24,3 5,1 24,2 12,3 43,2 0,103* 
 Controle 23,6 5,4 24,2 12,3 39,0 

*Valor p do teste de Mann-Whitney; **Valor p do teste T para igualdade de médias. 
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Idade apresentou mediana de 61 anos entre os casos e 63 entre os controles, 

variando de 18 a 91 anos no primeiro grupo e 19 a 91 anos, no segundo. A idade se 

apresentou estatisticamente significante para o teste de Mann-Whitney (p = 0,026). 

Foi identificado elevado tempo de internação hospitalar, o qual se apresentou 

estatisticamente significante para o teste de Mann-Whitney (p < 0,001) e apresentou 

medianas de 12 dias de internação hospitalar para casos e 17 dias de internação 

para controles, ressalva-se que o tempo máximo de internação hospitalar foi de 325 

dias para casos e 69 dias para controles. Da mesma forma se deu com o tempo de 

internação na UTI, com valor p = 0,002, mediana de 3 dias para casos e 5 dias para 

controles, variando de 1 a 82 dias para o primeiro grupo e 1 a 17 dias para o 

segundo. 

As demais variáveis quantitativas não apresentaram significância estatística, 

porém pôde-se perceber grande similaridade entre casos e controles. Encontrou-se 

mediana de 7,5 e 8 anos de estudo para casos e controles, respectivamente, e 

renda familiar com mediana de dois salários mínimos nos dois os grupos, 

caracterizando baixa escolaridade e renda em ambos os grupos.  

Pressão Arterial Sistólica com mediana de 119,5 mmHg para casos e 120 

mmHg para controles. Pressão Arterial Diastólica de 70 mmHg nos dois grupos. 

Pulso de 88 batimentos por minuto para casos e 90 para controles. Respiração com 

mediana de 19 e 20 incursões respiratórias por minuto para casos e controles, 

respectivamente. Temperatura axilar com mediana igual para os dois grupos, 36,3 

ºC. Tais dados classificam os sinais vitais como adequados. A mediana para o Índice 

de Massa Corpórea foi de 24,2 kg/m², variando de 12,3 kg/m² a 43,2 kg/m², no grupo 

caso, evidenciando acentuados extremos de peso. 

Dentre os 29 fatores de risco propostos para o diagnóstico Risco de úlcera 

por pressão, 15 apresentaram significância estatística com o diagnóstico, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 4, a saber: Anemia (p = 0,05); Desidratação (p < 

0,001); Diabetes Mellitus (p = 0,013); Edema (p = 0,003); Fricção (p < 0,001); 

Hipoalbuminemia (p = 0,001); Hipoperfusão tecidual (p = 0,001); História de úlcera 

por pressão (p = 0,001); Incontinência urinária e/ou fecal (p = 0,004); Nutrição 

inadequada (p = 0,001); Pele fina (p = 0,007); Restrição da mobilidade (p =0,000); 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C (0,003); Tempo prolongado de 

permanência na UTI (p = 0,000); e Umidade da pele (p = 0,002). 
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Tabela 4 - Distribuição das estimativas de associação entre os fatores de risco para 

úlcera por pressão e o desfecho clínico de úlcera por pressão presentes nos 

pacientes de unidade de terapia intensiva. Natal, 2016 (n casos = 90; n controles = 

90) 

Fatores de risco DE Risco de 
úlcera por pressão 

Casos Controles Total Estatística 

Alteração no nível de consciência  p = 0,563* 
Presente 18 15 33 OR = 1,250 

Ausente 72 75 147 IC95% = [0,586 - 2,667] 

Anemia    p = 0,005* 

Presente 82 68 150 OR = 3,316 

Ausente 8 22 30 IC95% = [1,388 - 7,921] 

Cisalhamento    p = 0,278** 

Presente 88 84 172 OR = 3,143 

Ausente 2 6 8 IC95% = [0,617-16,009] 

Conhecimento insuficiente do 
cuidador 

   p = 0,445* 

Presente 7 10 17 OR = 0,675 

Ausente 83 80 163 IC95% = [0,245-1,859] 

 Desidratação    p < 0,001* 

Presente 56 19 75 OR = 6,155 

Ausente 34 71 105 IC95% = [3,176-11,929] 

Diabetes Mellitus    p = 0,013* 

Presente 40 24 64 OR = 2,200 

Ausente 50 66 116 IC95% = [1,177-4,112] 

Dispositivos externos    p = 0,543* 

Presente 74 77 151 OR = 0,543 

Ausente 16 13 29 IC95% = [0,351-1,735] 

Doença cardiovascular    p = 0,450* 

Presente 35 40 75 OR = 0,795 

Ausente 55 50 105 IC95% = [0,439-1,440] 

Edema    p = 0,003* 

Presente 56 36 92 OR = 2,471 

Ausente 34 54 88 IC95% = [1,357-4,500] 

Extremos de idade    p = 0,124* 

Presente 39 29 68 OR = 1,609 

Ausente 51 61 112 IC95% = [0,876-2,953] 

Extremos de peso    p = 0,282* 

Presente 23 17 40 OR = 1,474 

Ausente 67 73 140 IC95% = [0,725-2,996] 

Fricção    p < 0,001* 

Presente 87 58 145 OR = 16,000 

Ausente 3 32 35 IC95% = [4,680-54,696] 

     
Continua 
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Fatores de risco DE Risco de 
úlcera por pressão 

Casos Controles Total Estatística 

 
Hipoalbuminemia 

    
p = 0,001* 

Presente 31 12 43 OR = 3,415 

Ausente 59 78 137 IC95% = [1,618-7,210] 

 
Hipoperfusão tecidual 

    
p = 0,001* 

Presente 41 20 61 OR = 2,929 

Ausente 49 70 119 IC95% = [1,533-5,595] 

História de úlcera por pressão    p = 0,001* 

Presente 15 2 17 OR = 8,800 

Ausente 75 88 163 IC95% = [1,949-39,724] 

Incontinência urinária e/ou fecal    p = 0,004* 

Presente 50 31 81 OR = 2,379 

Ausente 40 59 99 IC95% = [1,304-4,342] 

Limitação na percepção sensorial    p = 0,127* 

Presente 28 19 47 OR = 1,688 

Ausente 62 71 133 IC95% = [0,859-3,314] 

Linfopenia    p = 0,551* 

Presente 45 41 86 OR = 1,195 

Ausente 45 49 94 IC95% = [0,665-2,146] 

Medicamentos    p = 0,639* 

Presente 30 33 63 OR = 0,864 

Ausente 60 57 117 IC95% = [0,468-1,594] 

Nutrição inadequada    p = 0,001* 

Presente 79 61 140 OR = 3,414 

Ausente 11 29 40 IC95% = [1,580-7,376] 

Pele com descamação    p = 0,382* 

Presente 24 19 43 OR = 1,359 

Ausente 66 71 137 IC95% = [0,682-2,706] 

Pele fina    p = 0,007* 

Presente 52 34 86 OR = 2,254 

Ausente 38 56 94 IC95% = [1,241-4,095] 

Pele ressecada    p = 0,065* 

Presente 40 28 68 OR = 1,771 

Ausente 50 62 112 IC95% = [0,963-3,260] 

Pressão    p = Indeterminado 
OR = Indeterminado 

IC95% = Indeterminado 
Presente 0 0 0 

Ausente 90 90 180 

Restrição da mobilidade    p < 0,001* 

Presente 73 42 115 OR = 4,908 

Ausente 17 48 65 IC95% = [2,509-9,599] 

Tabagismo    p = 0,873* 

Presente 29 28 57 OR = 1,053 

Ausente 61 62 123 IC95% = [0,562-1,973] 

Continua 

Continuação 
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Fatores de risco DE Risco de 
úlcera por pressão 

Casos Controles Total Estatística 

Temperatura elevada da pele em 
torno de 1-2 °C 

    
p = 0,003* 

OR = 3,519  

IC95% = [1,479-8,372] 
Presente 23 8 31 

Ausente 67 82 149 

Tempo prolongado de 
permanência na UTI 

    
p = 0,001* 

OR = 7,545 
IC95% = [3,129-18,194] 

Presente 35 7 42 

Ausente 55 83 138 

Umidade da pele    p = 0,002* 

Presente 37 18 55 OR = 2,792 

Ausente 53 72 125 IC95% = [2,792-5,433] 

*Valor p do teste Qui-quadrado; **Valor p do teste Exato de Fisher 

 

Um modelo de regressão logística hierárquica backward stepwise foi ajustado 

para identificar as relações de causalidade hierárquica entre os supostos fatores de 

risco para o diagnóstico em questão. Inicialmente, todas as variáveis que 

apresentaram nível de significância inferior a 0,1 na análise bivariada foram divididas 

em três blocos:  

Bloco 1 - Variáveis relacionadas a história clínica anterior do paciente: 

Diabetes Mellitus, Comorbidades, Tratamento das comorbidades e História anterior 

de UP 

Bloco 2 - Variáveis relacionadas a fatores clínicos atuais do paciente: 

Tempo prolongado de permanência na UTI, Nutrição inadequada, Restrição de 

mobilidade, Incontinência urinária e/ou fecal e Anemia 

Bloco 3 - Variáveis relacionadas diretamente à integridade da pele: 

Hipoalbubinemia, Fricção, Umidade da pele, Pele ressecada, Hipoperfusão tecidual, 

Desidratação, Edema, Pele fina e Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C. 

Acredita-se que fatores de risco podem ser identificados em vários níveis, 

como apresentado nos blocos, porém a NANDA-I os trata como um único nível. Na 

análise foram, portanto, inclusos não somente os 29 fatores de risco, mas também 

outros aspectos clínicos que supostamente poderiam explicar o aumento do risco de 

UP. 

O primeiro bloco foi inicialmente ajustado e todas as variáveis que 

apresentaram nível de significância inferior a 0,05 permaneceram no modelo. O 

segundo bloco de variáveis foi inserido seguindo a mesma lógica do primeiro, 

procedendo-se da mesma forma para o terceiro grupo.  

Conclusão 
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Após a inserção e ajuste do modelo com os três blocos, as variáveis que 

compunham o segundo bloco apresentaram nível de significância maior que 0,05, 

diante disso, o segundo bloco de variáveis foi excluído e o modelo final constou de 

um modelo hierárquico com dois grupos de variáveis. A significância estatística de 

cada variável foi avaliada pelo teste qui-quadrado de Wald e um teste Omnibus foi 

usado para avaliar o ajuste geral do modelo hierárquico de cada etapa e dos blocos 

de variáveis inseridas. Além disso, o teste Hosmer e Lemeshow foi aplicado para 

verificar a bondade do ajuste e o R2 de Nagelkerke foi calculado para verificar a 

capacidade preditiva do modelo. 

Tabela 5 – Modelo de regressão logística hierárquica para fatores de risco do 

diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão identificados em pacientes 

de unidade de terapia intensiva. Natal, 2016 

Etapa 1 

Variáveis B OR 2 gl Valor p IC95% 

História de UP 2,01 7,44 6,12 1 0,013 1,52 – 36,46 
Tratamento comorbidades 0,87 2,39 5,41 1 0,020 1,15 – 4,97 
Tempo prolongado de UTI 1,88 6,53 16,39 1 <0,001 2,63 – 16,18 
Constante -1,14 0,32 11,93 1 0,001  
Testes de coeficientes de modelo 
Omnibus 

   R2 Nagelkerke 

Etapa   40,16 3 <0,001 0,267 
Bloco   40,16 3 <0,001  
Modelo   40,16 3 <0,001  
Teste de Hosmer e Lemeshow 3,41 3 0,333  

Etapa 2 

Variáveis B OR 2 gl Valor p IC95% 

História de UP 1,693 5,43 3,83 1 0,050 1,00 – 29,64 
Tratamento comorbidades 1,025 2,79 6,03 1 0,014 1,23 – 6,31 
Tempo prolongado de UTI 1,366 3,92 7,58 1 0,006 1,48 – 10,36 
Fricção 1,786 5,97 6,74 1 0,009 1,55 – 22,99 
Desidratação 1,158 3,18 8,61 1 0,003 1,47 – 6,89 
Temp. elevada 1 a 2°C 1,139 3,12 4,88 1 0,027 1,14 – 8,59 
       
Constante -3,318 0,04 20,97 1 <0,001  
Testes de coeficientes de modelo 
Omnibus 

   R2 Nagelkerke 

Etapa   -2,27 1 0,132 0,455 
Bloco   34,92 3 <0,001  
Modelo   75,08 6 <0,001  
Teste de Hosmer e Lemeshow 1,57 8 0,992  

Valor p = Significância estatística para o Teste qui quadrado de Wald; OR = Odds 
Ratio; IC 95% = Intervalo de confiança 

 

Conforme pode ser visualizado na tabela 5, o modelo logístico final 

apresentou um conjunto de variáveis dividido em dois blocos. O primeiro bloco 

incluiu três variáveis relacionadas a antecedentes clínicos do paciente, sendo duas 
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delas incluídas entre os fatores de risco propostos para o DE e uma relacionada a 

um aspecto clínico da amostra: a História de úlcera por pressão, Tratamento das 

comorbidades, Tempo prolongado de permanência na UTI.  

Essas variáveis estão relacionadas a um aumento significativo do risco de 

apresentar o diagnóstico, de modo que História anterior de UP apresenta OR = 5,43, 

significando que o paciente que apresenta este fator de risco tem em torno de 5 

vezes mais chances de desenvolver úlcera por pressão. Do mesmo modo ocorre 

com Tratamento das comorbidades e Tempo prolongado de permanência na UTI, os 

quais apresentam OR = 2,79 e OR = 3,92, respectivamente, mostrando uma razão 

de chances de desenvolver a úlcera por pressão de quase três e quatro vezes. 

No segundo nível outras três variáveis diretamente relacionadas à integridade 

da pele demonstraram aumentar o risco do DE e incluíam: Fricção, Desidratação e 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C, as quais apresentaram OR 

respectivamente de 5,97; 3,18; e 3,12. Este conjunto de cinco fatores de risco  e um 

aspecto clínico deve ser visto como um forte indicativo do aumento do risco para 

úlcera por pressão, embora outros fatores identificados na análise bivariada tenham 

apontado para um aumento do risco ainda que sem estabelecer uma relação de 

causalidade evidente. 

Destarte, o modelo logístico aplicado retratou significância estatística de 

acordo com o Teste de Omnibus (p < 0,001), de modo que foi possível identificar a 

presença do diagnóstico estudado a partir dos seis fatores de risco supracitados. 

Além disso, os coeficientes de cada fator incluso no modelo apresentaram-se 

significativos a partir do teste Qui quadrado de Wald (p < 0,05). O coeficiente de 

determinação do modelo (R2 de Nagelkerke) apresentou valor de 0,455, indicando 

que os fatores de risco inclusos no modelo de regressão explicam 45,5% da 

ocorrência do diagnóstico em estudo. Por fim, as frequências observadas e as 

esperadas no modelo final não possuíram diferenças significativas segundo o teste 

de Hosmer–Lemeshow (p = 0,992), evidenciando a bondade do ajuste. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A NANDA-I existe para desenvolver, aperfeiçoar e promover terminologias 

que reflitam, com precisão, julgamentos clínicos de enfermeiros. Conhecimentos 

estão em permanente evolução na prática da enfermagem, e, como as pesquisas 

esclarecem esses conhecimentos, é importante que a terminologia da NANDA-I 

reflita essas mudanças. O intuito da submissão de novos diagnósticos ou de 

validação de diagnósticos já publicados é de aperfeiçoar a taxonomia, oferecendo 

informações que possibilitem a sua exatidão (HERDMAN; KAMITSURU, 2015). 

No contexto do aperfeiçoamento da terminologia, se insere o estudo em 

questão com o processo de validação do diagnóstico de enfermagem Risco de 

úlcera por pressão (UP). É válido, portanto, ressaltar a definição que a NANDA 

Internacional apresenta para diagnóstico de risco:  

“o julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade de 
indivíduo, família, grupo ou comunidade para o 
desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a 
condições de saúde/processos de vida. Por vezes, um 
diagnóstico de risco pode ser o de maior prioridade para 
um paciente” (HERDMAN; KAMITSURU, 2015 p. 22). 

 

A análise de conceito do diagnóstico foi a primeira etapa e se efetivou por 

meio da revisão integrativa da literatura, a qual compôs-se por 22 artigos que foram 

analisados e utilizados no estudo. Os dados referentes à revisão integrativa da 

literatura se assemelham ao estudo de construção deste diagnóstico, desenvolvido 

no Rio Grande do Sul (SANTOS, 2014).  

Verificou-se grande distribuição no que tange aos locais de desenvolvimento 

das pesquisas (América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia), demonstrando 

grande interesse das diversas partes do mundo pela temática em questão e 

evidenciando, assim, a sua grande relevância. 

Destaca-se que dos nove estudos provenientes da América do Sul, sete 

foram publicados em revistas brasileiras de alto impacto, predominantemente A1 e 

A2. Entretanto no que diz respeito ao delineamento dos artigos, de acordo com 

Melnyk, Fineout-Overholt (2011), houve prevalência dos estudos com evidências 

menos fortes (nível IV, V e VI), constatando que a enfermagem ainda necessita 

crescer nesse sentido. 
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Na análise de conceito foram identificados como atributos essenciais os 

termos Pressão; Pressão em combinação com cisalhamento; e Isquemia tecidual, os 

quais compuseram a definição do diagnóstico estudado. Pressão é a força exercida 

em uma determinada área. No contexto do paciente em risco de desenvolver UP, 

pressão é a força aplicada pelo peso do corpo que provoca redução do fluxo 

sanguíneo arterial e capilar, levando à isquemia decidual (MORTON; FONTAINE, 

2013; NPUAP; EPUAP; PPPIA, 2014; POTTER; PERRY, 2013). 

Já o cisalhamento é indicado pela inter-relação da força gravitacional e o 

atrito da pele contra a superfície de contato. A força gravitacional empurra o corpo 

para baixo provocando o deslizamento do paciente contra essa superfície, de modo 

que quando a cabeceira da cama está elevada, o deslizamento do esqueleto 

começa, mas a pele está fixa por causa da fricção com a cama (POTTER; PERRY, 

2013; SMELTZER; BARE, 2011). 

Além dos atributos essenciais, na revisão integrativa da literatura para a 

análise de conceito foram elencados 26 fatores de risco, que somados aos 14 

fatores não identificados na literatura, mas presentes na NANDA-I, totalizaram 40 

fatores de risco, os quais foram definidos conceitualmente e empiricamente a fim de 

serem apreciados pelos especialistas da segunda etapa do estudo. 

A etapa seguinte se tratou da análise de conteúdo por especialistas e foi 

operacionalizada por meio do grupo focal. O grupo focal tem sido uma técnica para 

coleta de dados em pesquisas realizadas no campo de enfermagem que vem 

crescendo nos últimos anos. Apesar de relativamente novo, este tem sido um 

método bastante utilizado devido a sua factibilidade, pois permite em pouco tempo e 

baixo custo, investigar questões complexas e produzir conhecimento (BUSANELLO 

et al., 2013). Durante a realização das sessões grupais, os integrantes opinam, 

refletem e se posicionam a respeito do foco do estudo, de forma que conceitos vão 

sendo reforçados, reformulados ou, ainda, substituídos (SEVERO; FONSECA; 

GOMES, 2007). 

Uma revisão integrativa da literatura desenvolvida no ano de 2010 

(BUSANELLO et al., 2013)  avaliou 55 artigos de enfermagem publicados entre os 

anos de 2002 e 2010 que utilizaram a técnica de coleta de dados através de grupo 

focal. Tais autores explicitam que essa técnica tem sido de grande valia para o 

desenvolvimento de estudos no âmbito da enfermagem brasileira, nas mais 

diferentes áreas do conhecimento, em especial, na esfera do ensino e pesquisa, 
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como é o caso deste estudo, por proporcionar uma visão coletiva do objeto de 

estudo, favorecendo a obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma 

questão. 

De acordo com Busanello et al. (2013), no que diz respeito à 

operacionalização do grupo focal, evidenciou-se que a grande maioria dos estudos 

analisados da revisão em questão utiliza três a quatro encontros (sessões de grupo 

focal), resultado que apresenta similaridade com esta pesquisa. Salienta-se, 

entretanto, que não há padrão rígido para definir essa característica metodológica, 

podendo ser definida ao longo da pesquisa. 

Os mesmos autores afirmam ainda que nos estudos avaliados na referida 

revisão integrativa, destaca-se que, dentre os artigos que apresentaram o 

quantitativo de participantes do grupo focal, 16% se compunham por nove 

participantes, tendo um valor mínimo de participantes de quatro e máximo de 20, 

com média de, aproximadamente, 10 participantes; valor aproximado do quantitativo 

evidente nesta pesquisa. 

Para Pompeo, Rossi e Paiva (2014), a utilização de diagnósticos de 

enfermagem na prática clínica, no Brasil, apesar de ser parte do processo de 

trabalho do enfermeiro e ser regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem, 

ainda não se configurou como uma atividade consolidada entre os enfermeiros.  

A efetiva aplicação do conhecimento proposto pela Sistematização da 

Assistência em Enfermagem, operacionalizada pelo Processo de Enfermagem e, 

tendo como elemento primordial o Diagnóstico de Enfermagem, é ainda um desafio 

na prática clínica. Apesar do conhecimento que se tem de que uma assistência de 

enfermagem prestada com base nas taxonomias de enfermagem apresenta 

qualidade indiscutível e bem fundamentada na teoria, infelizmente muitos 

profissionais elencam inúmeros motivos pelos quais não se faz uso ou se faz pouco 

uso destas na prática, fatos que impedem sua consolidação mais rapidamente. 

A realidade vivenciada pelos enfermeiros da instituição em que se 

desenvolveu a pesquisa é diferente. A implementação das taxonomias de 

enfermagem se dá através do Sistema Integrado Aplicativo de Gestão para 

Hospitais Universitários, presente em todos os hospitais universitários de 

responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, por meio do qual 

há a utilização dos diagnósticos de enfermagem, seus sinais e sintomas 
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(características definidoras), fatores relacionados ou fatores de risco e prescrição de 

enfermagem.  

Essa realidade, entretanto, ainda não é a ideal, tendo em vista que o referido 

sistema operacional precisa de ajustes e que as taxonomias utilizadas para a 

construção do mesmo não dizem respeito às publicações mais atuais. Além do que, 

há dificuldades registradas pelos enfermeiros que indicam a necessidade de 

reorganização dessa tecnologia.  

 Salienta-se, ainda, a relevância de um trabalho de conscientização para que 

os enfermeiros se envolvam efetivamente no processo de implantação da 

sistematização de modo a melhorar a qualidade do cuidado ao paciente, não 

visualizando esta atividade apenas como mais um serviço. 

Para tanto, é de grande importância para o profissional enfermeiro conhecer 

as definições dos diagnósticos da realidade de assistência na qual está inserido. 

Diante disso, a definição do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão, apresentada pela NANDA-I versão 2015-2017, é “vulnerabilidade à lesão 

localizada na pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre saliência óssea, em 

consequência de pressão, ou pressão combinada com forças de cisalhamento” 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 398).  

Evidenciou-se, após a análise de conceito e de conteúdo, a seguinte definição 

conceitual para o diagnóstico em estudo Vulnerabilidade de rompimento da 

integridade da pele como resultado da isquemia tecidual ocasionada por pressão ou 

pressão em combinação com cisalhamento. 

É nítido, entre as definições, que ambas são semelhantes, entretanto a 

definição proposta pela análise de conceito e apreciada na análise de conteúdo 

apresenta o termo “isquemia tecidual”, fato que fez com que os especialistas 

compreendessem unanimemente que seria a ideal.  

A isquemia tecidual foi evidenciada como um dos atributos do conceito Risco 

de úlcera por pressão e ocorre quando a pressão sobre a pele é maior do que a 

pressão dentro dos vasos sanguíneos periféricos de pequeno calibre que fornecem 

irrigação sanguínea à pele (MORTON; FONTAINE, 2013; NPUAP; EPUAP; PPPIA, 

2014). Se a pressão aplicada sobre um capilar exceder a pressão normal do capilar 

e o vaso for ocluído por um período de tempo prolongado, poderá ocorrer a isquemia 

tecidual. Caso o paciente apresente redução da sensibilidade e não consiga reagir 
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ao desconforto da isquemia, o resultado será, então, a morte tecidual (POTTER; 

PERRY, 2013). 

É relevante apontar que, na etapa de análise de conteúdo por especialistas, 

pequenos ajustes foram feitos na sequência da escrita e alterações de dois termos 

da definição conceitual proposta na análise de conceito, facilitando, assim, a 

compreensão da mesma. 

Outro item unânime entre os especialistas foi a localização do diagnóstico de 

enfermagem em estudo, quanto ao domínio e classe em que está inserido, são eles 

domínio 11 - Segurança/Proteção e classe 2 - Lesão física. A definição da NANDA-I 

para o Domínio Segurança/Proteção é “estar livre de perigo, lesão física ou dano ao 

sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da segurança e da 

ausência de perigos” e para a Classe Lesão física, “dano ou ferimento no corpo” 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2015, p. 365). Tais definições são claras o bastante para 

justificar o motivo da unanimidade entre os especialistas. 

Para Herdman e Kamitsuru (2015), fatores de risco são fatores ambientais e 

elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a 

vulnerabilidade de indivíduo, família, grupo ou comunidade a um evento nada 

saudável. A proposta final após análise de conceito e de conteúdo por especialistas 

totalizou 29 fatores de risco, sendo quatro advindos da análise de conceito e 25 da 

NANDA-I. 

Os quatro fatores de risco acrescidos após a análise de conceito foram: 

Diabetes Mellitus, Dispositivos externos no corpo do paciente, Pele fina e Tempo 

prolongado de permanência na UTI. 

Os 25 fatores de risco presentes na Taxonomia II da NANDA-I e que 

permaneceram na proposta do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão na íntegra ou com modificações na nomenclatura, foram: Alteração no nível 

de consciência, Anemia, Cisalhamento, Conhecimento insuficiente do cuidador 

sobre a prevenção de úlcera por pressão, Desidratação, Doença cardiovascular, 

Edema, Extremos de idade, Extremos de peso, Fricção, Hipoalbuminemia, 

Hipoperfusão tecidual, História de úlcera por pressão, Incontinência urinária e/ou 

fecal, Limitação na percepção sensorial, Linfopenia, Medicamentos (esteróides e/ou 

vasopressores - noradrenalina/norepinefrina), Nutrição inadequada, Pele com 

descamação, Pele ressecada, Pressão, Restrição da mobilidade, Tabagismo, 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C e Umidade da pele. 
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No que diz respeito à caracterização da amostra da terceira etapa do estudo, 

a validação clínica, foi evidenciando a maior prevalência do sexo masculino entre 

casos e controles, dado que corrobora com os estudos desenvolvidos em clientelas 

semelhantes internadas em unidades de terapia intensiva (ARAÚJO, MOREIRA; 

CAETANO, 2011; BORGHARDT et al., 2015; GOMES et al., 2011; HYUN et al. 

2013; HYUN et al., 2014; SERPA et al., 2011).  

Esse dado pode ser justificado, provavelmente, devido ao fato de as mulheres 

se preocuparem mais com a saúde e procurarem com mais assiduidade os serviços 

de saúde se comparadas aos homens, independente do estado de saúde em que se 

encontrem, buscando adequar-se a um estilo de vida saudável (COSTA et al., 2015). 

Cremasco et al. (2012) reiteram ainda esse achado evidenciando que sexo foi 

um dos fatores de risco associados ao desenvolvimento de UP, tendo o sexo 

masculino apresentado cinco vezes mais chances de desenvolver úlcera por 

pressão do que o sexo feminino (OR = 5,603; IC 95% = 1,42 – 22,09). 

O estado civil com companheiro evidente na maioria dos participantes da 

amostra tem grande relevância devido ao fato do auxílio que esse companheiro 

pode proporcionar ao paciente, seja emocional ou fisicamente, colaborando com 

possíveis dificuldades encontradas por estes na realização das suas atividades de 

vida diária: higiene pessoal, realização do curativo, apoio psicossocial. 

A situação em que o paciente está inserido no âmbito deste estudo é o 

ambiente da UTI, no qual a contribuição do cônjuge é predominantemente emocional 

e psicológica nos momentos de visita, já que não é possível na UTI um 

acompanhamento contínuo, entretanto a partir do momento da alta para a 

enfermaria ou domicílio, a contribuição recebe importante acréscimo. Os resultados 

deste estudo, referentes à situação conjugal, corroboram com os de outras 

pesquisas desenvolvidas com clientelas semelhantes, as quais ressaltam que a 

maioria dos participantes reside com cônjuge ou companheiro (BORGHARDT et al., 

2015; VIEIRA et al., 2014) 

Quanto à religião, nesse estudo, verificou-se maior prevalência do exercício 

da religiosidade, fator que influencia sobremaneira na aderência ao tratamento, 

tendo em vista que a mesma proporciona maior aceitação interna da situação, apoio 

emocional e crença na evolução  da saúde, se tornando forte ferramenta de 

enfrentamento da doença. A religiosidade é, portanto, enfatizada como importante 

aliada, para a busca de conforto e esperança (CAMPONOGARA et al., 2015). 
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Constatou-se uma procedência predominantemente norte-rio-grandense, seja 

proveniente da capital ou do interior do estado, com quantitativos equivalentes para 

casos e controles. Justifica-se tal constatação pelo fato de o Hospital Universitário 

Onofre Lopes ser um Hospital de Ensino, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, inserido no Sistema Único de Saúde como referência de alta complexidade 

em diversas áreas para todo o Estado do Rio Grande do Norte (SOUZA et al., 2014).  

Na sequência da caracterização sociodemográfica, foram identificados os 

aspectos clínicos. Comorbidades e Tratamento para comorbidades foram aspectos 

clínicos presentes na maioria dos participantes da amostra em ambos os grupos 

(casos e controles) e apresentaram estatística significante e razão de chances de 

desenvolver o diagnóstico Risco de úlcera por pressão em torno de três vezes maior 

do que pacientes que não apresentavam tais características.  

Pacientes com múltiplas condições clínicas sugerem pior prognóstico. 

Acredita-se que pacientes com comorbidades caracterizam casos mais graves e, 

embora não represente uma causa direta, pode contribuir para o efeito mais 

acentuado de outros fatores de risco. 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) foram as 

principais comorbidades identificadas na clientela em estudo e são consideradas 

como fatores intrínsecos que podem influenciar no desenvolvimento de UP. Esses 

dados corroboram com resultados de um estudo realizado em São Paulo sobre o 

desenvolvimento de UP em pacientes hospitalizados em unidade de terapia 

intensiva (SERPA et al., 2011). Salienta-se que a ocorrência de mais de uma 

comorbidade era comum entre os pacientes. Alguns autores reiteram essa afirmativa 

apontando a presença de fatores diversos associados à presença de UP, 

enfatizando doenças crônicas como a DM e as doenças cardiovasculares (ARAUJO 

et al., 2010; PEDROSA et al., 2014) 

As doenças crônico-degenerativas, a exemplo das citadas anteriormente, 

podem levar à perda ou redução das funções orgânicas, como o comprometimento 

da mobilidade, da percepção sensorial e déficit neurológico, levando o indivíduo a 

necessitar de cuidados especiais (ARAUJO et al., 2010). 

A HAS e o DM podem alterar a circulação cutânea, potencializando a 

isquemia local e reduzindo o transporte de nutrientes e células de defesa ao local 

acometido. O DM favorece o aparecimento de lesão por imobilização prolongada 

sobre o mesmo local devido a redução da inervação sensitiva local (WADA; 
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TEIXEIRA; FERREIRA, 2010). A associação do DM com o risco de desenvolvimento 

de UP está relacionada especialmente ao déficit neurológico periférico e a 

diminuição da vascularização venosa (ARAÚJO et al., 2011; ARAÚJO; MOREIRA; 

CAETANO, 2011). 

O uso contínuo de anti-hipertensivos, como tratamento para HAS, reduz o 

fluxo sanguíneo e a perfusão tissular, tornando os pacientes mais susceptíveis à 

pressão, facilitando o desenvolvimento da UP (VIEIRA et AL., 2014).  

Outra variável que apresentou significância estatística foi Úlcera por pressão 

presente na admissão. Identificou-se que 46% da amostra, dentre os pacientes com 

UP (grupo caso), não apresentavam lesão ao serem admitidos na UTI, evidenciando 

que a lesão se desenvolveu no ínterim da permanência do paciente na UTI. 

A UTI é um setor que comporta pacientes clinicamente susceptíveis ao 

desenvolvimento de lesões, este fato se justifica pela cronicidade e gravidade das 

doenças, e, especialmente, pelo elevado grau de dependência dos pacientes 

(ARAÚJO; MOREIRA; CAETANO, 2011). É, portanto, local propício para o 

acometimento por UP, tendo em vista a diminuição da mobilidade dos pacientes 

associado ao agravamento da terapêutica dos mesmos. A restrição ao leito e o 

excesso de dispositivos e tecnologias duras por vezes impedem a mobilidade e as 

manobras de prevenção para UP como é o caso da mudança de decúbito (ARAÚJO 

et al., 2011). 

Pedrosa et al. (2014) enumeram os fatores externos que podem estar 

associados ao desenvolvimento de UP nos pacientes internados na UTI, a saber: 

comprometimento da mobilidade física; instabilidade respiratória, exigindo 

manutenção do paciente em posição de fowler, o que aumenta a pressão em 

determinadas regiões de proeminências ósseas; uso de colchão impermeável; 

presença de suor e secreção; peso do paciente associado às forças de cisalhamento 

e fricção; e uso de fraldas descartáveis para incontinência urinária e/ou fecal.  

Idade foi uma variável que apresentou significância estatística para o 

desenvolvimento de UP, com mediana de 61 anos entre os casos e 63 entre os 

controles, variando de 18 a 91 anos no primeiro grupo e 19 a 91 anos, no segundo. 

Os dados dessa pesquisa quanto às idades da amostra completa coincidem com os 

resultados de Borghardt et al. (2015) e Serpa et al. (2011). Já quanto às idades dos 

pacientes com e sem UP, respectivamente grupo caso e grupo controle, identificou-

se semelhança com o estudo de Hyun et al. (2014). 
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Em respaldo a esses resultados, Freitas et al. (2011) explicam que o processo 

de envelhecimento é responsável por diversas modificações na pele e nos tecidos 

subcutâneos, e alterações cardiocirculatórias decorrentes de doenças crônicas não 

transmissíveis. Tais doenças podem alterar a circulação sanguínea, o nível de 

consciência e a oxigenação em pacientes em processo de envelhecimento, e desse 

modo, prejudicar a cicatrização da pele, reduzindo sua resistência às lesões pela 

fragilidade proveniente das referidas alterações nas pessoas idosas que são mais 

vulneráveis à redução da mobilidade, confusão mental, depressão, infecção 

hospitalar e desnutrição. 

Gomes et al. (2011) referem que pacientes com idade acima de 60 anos 

estão mais propensos a desenvolver UP e que é nessa população que 70% de todas 

as úlceras dessa natureza são identificadas. Nestes pacientes se observam 

alterações na pele, tais como, redução da vascularização e de propriedades como 

percepção da dor e da resposta inflamatória, características inerentes à 

senescência. 

O envelhecimento causa, ainda, a diminuição da elasticidade, textura e 

processo de cicatrização da pele, fatores que aumentam o risco de ruptura da 

integridade da pele. Neste estudo, considerou-se como idosos os pacientes que 

apresentavam idades maiores ou iguais a 65 anos.  

A mediana de idade para ambos os grupos de pacientes com e sem UP não 

chegou a atingir o valor estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para classificá-los como idosos, no entanto, acredita-se que as 

justificativas e discussões apresentadas para a caracterização da idade podem 

incluir pacientes com idades próximas a essas, como observado em um estudo 

brasileiro realizado em UTI com características populacionais semelhantes 

(CREMASCO et al., 2012). 

O tempo de internação hospitalar e o tempo de internação na UTI também se 

apresentaram estatisticamente significantes. Diante dos quantitativos apresentados 

nos resultados deste estudo, especialmente no que tange aos valores máximos, em 

ambas as situações, o tempo de internação foi relativamente longo, fato este que 

contribui para proporcionar o aumento da exposição aos fatores de risco (ARAÚJO 

et al., 2010). 

O tempo de internação hospitalar concorda com resultados dos estudos de 

Borghardt et al. (2015) e Vieira et al. (2014), já o tempo de internação na UTI 
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apresentou mediana, entre os pacientes sem UP, semelhante  à pesquisa de Roca-

Biosca et al. (2012). 

Um tempo de internação prolongado é fator preocupante quando se lida com 

pacientes críticos, considerando a possibilidade de complicações e, principalmente, 

o declínio funcional, aos quais esses pacientes se tornam vulneráveis. Condições 

clínicas críticas podem exigir muito tempo de internação em UTI, expondo a pele dos 

pacientes a condições que favorecem o desenvolvimento de UP por mais tempo 

(CREMASCO et al., 2012). 

Renda familiar apresentou mediana de dois salários mínimos em ambos os 

grupos, dado semelhante ao encontrado em estudo desenvolvido no Piauí com 

clientela hospitalizada com risco de UP (VIEIRA et al., 2014). Já a baixa 

escolaridade, caracterizada pelo ensino fundamental incompleto, presente nesse 

estudo, corrobora com o estudo de Borghardt et al. (2015). A baixa escolaridade e 

renda familiar apresentadas pela maioria dos participantes do estudo refletem o 

baixo nível de instrução dessa população e o pouco acesso à informação, o que 

pode comprometer a qualidade de vida dessas pessoas.  

Os sinais vitais também foram avaliados e se enquadraram dentre as 

variações aceitáveis, no que diz respeito à mediana: Pressão Arterial Sistólica de 

119,5 mmHg para casos e 120 mmHg para controles; Pressão Arterial Diastólica de 

70 mmHg nos dois grupos; Pulso de 88 bpm para casos e 90 bpm para controles; 

Respiração com mediana de 19 e 20 Irpm para casos e controles, respectivamente; 

Temperatura axilar com mediana igual para os dois grupos 36,3 ºC. 

As medidas de temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória 

são indicadores do estado de saúde do paciente, acrescidos, ainda, da saturação de 

oxigênio. Tais medidas podem indicar a eficiência das funções circulatória, 

respiratória, neural e endócrina do corpo; e, devido a sua importância, são 

nomeadas como sinais vitais. Os limites aceitáveis dos sinais vitais em adultos são: 

PAS menor que 140 mmHg; PAD menor que 90 mmHg; Pulso de 60 a 100 bpm; e 

Temperatura de 36º a 38ºC (POTTER; PERRY, 2013; SBC; SBH; SBN, 2010). 

A constatação de que os sinais vitais da amostra do estudo se inserem entre 

os esperados se dá, possivelmente, pelo fato de os mesmos estarem sendo 

monitorados a todo momento, de modo que a cada possível variação não aceitável, 

alguma ação é realizada a fim de torná-los próximos do ideal. 
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O Índice de Massa Corpórea (IMC) apresentou mediana de 24,2 kg/m², 

classificando a amostra como eutrófica ou peso normal, mediante classificação 

proposta pela Organização Mundial da Saúde, que caracteriza como peso normal 

IMC entre 18,5 kg/m² e 25 kg/m² (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). Porém, 

é de extrema relevância apresentar os valores mínimo e máximo identificados na 

amostra, os quais foram, respectivamente,12,3 kg/m² e 43,2 kg/m² no grupo caso, 

evidenciando acentuados extremos de peso. 

Existe relação direta entre baixo peso e o aparecimento de UP. A gordura e o 

tecido muscular têm o intuito de proteger as regiões das proeminências ósseas, 

consequentemente, a sua perda evidenciada pela desnutrição diminuem a proteção 

que exercem e o paciente fica mais propenso ao desenvolvimento de feridas 

(COOPER, 2013; ROCA-BIOSCA et al., 2012). 

Quanto à obesidade e sua relação com as UP, pode-se identificar que a 

formação do tecido adiposo diminui a vascularização da superfície da pele, diminui a 

mobilidade, o que dificulta as manobras de mudança de decúbito (ARAÚJO et al., 

2011; ARAÚJO; MOREIRA; CAETANO, 2011). 

No que concerne aos fatores de risco identificados no estudo com 

significância estatística para o diagnóstico Risco de úlcera por pressão, elencou-se: 

Anemia; Desidratação; Diabetes Mellitus; Edema; Fricção; Hipoalbuminemia; 

Hipoperfusão tecidual; História de úlcera por pressão; Incontinência urinária e/ou 

fecal; Nutrição inadequada; Pele fina; Restrição da mobilidade; Temperatura elevada 

da pele em torno de 1-2 °C; Tempo prolongado de permanência na UTI; e Umidade 

da pele.  

Destes, cinco fatores apresentaram forte indicativo do aumento do risco para 

úlcera por pressão, mediante inserção e ajuste do modelo de regressão logística, 

foram eles: História de úlcera por pressão; Tempo prolongado de permanência na 

UTI; Fricção; Desidratação; e Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C. 

Acrescidos a estes, o aspecto clínico Tratamento para comorbidades, também foi 

inserido no modelo e representou forte indicativo para o desenvolvimento do 

diagnóstico. Portanto, a este conjunto de seis fatores de risco deve ser dada grande 

importância, já que são fortes indicativos do aumento do risco para úlcera por 

pressão. 

Anemia trata-se de um distúrbio hematológico caracterizado por baixos níveis 

de hemoglobina. Tal fator de risco pode ser avaliado através da observação dos 
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padrões de hemoglobina dos pacientes. O déficit nos níveis de hemoglobina, 

frequentemente associados a aspectos clínicos como mucosas descoradas, palidez 

da pele, fatigabilidade, astenia e palpitações, caracterizam o estado de anemia 

(MORTON; FONTAINE, 2013; PORTO, 2008).  

Os baixos níveis de hemoglobina estão relacionados ao desenvolvimento de 

UP devido à redução do teor de oxigênio nos tecidos, já que o transporte de oxigênio 

dos pulmões aos tecidos é efetuado pela hemoglobina presente nas hemácias. Esta 

redução provoca diminuição da oxigenação tecidual e da tolerância tissular, fatores 

que influenciam diretamente no risco de desenvolvimento de lesões (ARAUJO; 

MOREIRA; CAETANO, 2011; EFTELI; GUNES, 2013). 

O Diabetes Mellitus (DM) é a síndrome do metabolismo defeituoso de 

carboidratos, lipídios e proteínas, causada tanto pela ausência de secreção de 

insulina quanto pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina. Trata-se de 

um distúrbio crônico-degenerativo caracterizado pela deficiência total (DM Tipo I) ou 

parcial de secreção de insulina e/ou resistência insulínica (DM Tipo II). O risco de 

ruptura na integridade da pele está presente no paciente diabético devido às 

alterações vasculares causadas pela doença, as quais reduzem o fluxo sanguíneo 

para os tecidos, principalmente os periféricos (GUYTON, 2006; POTTER; PERRY, 

2013). 

O DM foi evidenciado nos estudos de Araújo, Moreira e Caetano (2011) e 

Araújo et al. (2011) como um fator de risco de grande relevância para o 

desenvolvimento de UP, por ser este responsável por incapacitações e 

complicações como retinopatias, nefropatias e neuropatias. A neuropatia periférica e 

o déficit na cicatrização dos pacientes acometidos com diabetes aumentam, 

portanto, o seu risco para desenvolver UP, assim como outras complicações 

inerentes à doença.  

Edema diz respeito à área na pele que se torna inchada a partir do acúmulo 

de fluidos nos tecidos. O excesso de líquido acumulado no espaço intersticial dos 

tecidos que constituem a pele e a tela celular subcutânea provoca alterações locais 

destacando-se o aumento da permeabilidade capilar e a obstrução de vasos 

linfáticos. A formação do edema separa a superfície da pele das camadas mais 

vascularizadas, diante disso há o aumento da propensão para o desenvolvimento de 

ruptura da sua integridade (MORTON; FONTAINE, 2013; PORTO, 2008; POTTER, 

PERRY, 2013). 
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Araújo et al. (2011) reitera tais afirmações, evidenciando a presença deste 

fator de risco em seu estudo e acrescenta que o edema pode estar associado a 

patologias específicas, e que outro motivo que pode justificar a presença do edema, 

e o consequente rompimento da pele, é a diminuição da mobilidade do paciente. 

Hipoalbuminemia pode ser definida como baixos níveis de albumina no 

sangue. A albumina é uma proteína plasmática sintetizada pelo fígado, essencial 

para a regulação da pressão coloidosmótica, a qual é imprescindível para o 

movimento de água e solutos na microcirculação (MORTON; FONTAINE, 2013; 

SMELTZER; BARE, 2011).  

A albumina é uma proteína abundante no sangue e a avaliação dos seus 

níveis é de grande relevância, pois a mesma desempenha função fisiológica de 

manutenção da pressão oncótica, a qual pode influenciar na tolerância do tecido. A 

pressão oncótica serve como a principal força motriz para enchimento vascular, e, 

consequentemente, a redução dos níveis de albumina pode ser responsável pela 

diminuição da perfusão da pele (SERRA et al., 2012). 

Efteli e Gunes (2013) apontam que pacientes que desenvolveram UP 

apresentaram menores níveis de albumina sérica, apoiando resultados de estudos 

anteriores. Resultados relacionados à hipoalbuminemia, neste estudo, se 

assemelham a um estudo de detecção de fatores de risco em pacientes críticos 

(ROCA-BIOSCA et al., 2011). 

Nutrição inadequada foi outro fator de risco significante para o 

desenvolvimento de UP. De acordo com Cooper (2013), os pacientes que estão 

desnutridos têm mais proeminências ósseas e apresentam, portanto, maior risco de 

UP. Um baixo nível de albumina é um indicador primordial para se identificar 

desnutrição e pode ser um reflexo do estado nutricional atual. Este foi o indicador 

que apresentou mais alteração neste estudo. 

Os níveis de albumina devem ser avaliados rotineiramente (semanal ou 

quinzenalmente) para indicar tendências na adequação da terapia nutricional. Níveis 

baixos de albumina devem alertar o enfermeiro de cuidados intensivos e instigar a 

participação da equipe multiprofissional, especialmente médicos e nutricionistas, 

direcionando para a necessidade potencial de alterar a terapia nutricional (COOPER, 

2013). 
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Salienta-se que a nutrição inadequada diz respeito ao consumo inadequado 

de alimentos, não somente por escassez, mas também por excesso, tendo como 

consequência a desnutrição e a obesidade.  

Pacientes obesos apresentam-se como um desafio para a equipe de 

enfermagem de cuidados críticos e podem estar em risco aumentado de UP por 

inúmeros fatores, a exemplo de: umidade nas dobras da pele, pressão de 

dispositivos e incapacidade de realizar mudanças de posição. Em acréscimo a esses 

fatores, o tecido adiposo apresenta um fornecimento de sangue reduzido em 

comparação com o tecido muscular e o aumento de peso aumenta a pressão sobre 

os tecidos (COOPER, 2013). 

Hipoperfusão tecidual é a condição de redução da circulação e da nutrição da 

pele e dos tecidos subcutâneos. Uma pressão prolongada, por exemplo, 

compromete o fluxo sanguíneo, reduzindo a nutrição e oxigenação da pele e dos 

tecidos subjacentes (MORTON; FONTAINE, 2013; POTTER, PERRY, 2013). Araujo 

Moreira e Caetano (2011) apresentam a perfusão tecidual com um dos fatores de 

risco para úlcera por pressão, e acrescentam o uso de medicamentos como uma 

das causas da hipoperfusão e subsequente risco de úlcera por pressão.  

Incontinência urinária e/ou fecal é definida como padrões alterados de 

eliminação urinária e/ou fecal que reduzem a independência do indivíduo, gerando 

embaraço e isolamento. A incontinência urinária é alteração miccional verificada nas 

vias urinárias inferiores que surge quando a pressão intravesical se iguala à 

resistência uretral, de modo que o paciente elimina urina sem perceber, quase 

continuamente. Já a incontinência fecal trata-se da emissão involuntária de fezes 

sólidas ou líquidas. Esse sinal ocorre após a perda ou disfunção do controle do 

esfíncter anal externo e pode resultar de vários distúrbios grastrointestinais, 

neurológicos e psicológicos, efeitos dos fármacos ou cirurgia (PORTO, 2008; 

SMELTZER; BARE, 2011). 

Estudo semelhante a este apresenta a incontinência urinária e fecal como 

fator de risco de bastante relevância (ROCA-BIOSCA et al., 2011). Em estudo 

desenvolvido na Espanha sobre incontinência urinária e fecal, identificou-se que o 

item incontinência fecal demonstrou ser um dos mais importantes para o 

acometimento por esse tipo de lesão, podendo relacionar-se ao aumento de cerca 

de vinte e duas vezes do risco de UP quando associado à incontinência urinária 

(BALLESTER et al., 2007). 
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A presença da incontinência, seja ela urinária ou fecal, promove um ambiente 

úmido na pele do paciente, fator de risco significativo para rompimento de lesões. A 

umidade persistente da pele eleva o risco de maceração, fricção e forças de 

cisalhamento, aumentando o risco de UP (ALBUQUERQUE et al., 2014). 

O fator de risco Pele fina, caracterizado pela espessura fina da pele também 

foi identificado como de grande relevância neste estudo, por apresentar significância 

estatística. Quando esse aspecto está presente, a espessura da pele é menor, 

deixando transparecer até vasos e outras estruturas. Tal alteração pode ser 

observada, por exemplo, em pessoas idosas, no hipertireoidismo e nas regiões 

recentemente edemaciadas (AZULAY, AZULAY-ABULAFIA, 2011). 

Estudo de identificação de diagnósticos de enfermagem em pacientes com 

risco de UP trouxe a caracterização de pele fina na grande maioria dos pacientes 

investigados como fator de risco preponderante corroborando com os resultados 

desta pesquisa (ARAÚJO et al., 2011). Uma espessura fina da pele favorece o 

rompimento mais rápido da mesma por seu aspecto frágil, apresentando uma 

relação intrínseca com o risco de UP. 

Restrição da mobilidade foi também fator de risco significante para o 

diagnóstico em estudo. Define-se como a limitação da capacidade de alterar e 

controlar a posição do corpo. Pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

estão mais predispostos a desenvolverem UP em decorrência da diminuição da 

mobilidade proveniente de restrições no leito (ARAÚJO; MOREIRA; CAETANO, 

2011; POTTER, PERRY, 2013). A longa permanência dos pacientes no leito, a 

dependência para se moverem e a maior exposição da pele ao atrito são os 

principais aspectos que tornam o fator de risco Restrição da mobilidade relevante 

(GOMES et al., 2011). 

Exposição da pele à umidade excessiva é a definição conceitual do fator de 

risco Umidade da pele (PORTO, 2008). Pele úmida e pegajosa é fator de risco 

significativo para a ocorrência de UP, tendo em vista que a umidade excessiva torna 

a pele mais fragilizada, mais susceptível ao atrito e à maceração (ARAÚJO; 

MOREIRA; CAETANO, 2011; ARAÚJO et al., 2011). 

Adiante estão dispostos os seis fatores de risco que melhor predizem a 

presença do diagnóstico Risco de úlcera por pressão, pois além de apresentarem 

significância estatística para o desenvolvimento do diagnóstico em estudo, compõem 
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o modelo final da regressão logística aplicada, evidenciando-os como fortes 

indicativos do aumento do risco para úlcera por pressão. 

Desidratação é a diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular. Pode-se identificar alguns sinais típicos de desidratação, a saber: 

palidez cutânea, aumento da temperatura corporal, elasticidade e turgor diminuídos, 

pele e mucosas secas, olhos afundados e hipotônicos, excitação psíquica ou 

abatimento, sede exagerada, aumento da frequência de pulso, diminuição da 

pressão sanguínea, aumento da concentração urinária e diminuição do débito 

urinário, queda abrupta de peso e estado geral comprometido (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2015; PORTO, 2008;). 

No que se refere à pele, a desidratação pode ser identificada pela diminuição 

do turgor, que é a elasticidade da pele. A pele perde a elasticidade com a idade, 

porém o desequilíbrio hídrico, característico da desidratação, também pode 

influenciar no turgor. O paciente com pouco turgor não apresenta resistência ao 

desgaste natural da pele, e um turgor diminuído predispõe ao dano (POTTER, 

PERRY, 2013). 

Fricção é a resistência ao movimento que acontece quando duas superfícies 

são movidas entre si (SMELTZER; BARE, 2011). A permanência do paciente em 

posição dorsal (horizontal) potencializa as forças de fricção quando se faz 

necessário mobilizá-lo. Em acréscimo, pacientes que permanecem muito tempo com 

a cabeceira levantada em posição de Fowler ou semi-fowler, necessariamente, 

escorregam para a parte baixa do leito e, por ocasião do reposicionamento, a pele é 

friccionada contra o lençol e a cama (ARAUJO; MOREIRA; CAETANO, 2011). 

Fricção e cisalhamento são causas de desenvolvimento de UP durante 

reposicionamentos de pacientes e, apesar de o fator de risco cisalhamento não ter 

apresentado significância estatística no estudo, é válido salientar sua importância e 

apresentar sua definição, pois na maioria das situações, ambos os fatores andam 

juntos. O cisalhamento é criado pela inter-relação da força gravitacional e o atrito da 

pele contra a superfície de contato. A força gravitacional empurra o corpo para baixo 

provocando o deslizamento do paciente contra essa superfície (POTTER, PERRY, 

2013; SMELTZER; BARE, 2011).  

Pacientes imóveis, em estado crítico são, em sua maioria, totalmente 

dependentes de cuidadores tanto para reposicionamento quanto para transferências, 
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aumentando o risco de exposição à fricção e, subsequente a isso, o 

desenvolvimento de úlceras de pressão (COX, 2011). 

 O fator de risco História de úlcera por pressão apresentou-se como forte 

indicativo do diagnóstico. A recuperação da superfície de uma lesão se dá por meio 

da epitelização. A epitelização se insere na fase proliferativa, que é uma das fases 

da cicatrização, e tem o papel de reparar a superfície da lesão. O colágeno fornece 

a resistência e a integridade estrutural a uma lesão e as células epiteliais migram 

das margens da lesão para reestabelecer a sua superfície (POTTER, PERRY, 

2013).  

O estágio final da cicatrização é a maturação e pode se prolongar por um 

longo período, a depender da profundidade e extensão da lesão. A cicatriz de 

colágeno continua a se reorganizar e ganhar resistência por vários meses, por esse 

motivo uma lesão cicatrizada não tem a mesma força tênsil do tecido que ela 

substitui e pode vir a perder a sua integridade com mais facilidade do que uma área 

que nunca apresentou lesão (MORTON; FONTAINE, 2013; POTTER, PERRY, 

2013). 

A temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C trata-se do aumento de 1-2 

°C na temperatura de áreas restritas da pele ou segmentos corporais vinculados a 

proeminências ósseas. Qualquer aumento na temperatura, combinado com a 

pressão, é um sinal de alerta, pois aumenta a susceptibilidade dos tecidos para o 

desenvolvimento de úlcera por pressão, quer por isquemia, quer por lesão de 

reperfusão quando a pressão é aliviada (NPUAP, EPUAP, PPPIA; 2014; PORTO, 

2008). 

Como nem sempre é possível identificar o eritema na pele de pigmentação 

escura, fatores como calor local, edema e alteração na consistência do tecido em 

relação ao tecido circundante são indicadores importantes de danos precoces 

causados por pressão. As úlceras por pressão de Categoria I e as suspeitas de 

lesão nos tecidos profundos, quando difíceis de serem detectadas pela simples 

observação visual, podem ser identificadas por meio de alterações na temperatura 

da pele. Por esse motivo evidencia-se a importância da avaliação da temperatura da 

superfície da pele (NPUAP, EPUAP, PPPIA; 2014).  

Pacientes internados em unidades de cuidados intensivos por longos 

períodos são mais vulneráveis ao aparecimento de úlceras por pressão, o que 

justifica a relevância do fator de risco Tempo prolongado de permanência na UTI, e 
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é por isso que nesses ambientes se registram os maiores índices de incidência e 

prevalência de lesões dessa natureza. Algumas razões podem explicar essa 

afirmativa: condições específicas do paciente crítico, quantitativo exacerbado de 

procedimentos terapêuticos tais como sedação, ventilação mecânica, estado 

nutricional, realização de hemodiálise, dentre outros (ROCA-BIOSCA et al., 2011). 

Verificou-se no estudo de Gomes et al. (2011) que um tempo prolongado de 

internação esteve associado aos riscos para desenvolvimento de úlcera por pressão, 

de moderado a elevado, mediante a aplicação da escala de Braden, sobretudo 

quando estes pacientes estavam internados em UTI. 

Estudo comparativo entre o desenvolvimento de UP em UTI e unidades de 

internamento (enfermarias) constatou que o tratamento em terapia intensiva pode 

levar a um maior risco de desenvolver UP, especialmente quando esse tratamento 

acontece por tempo prolongado. A probabilidade de se desenvolver UP é 1,5 vezes 

maior em UTI do que em enfermarias. Salienta-se que os fatores de risco tais como 

redução da mobilidade, fricção e forças de cisalhamento foram 10 vezes mais 

prevalentes em UTI. Entretanto, apesar de o paciente crítico estar em maior risco de 

UP, eles recebem mais cuidados preventivos do que os internados em enfermarias 

(LAHMANN et al., 2012). 

Cremasco et al. (2012) reiteram, ainda, que os pacientes de UTI são graves e 

que quanto mais grave a condição dos pacientes maior a incidência de UP. O uso de 

drogas vasoativas para melhorar a perfusão tecidual pode causar vasoconstricção e 

reduzir ainda mais a perfusão tecidual e o fluxo sanguíneo periférico, interferindo na 

manutenção da integridade da pele e favorecendo as condições para o 

desenvolvimento de UP. Bavaresco, Medeiros e Lucena (2011) também evidenciam 

este fator de risco como de grande importância para o desenvolvimento de UP. 

Como dito anteriormente, além dos fatores de risco do diagnóstico, alguns 

aspectos clínicos também foram considerados e aplicados no modelo de regressão 

logística hierárquica por sua relevância clínica. Sendo assim, Tratamento para 

comorbidades apresentou-se como um forte indicativo do risco de úlcera por 

pressão. 

Cremasco et al. (2012) afirmam que a terapêutica clínica interfere diretamente 

no risco de UP. Determinados medicamentos, principalmente os de uso contínuo, 

como analgésicos, sedativos e drogas vasoativas, podem colaborar para o 

desenvolvimento das UP. Enquanto que os analgésicos e sedativos interferem na 



119 
 
 

mobilidade, os anti-hipertensivos reduzem o fluxo sanguíneo e a perfusão tissular, 

aumentando a susceptibilidade à pressão (ARAUJO; MOREIRA; CAETANO, 2011) 

O fator de risco pressão apresentou-se ausente em todos os pacientes 

avaliados na pesquisa. Pressão é a força exercida em uma determinada área. A 

pressão aplicada pelo peso do corpo provoca redução do fluxo sanguíneo arterial e 

capilar, levando a eventos isquêmicos. Quando a pressão sobre a pele é maior do 

que a pressão dentro dos vasos sanguíneos periféricos de pequeno calibre que 

fornecem irrigação sanguínea à pele, dá-se o processo de isquemia tecidual 

(MORTON; FONTAINE, 2013; NPUAP, EPUAP, PPPIA; 2014; POTTER, PERRY, 

2013). 

Considerar-se-ia presente este fator de risco caso a pressão cutânea externa, 

exercida pelo colchão nas áreas de proeminência óssea, fosse superior a 32 mmHg, 

entretanto a forma de mensuração para este fator, apesar de respaldada na 

literatura da enfermagem e da física, não permitiu que o mesmo pudesse ser 

verificado com fidedignidade. 

É relevante, ainda, ressaltar que estudos de caso-controle não permitem 

estimar incidência, prevalência ou risco, mas sim a aproximação da medida do risco 

relativo (LOPES, 2013). Portanto, neste estudo, não se pode definir a prevalência do 

diagnóstico na clientela, mas pode-se identificar  que 45,5% da ocorrência do 

diagnóstico Risco de úlcera por pressão podem ser explicados pelos fatores de risco 

inclusos no modelo de regressão apresentados anteriormente. 

Ainda há, na atualidade, quem atribua culpa e responsabilidade da ocorrência 

de UP ao enfermeiro/equipe de enfermagem, justificado pela presença ininterrupta 

deste no cenário hospitalar, remetendo a maior responsabilidade sobre o cuidado e 

os resultados do processo assistencial. Entretanto, felizmente, com a evolução da 

ciência conseguiu-se comprovar que o desenvolvimento da UP não é de 

responsabilidade exclusiva dos enfermeiros, devido à causalidade multifatorial da 

sua ocorrência (ARAÚJO; SANTOS, 2016). Enfatiza-se que o enfermeiro é 

responsável por ações determinantes no processo de prevenção e tratamento de 

UP, porém é nítida a necessidade de encorajamento e apoio de ações 

multidisciplinares. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A análise de conceito desenvolvida neste estudo contou com 22 artigos 

provenientes de uma revisão integrativa da literatura sobre o conceito Risco de 

úlcera por pressão. Os termos mais frequentes foram identificados e agrupados, 

permitindo-se chegar aos atributos essenciais (pressão, pressão em combinação 

com cisalhamento e isquemia tecidual), os quais compuseram a definição do 

diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão.  

Após a primeira etapa, procedeu-se a análise de conteúdo por especialistas 

mediante discussão em grupo focal, a qual permitiu a análise e discussão dos itens 

construídos anteriormente, a saber: atributos, definição conceitual para o Risco de 

úlcera por pressão, fatores de risco, definições conceituais e referências empíricas 

para cada fator de risco do diagnóstico. 

 Para tanto, como conclusão da primeira e segunda etapas, identificou-se a 

seguinte definição conceitual para o diagnóstico Risco de úlcera por pressão: 

Vulnerabilidade de rompimento da integridade da pele como resultado da isquemia 

tecidual ocasionada por pressão ou pressão em combinação com cisalhamento. 

Foram identificados 29 fatores de risco: Alteração no nível de consciência, 

Anemia, Cisalhamento, Conhecimento insuficiente do cuidador sobre a prevenção 

de úlcera por pressão, Desidratação, Diabetes Mellitus, Dispositivos externos no 

corpo do paciente, Doença cardiovascular, Edema, Extremos de idade, Extremos de 

peso, Fricção, Hipoalbuminemia, Hipoperfusão tecidual, História de úlcera por 

pressão, Incontinência urinária e/ou fecal, Limitação na percepção sensorial, 

Linfopenia, Medicamentos (esteróides e/ou vasopressores - 

noradrenalina/norepinefrina), Nutrição inadequada, Pele com descamação, Pele fina, 

Pele ressecada, Pressão, Restrição da mobilidade, Tabagismo, Temperatura 

elevada da pele em torno de 1-2 °C, Tempo prolongado de permanência na UTI e 

Umidade da pele. 

Na validação clínica, apreendeu-se que 15 fatores de risco apresentaram 

significância estatística, dos quais cinco foram identificados como fortes indicativos 

do aumento do risco para úlcera por pressão, a saber: Desidratação, Fricção, 

História de úlcera por pressão, Temperatura elevada e Tempo prolongado de 

permanência na UTI. Salienta-se que o aspecto clínico Tratamento das 

comorbidades, que não se trata de um fator de risco, mas que foi inserido no modelo 
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logístico, apresentou-se também como um indicativo forte para o desenvolvimento 

do diagnóstico. Estes fatores explicam 45,5% da ocorrência do diagnóstico em 

estudo. 

Diante disso, compreende-se que o método utilizado foi satisfatório para se 

responder aos objetivos propostos no estudo, e, portanto, o diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão foi considerado válido em seus aspectos 

de conceito, de conteúdo e clínicos. Acredita-se que o processo de validação 

desenvolvido neste estudo apresenta-se em condições para submissão e apreciação 

pela NANDA Internacional. 

Esta tese se fundamentou nas hipóteses de que o diagnóstico de 

enfermagem Risco de úlcera por pressão é válido em pacientes internados em 

Unidade de terapia intensiva e que existe um conjunto de fatores de risco que 

aumenta a chance da ocorrência do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Frente aos 

resultados apresentados, pode-se concluir que a tese foi confirmada. 

 Ressalta-se como limitações do estudo: a mensuração inadequada do fator 

de risco Pressão que, apesar de estar respaldada na literatura da enfermagem e da 

física, não foi factível, na prática clínica, impedindo que o mesmo pudesse ser 

mensurado com fidedignidade; e a pouca experiência das especialistas da etapa de 

análise de conteúdo com relação à experiência clínica na temática de úlceras por 

pressão. 

No âmbito da assistência de enfermagem, este tipo de estudo influencia 

sobremaneira na adoção de medidas preventivas, aplicação de intervenções mais 

eficazes, alcance de resultados positivos e melhoria da qualidade do cuidado 

prestado pelo enfermeiro para os pacientes com risco para o desenvolvimento de 

úlcera por pressão em unidade de terapia intensiva. Sendo assim, o estudo facilitará 

o julgamento dos enfermeiros quando na existência desse diagnóstico na referida 

população. 

Compreende-se, ainda, que o estudo trará benefícios aos pacientes, pois 

diagnósticos traçados com maior precisão refletem o seu real estado de saúde e, 

consequentemente, apontam intervenções mais condizentes com o problema 

apresentado e/ou a vulnerabilidade para tal, e os resultados são, então, alcançados 

mais facilmente. 
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Destarte, estudos de validação de diagnósticos, como este, contribuem para o 

avanço do conhecimento da enfermagem, tendo em vista que esse é um dos 

elementos que formam a estrutura substantiva da disciplina de enfermagem, 

permitindo que os enfermeiros se aproximem das terminologias específicas da 

profissão e percebam a eficiência de sua aplicação na prática clínica. 
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APÊNDICE A – Protocolo de revisão integrativa (1a Etapa) 

 

PROTOCOLO – REVISÃO INTEGRATIVA 

Tema: Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão em 
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. 

1) Objetivo: Sintetizar o conhecimento produzido em artigos sobre o risco de 
desenvolver úlcera por pressão em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. 

2) Questões norteadoras:  

 Qual o conceito de risco de úlcera por pressão em pacientes de unidade de 
terapia intensiva? 

 Quais são os fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem Risco de 
úlcera por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva? 

 De que forma estes fatores de risco são definidos e medidos em pacientes de 
unidade de terapia intensiva? 

3) Estratégias para buscar as pesquisas 

Base de dados 

 Base de dados 1: Scopus  
 Base de dados 2: Cinahl 
 Base de dados 3: Pubmed 
 Base de dados 4: Lilacs 
 Base de dados 5: Web of Science 

Descritores (e sinonímias em inglês) 

 Úlcera por pressão 

 Fatores de risco 

 Unidades de Terapia Intensiva 

  Pressure ulcer 

 Risk factors  

 Intensive Care Units 

Cruzamentos 

 Pressure ulcer AND Risk factors AND Intensive Care Units 

 Pressure ulcer AND Risk factors 

 Pressure ulcer AND Intensive Care Units 

4) Seleção dos estudos 

Critérios de inclusão: 
 Artigos completos disponíveis gratuitamente nas bases de dados selecionadas 

nos últimos cinco anos; 
 Artigos disponíveis nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol; 
 Artigos que abordam a temática em estudo. 

Critério de exclusão: 

 Artigos em formato de editoriais ou de cartas ao editor; 

 Artigos de revisão.  

5) Estratégia para extração de dados dos estudos 
 Instrumento de extração dos dados 

6) Estratégia para avaliação e síntese dos dados: 

 Estratégia para revisão integrativa de Pompeo, Rossi e Galvão (2009) 
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APÊNDICE B – Instrumento de extração dos dados 

 

 

 

 

ARTIGO 

1. CARACTERIZAÇÃO 

 
Referência do artigo 

 
 
 

 
País 

 

  
Ano 

 

 
Base de dados 

 

 

 
Tipo do estudo 

 
 
 

 
Objetivo 

 

 

 
Área de conhecimento 

(  ) Enfermagem 
(  ) Medicina 
(  ) Outros 

 
Nível de evidência 

 

 
(  ) I     (  ) II    (  ) III    (  ) IV     (  ) V    (  ) VI   (  ) VII 

2. CONTEÚDO 

 
Atributos 

 

 
 

 
Fatores etiológicos ou 

de risco 

 
 
 
 

 
Definição conceitual dos 

fatores de risco 

 
 
 
 

 
Definição operacional 
dos fatores de risco 
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APÊNDICE C – Carta convite para participação dos especialistas no estudo 

(2a Etapa) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

Prezado enfermeiro, 
 Estamos em processo de desenvolvimento de uma pesquisa pelo Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte intitulada “Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 
pressão”, sob a orientação da Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, e 
solicito, por meio deste e-mail, a sua colaboração, na qualidade de especialista em 
diagnóstico de enfermagem da NANDA Internacional e/ ou com experiência na 
assistência de pacientes com risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão. O 
estudo objetiva validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão. 
 Nesta pesquisa, o papel do(a) Sr.(a) será a participação no grupo focal que 
acontecerá em encontros presenciais, dando contribuições sobre os aspectos 
apresentados nos componentes do diagnóstico Risco de úlcera por pressão, 
construídos na etapa de análise conceitual. 
 Caso aceite participar da pesquisa, serão enviados maiores esclarecimentos 
sobre o estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
 Ficaremos no aguardo de sua resposta, e desde já agradecemos por sua 
colaboração valiosa.  
 
Atenciosamente,  
Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (2a Etapa) – 

Especialistas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – Especialistas 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação do diagnóstico de 
enfermagem Risco de úlcera por pressão”, que é coordenada pela Profª Drª Ana Luisa 
Brandão de Carvalho Lira, juntamente com a doutoranda Ana Beatriz de Almeida Medeiros. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Esta pesquisa pretende validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 
pressão. Para tanto, na primeira etapa, identificamos o conhecimento produzido na literatura 
acerca dos componentes do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão. Em 
seguida, construímos a definição conceitual para o diagnóstico a ser validado e os fatores 
de risco e as definições conceituais e operacionais dos mesmos para esse diagnóstico. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar a fundamentação científica do 
referido diagnóstico de enfermagem com o intuito de facilitar o uso na prática clínica dos 
enfermeiros. 

Caso você decida participar, deverá se fazer presente em encontros de discussão 
sobre o assunto, fazendo parte do grupo focal da pesquisa. Sua participação consistirá no 
julgamento da adequação dos referidos componentes. Você tem o direito de se recusar a 
responder as perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. Solicitamos 
sua colaboração, pois os resultados desta etapa serão essenciais para a execução da 
validação clínica. 

Durante a realização do grupo focal a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 
que você corre é de cansaço mental, devido discussão ser extensa e exigir um raciocínio 
complexo. Com o objetivo de minimizar este risco, desenvolveremos o grupo focal em vários 
encontros, com o quantitativo a depender da necessidade. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 
terá direito a assistência gratuita que será prestada pela unidade de saúde da família mais 
próxima da sua residência e/ou o serviço de atendimento móvel de urgência do estado, sob 
a responsabilidade da pesquisadora principal. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 
pela pesquisadora e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste Termo 
e toda dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
pesquisadora responsável, Profª Drª Ana Luisa Bandão de Carvalho Lira pelo telefone: (84) 
3215-3857. 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5003. 

 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Validação do 
diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão”, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 
nenhum dado possa me identificar. 
 
 Natal,____ de _________201__. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Validação do diagnóstico de 
enfermagem Risco de úlcera por pressão”, eu, Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho 
Lira, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal,____ de _________201__. 
 

 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59078-970. Fone: 

3215-3857. 

 

Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL. Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis CEP: 59.012-300 - Natal/RN. Fone: 3342-5003. 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (3a Etapa) – 

Pacientes 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – Pacientes 
 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação do diagnóstico de 
enfermagem Risco de úlcera por pressão”, que é coordenada pela Profª Drª Ana Luisa 
Brandão de Carvalho Lira, juntamente com doutoranda Ana Beatriz de Almeida Medeiros. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Esta pesquisa pretende validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 
pressão. Para tanto, na primeira etapa, identificamos o conhecimento produzido na literatura 
acerca dos componentes do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão. Em 
seguida, construímos a definição conceitual para o diagnóstico proposto e os fatores de 
risco e as definições conceituais e operacionais dos mesmos para esse diagnóstico. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar a fundamentação científica do 
referido diagnóstico de enfermagem com o intuito de facilitar o uso na prática clínica dos 
enfermeiros. 

Caso você decida participar desta pesquisa, você deverá responder uma entrevista e 
passará por um exame físico. Você tem o direito de se recusar a responder as perguntas 
que lhe causem constrangimento de qualquer natureza. A nossa conversa durará mais ou 
menos 30 minutos. As perguntas da entrevista serão sobre sua vida, seu estado de saúde e 
seu tratamento. Iremos examinar toda a extensão de sua pele. 

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 
risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 
rotina. 

Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 
pergunta da entrevista ou ao exame físico que será minimizado pelo cuidado que teremos 
ao realizar a pesquisa e você não terá benefício diretamente, no entanto, com esta 
pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado prestado pela 
enfermagem. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 
pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 
terá direito a assistência gratuita que será prestado pelo próprio hospital em que você se 
encontra internado. 

Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste Termo 
e toda dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
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pesquisadora responsável, Profª Drª Ana Luisa Bandão de Carvalho Lira pelo telefone: (84) 
3215-3857. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5003. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Validação do 
diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 
nenhum dado possa me identificar. 
 
 Natal,____ de _________201__. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Validação do diagnóstico de 
enfermagem Risco de úlcera por pressão”, eu, Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho 
Lira, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal,____ de _________201__. 
 
 

 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59078-970. Fone: 

3215-3857. 

 

Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL. Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis CEP: 59.012-300 - Natal/RN. Fone: 3342-5003. 

 
 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE F– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (3a Etapa) – 

Representante legal 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – Representante Legal 
 

Esclarecimentos 
 

Estamos solicitando a você a autorização para que o paciente pelo qual você é 
responsável participe da pesquisa: “Validação do diangnóstico de enfermagem Risco de 
úlcera por pressão”, que é coordenada pela Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, 
juntamente com a doutoranda Ana Beatriz de Almeida Medeiros. 

A participação do paciente sob sua responsabilidade é voluntária, o que significa que 
você ou ele poderão desistir a qualquer momento, retirando o consentimento, sem que isso 
traga nenhum prejuízo ou penalidade para o paciente. 

Esta pesquisa pretende validar o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 
pressão. Para tanto, na primeira etapa, identificamos o conhecimento produzido na literatura 
acerca dos componentes do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão. Em 
seguida, construímos a definição conceitual para o diagnóstico proposto e os fatores de 
risco e as definições conceituais e operacionais dos mesmos para esse diagnóstico. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar a fundamentação científica do 
referido diagnóstico de enfermagem com o intuito de facilitar o uso na prática clínica dos 
enfermeiros. 

Caso você decida autorizar a participação do paciente nesta pesquisa, você deverá 
responder algumas perguntas sobre a vida, o estado de saúde e o tratamento do paciente. 
Você tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhe causem constrangimento 
de qualquer natureza. A nossa conversa durará mais ou menos 30 minutos. No paciente, 
será realizado o exame em toda a extensão da pele. 

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 
risco que ele (a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 
rotina. 

Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 
pergunta da entrevista ou ao exame físico que será minimizado pelo cuidado que teremos 
ao realizar a pesquisa. Ele (a) não terá benefício diretamente, no entanto, com esta 
pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado prestado pela 
enfermagem. 

Os dados fornecidos por você e pelo exame físico realizado nele (a) serão 
confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 
havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão 
guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 
período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 
pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Em caso de algum problema que ele (a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele 
(a) terá direito a assistência gratuita no próprio hospital em que se encontra internado. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Você ficará com uma cópia deste Termo 
e toda dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
pesquisadora responsável, Profª Drª Ana Luisa Bandão de Carvalho Lira pelo telefone: (84) 
3215-3857. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5003. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu, ____________________________________________, representante legal do 
paciente ____________________________________________, autorizo sua participação 
na pesquisa “Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 
objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 
desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por ter 
compreendido todos os direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu 
representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele (a) e por mim em 
congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam 
identificá-lo (a). 

 
Natal, ___ de _____________ de 201__. 

 
 

 
_____________________________________________ 
 Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Validação do diagnóstico de 
enfermagem Risco de úlcera por pressão”, eu, Profª Drª Ana Luisa Brandão de Carvalho 
Lira, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal,____ de _________201__. 
 

 
Assinatura do pesquisador responsável 

 
Avenida Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP 59078-970. Fone: 

3215-3857. 

Comitê de ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL. Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis CEP: 59.012-300 - Natal/RN. Fone: 3342-5003. 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE G – Instrumento para a coleta de dados dos pacientes (3a Etapa) 

INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS DOS PACIENTES Nº 

 
1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
Data: 

CASO (  ) 

CONTROLE (  ) 

1.1 Nome (iniciais): 1.2 Idade (anos): 

1.3 Sexo:1.( ) Feminino  2.( ) Masculino 1.4 Estado civil: 1.(   ) Com 2. (   ) Sem companheiro 

1.5 Procedência: 1. (   ) Capital/RN  2. (   ) Interior/RN  3. (   ) Outros:  

1.6 Religião: 1.(   ) Praticante 2. (   ) Não Praticante 

1.7 Anos de estudo: 1.8 Renda familiar (Salários Mínimos): 

1.9 Ocupação: 1.(  ) Desempregado 2.(   ) Aposentado/Beneficiado 3.(  )Outros:     

 
2) DADOS CLÍNICOS 

2.1 Tempo de internação na UTI (em dias):                 

2.2 Tempo de int. hospitalar (em dias): 

2.3 Medicamentos em uso: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

2.4 Comorbidades: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

2.4.1 Quais? 

2.5 Tratamento para as comorbidades:  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

2.6 Presença de UP: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

2.7 e 2.8 Descrição dos locais e respectivos estágios das UPs: 

 

 
2.9 UP presente na admissão da UTI: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

2.10 Pressão arterial:____/____ mmHg    2.11 Membro de aferição:   

2.12 Pulso:________bat/min 2.13 Respiração:_________ Irpm        

2.14 T:_______oC        2.15 Peso:_________Kg    

2.16 Altura:_____cm     2.17 IMC:______ Kg/m2 

 
3) AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO 

3.1 Anemia: 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.1.1 Níveis de hemoglobina: _______g/dL 

3.1.2 Mucosas descoradas  1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Processo espinhoso 

Escapular 

Occipital 

Cotovelo 
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3.1.3 Palidez da pele 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.1.4 Fatigabilidade 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.1.5 Astenia 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.1.6 Palpitações 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.2 Cisalhamento 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.2.1 Ângulo de decúbito diferente de 0°?  1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.2.2 Há tração provocada na pele pelo deslizamento na 
superfície? 

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.3 Alteração no nível de consciência 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.3.1 Escala de Glasgow: ______________  

3.3.1.1 Melhor 
resposta de 
abertura dos olhos:  

1.(  ) Ausente 2.(  ) Ao estímulo doloroso; 

3.(  ) Ao estímulo verbal; 4.(  ) Espontânea. 

3.3.1.2 Melhor 
resposta verbal:  

1.(  ) Ausente 2.(  ) Sons 

3.(  ) Palavras desconexas 4.(  ) Confuso 

5. (  ) Consciente e orientado 

3.3.1.3 Melhor 
resposta motora:  
 

1.(  ) Sem resposta motora; 2.(  ) Reage com extensão anormal 
(descerebração); 

3.(  ) Reage com flexão anormal 
(decorticação); 

4.(  ) Se esquiva de estímulos 
dolorosos; 

5.(  ) Localiza estímulos dolorosos; 6.(  ) Obedece a comandos 

3.3.2 Escala de Ramsay: ______________ 

1.(  ) Acordado, ansioso e/ou 
inquieto;  

2.(  ) Cooperativo, 
orientado e tranquilo 

3.(  ) Acordado, responde a comandos 
verbais 

4.(  )  Dormindo, resposta leve a 
estímulo tátil ou auditivo 

5.(  ) Sem resposta a 
estímulo auditivo 

6.(  ) Sem resposta a estímulo 
doloroso 

3.4 Doença cardiovascular  1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.4.1 Apresenta doença vascular? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.5 Edema 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.6.1 Sinal de Cacifo:   1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.6.1.1 Grau 1. (  ) Grau 1+ 2. (  ) Grau 2+ 3. (  ) Grau 3+ 4. (  ) Grau 4+ 

3.6 Extremos de idade 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

 

3.7 Extremos de peso 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.7.1 Peso: ______ Kg 

3.7.2 Altura: _______ cm 

3.7.3 IMC: ____ Kg/m² 

CPA = Circunferência da panturrilha = ____ cm 
AJ = Altura do joelho = ____ cm 
CB = Circunferência do braço = ____ cm 
DCSE = Dobra cutânea subescapular = ____ mm 
 
Peso estimado 
Sexo masculino 
Peso (kg) = (0,98 x CPA) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DCSE) – 81,69 
Peso (kg) = (0,98 x____) + (1,16 x___) + (1,73 x___) + (0,37 x _____) – 81,69 = ______ 
Sexo feminino 
Peso (kg) = (1,27 x CPA) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DCSE) – 62,35 
Peso (kg) = (1,27 x____) + (0,87 x___) + (0,98 x___) + (0,4 x_____) – 62,35 = ______ 
 
Altura estimada 
Sexo masculino 
Altura (cm) = 64,19 – (0,04 x Idade) + (2,02 x AJ) 
Altura (cm) = 64,19 – (0,04 x_____) + (2,02 x___) = ______ 
Sexo feminino 
Altura (cm) = 84,88 – (0,24 x Idade) + (1,83 x AJ) 
Altura (cm) = 84,88 – (0,24 x_____) + (1,83 x___) = ______ 
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3.8 Fricção 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.8.1 O paciente requer assistência de moderada à máxima 
para se mover?  

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.8.2 Existe fricção voluntária ou involuntária de determinadas 
áreas do corpo contra alguma superfície? 

1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.8.3 Quais áreas?______________________________________________________________ 

3.9 Hipoalbuminemia 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.9.1 Concentração de albumina sérica:_________ g/dL 

3.10 Hipoperfusão tecidual 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.10.1 Saturação de oxigênio arterial (SaO2): _____% 

3.10.2 Tempo de enchimento capilar: ______ segundos 

3.10.3 Apresenta cianose periférica? 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.11 Incontinência urinária e/ou fecal 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.11.1 Incontinência urinária 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.11.2 Incontinência fecal 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.12 Limitação na percepção sensorial 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.12.1 Sensibilidade tátil  1. (  ) Prejudicada 2. (  ) Preservada 

Sensibilidade tátil da área de risco para úlcera por pressão (proeminências ósseas): 
1. 1. (  ) Sensibilidade identificada pelo monofilamento vermelho aberto 
2. 2. (  ) Sensibilidade identificada pelo monofilamento laranja 
3. 3. (  ) Sensibilidade identificada pelo monofilamento vermelho fechado 
4. 4. (  ) Sensibilidade identificada pelo monofilamento lilás ou violeta 
5. 5. (  ) Sensibilidade identificada pelo monofilamento azul e/ou verde 

3.12.2 Sensibilidade térmica  1. (  ) Prejudicada 2. (  ) Preservada 

3.12.3 Sensibilidade dolorosa 1. (  ) Prejudicada 2. (  ) Preservada 

2.13 Esteróides e/ou vasopressores- 
noradrenalina/norepinefrina) 

1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.13.1 Faz uso de esteróides e/ou vasopressores?  1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.13.2 Quais?________________________________________________________________ 

3.14 Nutrição inadequada 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.14.1 Hemoglobina: _________ g/100mL 
3.14.2 Hematócrito: __________ % 
3.14.3 Saturação de transferrina: __________ % 
3.14.4 Albumina sérica: _________ % 
3.14.5 Colesterol sérico: __________ mg/100 mL 
3.14.6 Triglicerídeo sérico: __________ mg/100 mL 
3.14.7 Lipoproteína de alta densidade (HDL): __________ mg/100 mL 
3.14.8 Lipoproteína de baixa densidade (LDL): __________ mg/100 mL 
3.14.9 Razão colesterol/lipoproteína de alta densidade: __________ 
3.14.10 Glicose sérica: __________ mg/100 mL 
3.14.11 Hemoglobina AIC: _________ % 
3.14.12 Folato sérico: __________ ng/mL 

3.15 Pressão 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.15.1 Pressão cutânea externa > 32 mmHg?  1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Pressão é a relação entre força e área (P= F/a)  
P = m.ag/a → P = m.9,8/a 
P = ___.9,8/___ = ____ 
Massa Total = _______ Kg 
Massa por área corporal = _______ Kg 
Área de pressão cutânea = _______ m2 
Pressão = _______ N/m2 (Pascal) = _______/ 133,322 = ______ mmHg 

3.16 Restrição da mobilidade 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.16.1 Rigidez 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.16.2 Inchaço 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.16.3 Dor 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.16.4 Limitação dos movimentos independentes 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.16.5 Movimentação desigual 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 
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3.16.6 Realiza movimentos de flexão, extensão, flexão lateral, rotação, abdução e adução das 
seguintes partes do corpo? 

Pescoço  1. (  ) Sim 2. (  ) Não Ombro 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Cotovelo 1. (  ) Sim 2. (  ) Não Antebraço 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Punho 1. (  ) Sim 2. (  ) Não Dedos mãos 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Quadril  1. (  ) Sim 2. (  ) Não Joelho 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Tornozelo 1. (  ) Sim 2. (  ) Não Pés 1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

Dedos dos pés  1. (  ) Sim 2. (  ) Não 

3.17 Tabagismo 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.17.1 Tem o hábito de fumar cinco ou mais cigarros por dia 
nos últimos seis meses? 

1. (  ) Sim 2. (   ) Não 

3.17.2 Se sim, quantos cigarros fuma por dia? ______  

3.17.3 Há quanto tempo fuma? ______ 

3.18 Umidade da pele 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.18.1 Exposição da pele à umidade excessiva? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19 Conhecimento insuficiente do cuidador sobre 
prevenção de úlcera de pressão 

1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.19.1 Atenção constante às alterações da pele 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.2 Reposicionamento do paciente (mudança de decúbito) 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.3 Manutenção da higiene do paciente e do leito 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.4 Promoção do alívio da pressão 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.5 Evitar umidade da pele 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.6 Hidratar a pele do paciente 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.7 Estímulo de nutrição e hidratação adequada. 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.19.8 Outros 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20 Desidratação 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.20.1 Palidez cutânea 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.2 Aumento da temperatura corporal 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.3 Elasticidade e turgor diminuídos 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.4 Pele seca 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.5 Mucosas secas 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.6 Olhos afundados e hipotônicos 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.7 Excitação psíquica ou abatimento 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.8 Aumento da frequência de pulso 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.9 Sede exagerada,  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.10 Diminuição da pressão sanguínea 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.11 Aumento da concentração urinária e diminuição do 
débito urinário 

1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.12 Queda abrupta de peso 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.20.13 Estado geral comprometido 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.21 História de úlcera por pressão 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.21.1 História anterior de úlceras por pressão. 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.22 Linfopenia 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.22.1 Contagem de Linfócitos ______ 

3.23 Pele com descamação 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.23.1 Apresenta descamação da pele? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.24 Pele ressecada 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.24.1 Apresenta ressecamento da pele? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.25Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.25.1 Temperatura da pele de proeminências ósseas ______ ºC 

3.25.2 Temperatura da pele em local sem risco de desenvolver úlcera por pressão ______ ºC 

3.27 Diabetes Mellitus 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.27.1 Diabetes Mellitus 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26 Dispositivos externos no corpo do paciente 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.26.1 Oxímetro de pulso  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.2 Sonda nasogástrica  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.3 Traqueostomia  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 
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3.26.4 Tubo endotraqueal  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.5 Cânulas nasais  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.6 Talas Cateterismo IV  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.7 Contínua pressão nas vias aéreas  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.8 Dispositivos de fixação  1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.26.9 Colares cervicais 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.28 Pele fina 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

3.28.1 Apresenta pele fina? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

3.29 Tempo prolongado de permanência na UTI 1. (  ) Presente      2. (  ) Ausente 

Tempo de permanência do paciente na UTI desde a sua admissão até o dia atual _________________ 
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APÊNDICE H – Protocolo Operacional Padrão 

 

1. OBJETIVO 

Padronizar a coleta de dados referente à presença ou ausência dos fatores de risco 

do diagnóstico Risco de úlcera por pressão, por meio da anamnese e exame físico 

em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Para a realização da presente coleta de dados serão necessários os seguintes 

materiais 

- Instrumento para coleta de dados; 

- Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) em duas vias; 

- Almofada para impressão digital; 

- Caneta; 

- Prancheta; 

- Estetoscópio adulto; 

- Esfigmomanômetro aneróide; 

- Balança;  

- Fita métrica;  

- Adipômetro;  

- Oxímetro de pulso;  

- Monofilamentos de Semmes-

Weinstein (estesiômetros); 

- Termômetro infravermelho; 

- Termômetro digital; 

- Espátula de madeira. 

 

3. ANTES DE INICIAR A COLETA DE DADOS 

Algumas atividades devem ser realizadas ao adentrar no setor e antes do início da 

coleta de dados, são elas:  

 

- Estar devidamente identificado por meio do uso da bata contendo nome;  

- Apresentar-se ao enfermeiro responsável pelo setor e informar, de forma sucinta, o 

objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos pacientes; 

- Realizar o procedimento de lavagem de mãos; 

- Paramentar-se com gorro, máscara, luvas de procedimento e capote, este último 

em caso de isolamento; 

- Identificar o paciente que participará da coleta de dados, confirmando a não 

participação anterior deste na pesquisa, bem como certificando-se da presença dos 

critérios de inclusão e ausência dos critérios de exclusão pré-estabelecidos; 
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- Os critérios de elegibilidade para o grupo caso são: idade igual ou superior a 18 

anos, permissão do responsável legal para o caso de pacientes inconscientes ou 

desorientados e apresentar pelo menos uma úlcera por pressão em qualquer 

estágio.  

- Os critérios de elegibilidade para o grupo controle são: idade igual ou superior a 18 

anos, permissão do responsável legal para o caso de pacientes inconscientes ou 

desorientados e não apresentar úlcera por pressão. 

- Atendidos os critérios estabelecidos, o examinador apresentar-se-á ao paciente 

para convidá-lo a participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos da pesquisa e 

os procedimentos a serem realizados, além de explicar-lhe, de uma forma geral, 

clara e compreensível o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Será 

facultado ao paciente o aceite em participar da coleta de dados. Em caso positivo, 

será solicitada a assinatura ou impressão digital do TCLE, impreterivelmente anterior 

ao início da coleta de dados; 

- Em casos de pacientes inconscientes ou desorientados, a permissão para a 

realização da pesquisa será solicitada ao responsável legal pelo paciente, o qual 

será abordado no momento da visita. 

- Deve-se destacar ao paciente a possibilidade de encerrar sua participação na 

pesquisa quando for de sua vontade.  

 

4. COLETA DE DADOS 

Neste momento serão coletados os dados referentes à verificação da presença ou 

ausência dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por 

pressão.  

O instrumento será dividido em três partes: Dados sociodemográficos; Dados 

clínicos; e Avaliação dos Fatores de Risco do diagnóstico Risco de úlcera por 

pressão. 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Será preenchida a data da coleta dos dados e em qual grupo o indivíduo está 

alocado, se no grupo caso ou controle. 

1.1 Serão preenchidas as iniciais do cliente,  

1.5 Quanto a procedência, na opção “outros” se deve especificar o município e 

estado. 
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1.7 Anos de estudo serão contados a partir da alfabetização. 

Ensino fundamental completo – 10 anos 

Ensino médio completo – 13 anos 

E assim por diante 

1.8 A renda familiar será considerada a somatória das rendas dos componentes da 

casa. Pode-se colocar o valor inteiro e depois converter para salários mínimos. Será 

considerado o salário mínimo de R$ 880,00. 

 

DADOS CLÍNICOS 

2.1 Indicar o tempo de internação na UTI em dias 

2.2 Indicar o tempo de internação total em dias, somando-se internamentos em 

outros hospitais e nas enfermarias do HUOL, nos casos em que são sequenciais. 

2.3 Verificar na prescrição do paciente, que medicamentos o mesmo faz uso. 

2.6 Identificar a presença de UP. Salienta-se que a simples existência do eritema 

não branqueável já caracteriza UP. 

2.7 e 2.8 Identificar o local ou os locais da presença de UP (circulando ou marcando) 

e descrever os respectivos estágios das UPs. 

2.9 Verificar na ficha de admissão de enfermagem do paciente ou na primeira 

evolução de enfermagem a presença da UP no momento da admissão. Caso não 

haja essa informação, indagar à equipe. 

2.15 Em caso de impossibilidade de deambulação, o peso deve ser estimado, 

conforme descrito no item 3.8 Extremos de peso 

2.16 Em caso de impossibilidade de deambulação, a altura deve ser estimada, 

conforme descrito no item 3.8 Extremos de peso 

 

FATORES DE RISCO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM RISCO DE ÚLCERA 

POR PRESSÃO 

 

Serão apresentadas a seguir as instruções para a operacionalização da medição 

dos fatores de risco do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão. 

Estas contarão com questionamentos ao paciente, medições ou consultas ao 

prontuário. 
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Fatores de risco 

Anemia 

Definição conceitual 
Distúrbio hematológico caracterizado por baixos níveis de hemoglobina com causas 
multifatoriais que incluem doença preexistente, perda de sangue de múltiplas fontes 
e supressão de eritropoiese. 

Referência empírica 
Níveis de hemoglobina ≤ 13,0 g/dL para o sexo masculino e ≤ 12,0 g/dL para o 
feminino, podendo estar associados a mucosas descoradas, palidez da pele, 
fatigabilidade, astenia, palpitações. Caso os níveis de hemoglobina do paciente se 
enquadrem nesses parâmetros, o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento deve ser preenchido o valor do nível de hemoglobina do último 
exame laboratorial. 

Cisalhamento 

Definição conceitual 
O cisalhamento é criado pela inter-relação da força gravitacional e o atrito da pele 
contra a superfície de contato. A força gravitacional empurra o corpo para baixo 
provocando o deslizamento do paciente contra essa superfície. 

Referência empírica 
O cisalhamento ocorre, por exemplo, quando a cabeceira da cama está elevada e o 
deslizamento do esqueleto começa, mas a pele está fixa por causa da fricção com 
a cama. O examinador deve visualizar o ângulo de decúbito (diferente de 0°) e a 
tração provocada na pele pelo deslizamento na superfície. 
Caso o ângulo de decúbito seja maior que 0° e o paciente esteja deslizando sobre a 
superfície de contato, o fator de risco estará presente. 

Alteração no nível de consciência 

Definição conceitual 
Diminuição do nível de consciência. 

Referência empírica 
Para realizar a avaliação neurológica, o examinador deve lançar mão da escala de 
coma de Glasgow com o intuito e avaliar o nível de consciência e atenção. Tal 
escala é mensurada com base nos seguintes parâmetros: abertura dos olhos, 
verbalização e movimento. A escala de coma de Glasgow usa duas respostas, a 
resposta de abertura dos olhos e a resposta verbal para avaliar a ativação e o nível 
de consciência.  
A resposta de abertura dos olhos recebe um escore de 1 a 4, sendo 1 a ausência 
de resposta e 4 a abertura espontânea dos olhos. Nesta avaliação, o examinador 
deve: verificar a espontaneidade da abertura ocular (4); Solicitar que o paciente 
realize a abertura ocular (3); Provocar estímulo doloroso no paciente a fim de 
verificar a abertura ocular (2); Verificar ausência de abertura ocular mediante as 
três tentativas anteriores (1). 
A resposta verbal aborda a orientação e varia de 1 a 5, com 1 novamente indicando 
a ausência de resposta e 5 indicando um paciente plenamente orientado. Nesta 
avaliação, o examinador deve realizar questionamentos simples, que podem estar 
relacionados à orientação no tempo e no espaço.  Diante disso, verifica-se: 
Orientação (5); Conversa confusa (4); Palavras inadequadas (3); Sons distorcidos 
(2); Nenhuma resposta (1). 
A resposta motora tem uma variação de 1 a 6, com 1 indicando ausência de 
resposta motora e 6 representando um paciente com o movimento de todas as 
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extremidades ao comando. Nesta avaliação, o examinador deve realizar estímulos 
verbais e dolorosos no paciente, de modo que: Obedece a comandos (6); Localiza 
estímulos (5); Se esquiva dos estímulos (4); Flexão anormal/decorticação (3); 
Extensão anormal/descerebração (2); Nenhuma resposta (1). 
O escore da escala de coma de Glasgow varia de 3 a 15. Um escore mínimo de 3 é 
consistente com a ausência total de resposta. Um escore  ≤ 8 se associa ao nível 
de consciência baixo, o que equivale à presença do fator de risco. 
Em casos de pacientes sedados, a avaliação deve ser feita por meio da escala de 
Ramsay, a qual avalia o nível de sedação e apresenta escores de 1 a 6. Escore 1: 
Acordado, ansioso e/ou inquieto; Escore 2: Cooperativo, orientado e tranquilo; 
Escore 3: Acordado, responde a comandos verbais; Escore 4: Dormindo, resposta 
leve a estímulo tátil ou auditivo; Escore 5: Sem resposta a estímulo auditivo; Escore 
6: Sem resposta a estímulo doloroso.Um escore  ≥ 4 se associa ao nível de 
consciência baixo, o que equivale à presença do fator de risco. 
Medicamentos sedativos: Morfina, codeína, fentanil, levomeptomazina, 
diazepam, bromazepam, lorazepam, midazolam. 
Caso o paciente apresente um escore  ≤ 8 para a escala de Glasgow ou ≥ 4 para a 
escala de Ramsay o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
O examinador deverá primeiramente optar entre a escala de Glasgow ou de 
Ramsay, a depender do fato de o paciente estar ou não sedado. Para cada 
parâmetro, o examinador deverá marcar o item correspondente e, ao final, realizar 
o somatório da avaliação da escala escolhida. 

Doença cardiovascular 

Definição conceitual 
Doença que afeta o sistema circulatório (coração e vasos sanguíneos) podendo ser 
caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas: dor torácica, náuseas e vômitos, 
dispnéia, edema dos pés/tornozelos, palpitações, síncope e tonteira, tosse e 
hemoptise, noctúria, cianose e parestesia ou dor nos membros. 

Referência empírica 
O examinador indaga o paciente ou responsável sobre a presença ou ausência de 
doença cardiovascular e/ou verifica no prontuário. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
O examinador deverá responder se o paciente apresenta ou não doenças 
cardiovasculares. As mesmas podem ser indagadas, para melhor compreensão do 
paciente, como “doenças do coração” e exemplificadas (infarto, AVC, angina, 
aterosclerose). 

Edema 

Definição conceitual 
Excesso de líquido acumulado no espaço intersticial dos tecidos que constituem a 
pele e a tela celular subcutânea. Este acúmulo de líquido intersticial pode ser 
ocasionado por fatores gerais (hipoproteinemia, retenção de sódio) e de alterações 
locais destacando-se o aumento da permeabilidade capilar e a obstrução de 
linfáticos. A pele torna-se lisa e brilhante. 

Referência empírica 
O examinador deve realizar a digitopressão da seguinte forma: com a polpa digital 
do polegar ou do indicador faz-se uma compressão firme e sustentada durante 
alguns segundos, de encontro a uma estrutura rígida subjacente à área em exame, 
seja a tíbia, o sacro ou os ossos da face. Havendo edema, ao ser retirado o dedo 
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vê-se uma depressão no local comprimido que costuma ser chamada de fóvea ou 
cacifo. A profundidade do cacifo produzido registrada em milímetros, determina o 
grau do edema, graduado em cruzes (+, ++, +++, ++++). Um edema de grau + 
equivale a uma profundidade de 2 mm; ++, 4 mm; +++, 6 mm; e ++++, 8 mm. 
O edema pode ainda ser graduado pela quantidade de tempo que leva para que a 
depressão desapareça, de modo que + desaparece rapidamente, ++ demora 10 a 
15 segundos para desaparecer, +++ demora 1 a 2 minutos e ++++ 2 a 5 minutos. 
Caso o paciente apresente edema, seja ele de qualquer grau, o fator de risco estará 
presente.  

Orientação ao examinador 
No instrumento, o examinador responderá sobre a presença ou ausência do sinal 
de cacifo e, se em caso positivo, em que nível o mesmo se encontra. 

Extremos de idade 

Definição conceitual 
Idade é o tempo transcorrido desde o nascimento, em anos. Os extremos da idade 
são: idade < 2 anos e idade ≥ 65 anos de idade.  
 
 

Referência empírica 
O examinador deve indagar o indivíduo ou responsável sobre a sua idade e/ou 
identificá-la por meio de consulta ao documento de identificação ou prontuário. 
Caso a resposta seja “menor ou igual a 2 anos” ou “maior ou igual a 65 anos”, o 
fator de risco estará presente. 

Extremos de peso 

Definição conceitual  
Extremos de peso se definem como peso abaixo do mínimo normal (baixo peso) e 
acima do máximo normal (obesidade).  A classificação do peso pode ser feita por 
meio do Índice de Massa Corpórea (IMC), o qual é um indicador que leva em conta 
o peso e a altura. 

Referência empírica 
O IMC é calculado a partir do peso em quilogramas dividido pela altura em metros 
ao quadrado (kg/m²), sendo categorizado em: 
Baixo peso: IMC < 18,5kg/m² 
Peso normal: 18,5 kg/m² ≤ IMC < 25kg/m² 
Sobrepeso: 25kg/m²  IMC < 30kg/m²  
Obesidade: IMC ≥ 30kg/m² 
A obesidade pode ainda ser classificada como:  
Obesidade classe I: 30kg/m² ≤ IMC < 35 kg/m² 
Obesidade classe II: 35kg/m² ≤ IMC < 40 kg/m² 
Obesidade classe III: IMC ≥ 40kg/m² (Obesidade mórbida) 
Na busca de extremos de peso, o examinador deve medir o IMC do paciente 
identificando-o como de baixo peso ou obeso. Para tanto, a massa corporal deve 
ser medida por meio de balança comum ou, para os pacientes impossibilitados de 
deambular, usa-se a cama-balança. A altura é mensurada por meio de haste 
milimetrada que acompanha as balanças ou que se afixa em uma parede, sendo 
medida com o indivíduo na posição ortostática.  
Em pacientes acamados, impossibilitados de manter-se na posição ortostática, a 
estatura e o peso podem ser estimados a fim de se calcular o IMC, da seguinte 
forma:  
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Estatura estimada 
Sexo masculino 
Altura (cm) = 64,19 – (0,04 x Idade (em anos)) + (2,02 x Altura do Joelho (cm)) 
Sexo feminino 
Altura (cm) = 84,88 – (0,24 x Idade (em anos)) + (1,83 x Altura do Joelho (cm)) 
 
Peso estimado 
Sexo masculino 
Peso (kg) = (0,98 x CPA) + (1,16 x AJ) + (1,73 x CB) + (0,37 x DCSE) – 81,69 
Sexo feminino 
Peso (kg) = (1,27 x CPA) + (0,87 x AJ) + (0,98 x CB) + (0,4 x DCSE) – 62,35 
 
CPA = Circunferência da panturrilha (cm) 
AJ = Altura do joelho 
CB = Circunferência do braço (cm) 
DCSE = Dobra cutânea subescapular (mm) 
 
Circunferência da panturrilha 
Posicione o paciente com os pés afastados 20 cm um do outro. Uma fita métrica 
inelástica é colocada ao redor da panturrilha (circunferência máxima no plano 
perpendicular à linha longitudinal da panturrilha) e deve-se mover a fita para cima e 
para baixo a fim de localizar esta máxima circunferência. A fita métrica deve passar 
em toda a extensão da panturrilha, sem fazer compressão. O valor zero da fita é 
colocada abaixo do valor medido. 
Altura do joelho 
Posicionar a ponta da fita métrica inelástica no calcanhar do pé e estendê-la 
paralelamente à tíbia até a borda superior da patela (rótula do joelho). 
Circunferência do braço 
Com uma fita métrica inelástica, posicione o cotovelo do indivíduo a 90º, com a 
palma da mão voltada para cima. Por meio de palpação, localize e marque o ponto 
mais distal do processo acromial da escápula e a parte mais distal do olécrano. 
Faça, então, uma pequena marcação do ponto médio entre estas duas 
extremidades. Em seguida, relaxe o braço do indivíduo, deixando-o livremente 
estendido ao longo do corpo. O paciente deve estar com roupas leves ou com toda 
a área do braço exposta, de modo a permitir uma total exposição da área dos 
ombros. Com a fita métrica inelástica, faça a medida da circunferência do braço em 
cima do ponto marcado, sem fazer compressão. 
Prega cutânea subescapular 
Para determinar o local da medição da dobra cutânea subescapular, o local a ser 
medido é justamente no ângulo inferior da escápula. Para localizar o ponto, o 
examinador deve palpar a escápula, percorrendo seus dedos inferior e 
lateralmente, ao longo da borda vertebral até o ângulo inferior ser identificado. Em 
alguns pacientes, especialmente em obesos, gentilmente coloque os braços do 
paciente para trás, a fim de que seja identificado mais facilmente o ponto. A dobra 
cutânea é destacada na diagonal, inclinada ínfero-lateralmente aproximadamente 
num ângulo de 45º com o plano horizontal; O adipômetro é aplicado ínfero-
lateralmente em relação ao indicador e o polegar que está tracionando a prega e a 
medida deve ser registrada o mais próximo de 0,1 mm. 
Caso o paciente seja classificado como baixo peso ou obeso, o fator de risco estará 
presente. 
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Orientação ao examinador 
O examinador preencherá os valores solicitados. Caso o paciente tenha a 
possibilidade de se manter em posição ortostática, deve-se apenas anotar o peso e 
a altura. Caso o paciente seja restrito ao leito, faz-se necessário o preenchimento 
dos demais itens, a fim de que se possa calcular a estimativa do peso e da altura. 

Fricção 

Definição conceitual 
A fricção é a resistência ao movimento que acontece quando duas superfícies são 
movidas entre si. 

Referência empírica 
O examinador deve avaliar se o paciente requer assistência de moderada à máxima 
para se mover, bem como observar o ato de friccionar voluntária ou 
involuntariamente áreas do corpo contra alguma superfície.  
Caso o corpo do paciente esteja sendo friccionado sobre uma superfície, o fator de 
risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
O examinador marcará sim ou não para a necessidade moderada à máxima para 
se mover e para a existência de fricção em alguma área do corpo. Em caso 
positivo, o examinador deverá descrever quais áreas do corpo apresentam fricção 
com a superficie. 

Hipoalbuminemia 

Definição conceitual  
Baixos níveis de albumina no sangue. Proteína plasmática sintetizada pelo fígado. 
Essencial para a regulação da pressão coloidosmótica, a qual é crítica para o 
movimento de água e solutos na microcirculação. É uma molécula transportadora 
de componentes sanguíneos normais e agentes exógenos, como os medicamentos. 

Referência empírica  
Concentração de albumina sérica inferior a 3 g/dL. Caso o paciente apresente 
concentração de albumina sérica < 3 g/dL, o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento deve ser preenchido o valor do nível de albumina sérica do último 
exame laboratorial.  

Hipoperfusão tecidual 

Definição conceitual 
Condição que reduz a circulação e a nutrição da pele e dos tecidos subcutâneos. 
Uma pressão prolongada compromete o fluxo sanguíneo, reduzindo a nutrição e 
oxigenação da pele e dos tecidos subjacentes. 

Referência empírica 
Avaliação da saturação de oxigênio arterial (SaO2): o examinador deve medir a 
SaO2 por meio de oximetria de pulso. SaO2 varia de 93% a 99%.  
Avaliação do enchimento capilar: o examinador deve medir o retorno da coloração 
da unha pressionando substancialmente o leito ungueal por alguns segundos, 
provocando o seu branqueamento. Solte a pressão e observe o tempo decorrido 
até que a cor das unhas volte ao tom normal. Um tempo aceitável para o retorno 
capilar é menor que 2 segundos.  
Avaliação da cianose periférica: o examinador deve identificar à luz natural ou com 
foco luminoso forte a cianose (coloração azulada da pele e das mucosas), 
observando-se os lábios, a ponta do nariz, a região das bochechas, os lóbulos das 
orelhas, a língua, o palato, as extremidades das mãos e dos pés (leitos ungueais). 



157 
 
 

Para identificar o fator de risco hipoperfusão tecidual, pelo menos um dos itens a 
seguir deve ser identificado: Valores menores que 93% para saturação de oxigênio 
arterial; Tempo acima de 2 segundos para enchimento capilar; Coloração azulada 
da pele e das mucosas. 

Incontinência urinária e/ou fecal 

Definição conceitual 
Padrões de eliminação urinária e/ou fecal alterados que reduzem a independência 
do indivíduo, gerando embaraço e isolamento. 
Incontinência urinária: Alteração miccional verificada nas vias urinárias inferiores.  
Aparece sob a forma de incontinência, urgência ou incontinência paradoxal, ou de 
transbordamento, que surge quando a pressão intravesical se iguala à resistência 
uretral, de modo que o paciente elimina urina sem perceber, quase continuamente. 
Trata-se de um fenômeno normal do envelhecimento. No caso da mulher idosa, é 
causada por frouxidão da musculatura pélvica e, no homem idoso, hipertrofia 
prostática. Outras causas a serem citadas: infecções, uretrite atrófica, estados 
confusionais, medicamentos, imobilidade e fecaloma. 
Incontinência fecal: Emissão involuntária de fezes sólidas ou líquidas. Esse sinal 
ocorre após a perda ou disfunção do controle do esfíncter anal externo e pode 
resultar de vários distúrbios grastrointestinais, neurológicos e psicológicos, efeitos 
dos fármacos ou cirurgia. 

Referência empírica 
O examinador deverá verificar ou questionar o indivíduo ou responsável sobre a 
presença ou ausência de incontinência urinária e/ou fecal.  
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 

Limitação na percepção sensorial 

Definição conceitual 
Alterações subjetivas da sensibilidade representadas por parestesias ou 
hipoanestesia ou anestesias. Parestesias são sensações anormais, não-dolorosas, 
descritas pelo paciente como formigamento e dormência. Hipoanestesia é a 
diminuição da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. E a anestesia é a abolição das 
sensibilidades em todos os seus modos. 

Referência empírica 
A sensibilidade tátil da área de risco para úlcera por pressão (proeminências 
ósseas) deve ser medida por meio dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, 
também conhecidos como estesiômetros, da marca Sorri®. O examinador deve 
segurar o cabo do aparelho de modo que o filamento fique perpendicular à 
superfície da pele do paciente e a pressão feita deve atingir uma força suficiente 
para curvar o filamento. O paciente deve, então, mencionar se sente o toque do 
instrumento. O examinador começa a avaliação utilizando o estesiômetro mais fino 
e sequencialmente até o mais espesso, à medida em que o paciente não refere a 
sensibilidade. A sensibilidade tátil estará prejudicada quando o paciente referir 
sensação de toque apenas a partir do monofilamento laranja ou em caso de não 
referir sensibilidade com nenhum monofilamento. 
A sensibilidade dolorosa é pesquisada com um estilete rombo ou qualquer material 
pontiagudo capaz de provocar dor sem ferir o paciente. 
A sensibilidade térmica é obtida pela comparação com o tubo de água fria e água 
quente. Requer dois tubos de ensaio, um com água gelada e outro com água 
quente (em torno de 45 ºC, pois acima desse limite passa a ser dolorosa), com os 
quais se tocam pontos diversos do corpo, alternando-se os tubos. 
Convém realizar as provas repetidamente na área comprometida e em área 
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contralateral sã. 
Caso alguma das sensibilidades esteja prejudicada, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
O examinador marcará no instrumento a alteração ou não nos três tipos de 
sensibilidade. 

Medicamentos (esteróides e/ou vasopressores- noradrenalina/norepinefrina) 

Definição conceitual 
Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, 
prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. Assim, a terapia com 
medicamentos é a utilização de medicamentos pelo indivíduo.  

Referência empírica 
O examinador busca os medicamentos utilizados pelo paciente na prescrição 
médica. 
Esteróides: Betametasona, Dexametasona, Hidrocortisona, Budesonida, 
Metilprednisolona, Prednisona. 
Vasopressores: Noradrenalina, Adrenalina, Vasopressina, Dopamina, 
Dobutamina. 
Caso o paciente faça uso dos referidos medicamentos, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
O examinador deve apontar se o paciente faz uso de medicamentos esteróides 
e/ou vasopressores e descrever qual ou quais. 

Nutrição inadequada 

Definição conceitual:  
São problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por 
escassez quanto por excesso, tendo como consequência a desnutrição e a 
obesidade.  

Referência empírica  
O examinador deve verificar os exames laboratoriais do paciente com o intuito de 
buscar indícios de inadequação no estado nutricional. Sendo assim, adiante são 
apresentados os indicadores bioquímicos de bom estado nutricional. 
 

Nutriente ou medida Exame Homens Mulheres 
Ferro Hemoglobina (g/100mL) >13 >12 

Hematócrito (%) ≥40 ≥37 

Saturação de transferrina (%) ≥20 ≥20 

Proteína Albumina sérica (g/dL) 3,4 - 5,4 3,4 - 5,4 

Metabolismo lipídico 
normal 

Colesterol sérico (mg/100 ml) <200 <200 

Triglicerídeo sérico (mg/100 ml) <150 <150 

Lipoproteína de alta densidade 
(mg/100 ml) 

>40 >40 

Lipoproteína de baixa densidade 
(mg/100 ml) 

<130 <130 

Razão colesterol/lipoproteína de 
alta densidade 

<4,5 <4,5 

Metabolismo normal dos 
carboidratos 

Glicose sérica (mg/100 ml) 75 - 110 75 - 110 

Hemoglobina AIC (%) 6 ou menos 6 ou menos 

Folato (ng/Ml) Folato sérico 3,6 - 20 3,6 - 20 
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Caso o paciente se enquadre fora dos níveis apresentados, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento deve ser preenchido o valor de cada item referente aos últimos 
exames laboratoriais. 

Pressão 

Definição conceitual 
Pressão é a força exercida em uma determinada área. Pressão aplicada pelo peso 
do corpo que provoca redução do fluxo sanguíneo arterial e capilar, levando a 
eventos isquêmicos. Quando a pressão sobre a pele é maior do que a pressão 
dentro dos vasos sanguíneos periféricos de pequeno calibre que fornecem irrigação 
sanguínea à pele, dá-se o processo de isquemia tecidual. 

Referência empírica 
Pressão é a relação entre força e área (P= F/a).  
 
P= F/a 
P = Fp/a 
Fp = m.ag 
P = m.ag/a 
 
Sendo as siglas e suas respectivas unidades de medidas:  
F: Força (Newton) 
a: Área (m2) 
P: Pressão (N/m2 = Pascal) 
Fp: Força peso (m/s) 
m: massa (Kg) 
ag: aceleração gravitacional (9,8 m/s) 
 
Pressão é, portanto, igual ao peso corporal da área de superfície / área da 
superfície de contato com a pele.  
A pressão que é dada em Pascal deve ser transformada para mmHg da seguinte 
maneira: 1 mmHg = 133,322 Pascal 
 
Para se quantificar a intensidade da pressão aplicada externamente na pele, mede-
se a pressão entre as faces do corpo e do colchão, com o paciente em decúbito 
dorsal ou sentado. Sendo assim, o nível de pressão necessário para causar dano 
ao tecido pode variar de paciente para paciente, aceitando-se 32 mmHg como nível 
normal de pressão arteriolar média. Quando a pressão cutânea externa for superior 
a essa média, ocasiona-se isquemia local, podendo ocasionar edema, eritema, 
erosão ou úlceras. 
Estima-se o peso corporal da área da superfície em contato através da 
Porcentagem do Peso Corporal contribuído por partes específicas do corpo: 
 
Tronco s/membros 50.0% do peso corporal 
Mão 0.7% do peso corporal 
Antebraço 1.6% do peso corporal  
Parte superior do braço 2.7% do peso corporal  
Braço inteiro 5.0% do peso corporal 
Pé 1.5% do peso corporal  
Parte inferior da perna sem pé 4.4% do peso corporal  
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Coxa 10.1% do peso corporal 
 
Caso a pressão cutânea externa seja superior a 32 mmHg, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento, examinador preencherá os valores solicitados. 

Restrição da mobilidade 

Definição conceitual 
Limitação da capacidade de alterar e controlar a posição do corpo. 

Referência empírica 
O examinador detecta a dificuldade de realização de movimentos independentes 
para mudanças na posição do corpo e dos membros superiores e inferiores do 
indivíduo. 
A avaliação da mobilidade do paciente deve ser feita por meio da amplitude do 
movimento. Examine fisicamente o paciente procurando detectar a presença de 
rigidez, inchaço, dor, limitação dos movimentos ou movimentação desigual. 
O paciente pode, ainda, ser solicitado a realizar movimentos de flexão, extensão, 
flexão lateral, rotação, abdução e adução das seguintes partes do corpo: Pescoço, 
ombro, cotovelo, antebraço, punho, mãos, dedos das mãos, quadril, joelho, 
tornozelo, pés e dedos dos pés.  
Em caso de dificuldade para a realização dos movimentos, o fator de risco estará 
presente. 

Tabagismo 

Definição conceitual 
O hábito de fumar cinco ou mais cigarros por dia nos últimos seis meses.  

Referência empírica 
O examinador deve indagar sobre quantos cigarros fuma por dia e há quanto tempo 
fuma. O examinador deve levar em consideração o tempo de internação.  
Caso o paciente apresente o hábito de fumar cinco ou mais cigarros por dia nos 
últimos seis meses, o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento, examinador debe marcar sim ou não para o hábito de fumar e, em 
caso positivo, descrever quantos cigarros por dia e há quanto tempo. 

Umidade da pele 

Definição conceitual 
Exposição da pele à umidade excessiva.  
 
Referência empírica 
O examinador deve identificar a umidade por meio da inspeção, observando a 
presença de líquidos na superfície corporal, e da palpação, através da sensação 
tátil de umidade com as polpas digitais e palma da mão. 
Caso a pele esteja úmida, o fator de risco da pele estará presente. 

Conhecimento insuficiente do cuidador sobre prevenção de úlcera de pressão 

Definição conceitual 
Deficiência de informação do cuidador relacionada à prevenção de úlcera por 
pressão decorrente da falta de familiaridade com os recursos de informação, 
incapacidade de recordar, falta de interesse em aprender e limitação cognitiva. 

Referência empírica 
O examinador deve indagar o cuidador sobre medidas de prevenção para o 
desenvolvimento de úlceras por pressão.  
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O cuidador deve apontar pelo menos um dos seguintes cuidados: Atenção 
constante às alterações da pele; Reposicionamento do paciente; Manutenção da 
higiene do paciente e do leito, evitando umidade da pele (Manter o paciente seco e 
com a pele hidratada); Promoção do alívio da pressão (Elevar a cabeceira da cama 
até no máximo 30º e evitar pressão direta nos trocânteres, quando em posição 
lateral); Estímulo de nutrição e hidratação adequada. 
Em casos de inadequação da resposta, o fator de risco estará presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento, o examinador deve anotar as medidas de prevenção para o 
desenvolvimento de úlceras por pressão ditas pelo cuidador 

Desidratação 

Definição conceitual 
Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. 

Referência empírica 
Sinais de desidratação: Cor (palidez cutânea); Temperatura (aumento da 
temperatura corporal); Turgor (elasticidade e turgor diminuídos); Umidade e Textura 
(pele seca); Mucosas (mucosas secas); Globo ocular (olhos afundados e 
hipotônicos); Psiquismo (excitação psíquica ou abatimento); Sede; Pulso (aumento 
da frequência de pulso); Pressão arterial (diminuição da pressão sanguínea); 
Diurese (aumento da concentração urinária e diminuição do débito urinário); Queda 
abrupta de peso; Estado geral comprometido. 
O examinador deve medir este fator de risco por meio de inspeção e palpação. Em 
caso de presença dossinais patognomônicos de desidratação: sede exagerada, 
boca e pele secas, olhos fundos, ausência ou pequena produção de lágrimas, 
diminuição da sudorese, o fator de risco estará presente. 

História de úlcera por pressão 

Definição conceitual 
História anterior de úlceras por pressão. 

Referência empírica 
O examinador deve indagar o paciente ou responsável sobre a existência de úlcera 
por pressão anterior. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 

Linfopenia 

Definição conceitual 
Transtorno hematológico caracterizado pela redução no quantitativo de linfócitos no 
sangue. 

Referência empírica 
O examinador deve verificar nos exames laboratoriais uma contagem de Linfócitos 
< 1500. 
Em caso de linfócitos < 1500, o fator de risco estará presente.  

Orientação ao examinador 
No instrumento, o examinador deve anotar a contagem de linfócitos referente ao 
último exame laboratorial. 

Pele com descamação 

Definição conceitual 
Textura áspera da pele observada em forma de escamas. As escamas são lâminas 
epidérmicas que tendem a desprender-se fácil e continuamente da superfície 
cutânea. Se têm o aspecto de farelo, são furfuráceas, e quando em tiras, laminares 
ou foliáceas. Tal alteração tem influência na abertura de lesões cutâneas. 
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Referência empírica 
O examinador deve atritar/raspar a superfície cutânea com uma espátula de 
madeira, de modo lento e pouco agressivo. A raspagem deve ser feita sem que o 
paciente acuse dor. No caso da soltura de escamas, o fator de risco estará 
presente. 

Pele ressecada 

Definição conceitual 
Textura áspera da pele, consequência de diminuição da secreção sebácea, 
sudorípara e do conteúdo de água da derme. Pode ser observada em indivíduos 
idosos, expostos às intempéries e que trabalham em atividades rudes, tais como 
lavradores, pescadores, garis e foguistas, e em algumas afecções como mixedema 
e dermatopatias crônicas. Tal alteração tem influência na abertura de lesões 
cutâneas. 

Referência empírica 
O examinador deve deslizar as polpas digitais sobre a superfície cutânea, sendo 
possível constatar a textura da pele.  
Caso seja identificada uma pele áspera e ressecada, o fator de risco estará 
presente. 

Temperatura elevada da pele em torno de 1-2 °C 

Definição conceitual 
Aumento de 1-2 °C na temperatura de áreas restritas da pele ou segmentos 
corporais vinculados a proeminências ósseas. Qualquer aumento na temperatura, 
combinada com a pressão, é um sinal de alerta, pois aumenta a susceptibilidade 
dos tecidos para o desenvolvimento de úlcera por pressão, quer por isquemia, quer 
por lesão de reperfusão quando a pressão é aliviada. 

Referência empírica 
O examinador deve realizar a mensuração da temperatura da pele através de um 
termômetro infravermelho Model:IT-903, específico para a pele humana. Faz-se a 
comparação entre a temperatura da pele de um local em que não há risco de 
desenvolver úlcera por pressão e de um local em que o risco existe. 
Caso a temperatura do local em risco de desenvolver úlcera por pressão seja maior 
(1-2°C) do que em um local em que o risco não existe, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento, o examinador deve anotar a temperatura verificada na pele de 
proeminência óssea e de áreas sem o risco de desenvolver UP.  

Diabetes Mellitus 

Definição conceitual 
Síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas causada 
tanto pela ausência de secreção de insulina quanto pela diminuição da 
sensibilidade dos tecidos à insulina. O diabetes é classificado em tipo I e II a 
depender da causa. O diabetes tipo I, também chamado de diabetes mellitus 
dependente de insulina, é causado pela ausência de secreção da insulina. O 
diabetes tipo II, também chamado de diabetes mellitus não-dependente de insulina, 
é causado pela diminuição da sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito metabólico 
da insulina, conhecida como resistência insulínica. 
Alterações vasculares associadas ao diabetes reduzem o fluxo sanguíneo para os 
tecidos, principalmente os periféricos. O risco de ruptura na integridade da pele é 
evidente no cliente diabético. 

Referência empírica 
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O examinador deverá questionar o indivíduo ou responsável sobre a presença ou 
ausência do diabetes mellitus. 
Em caso de resposta positiva, o fator de risco estará presente. 

Dispositivos externos no corpo do paciente 

Definição conceitual 
Dispositivos hospitalares distribuídos pelo corpo do paciente: oxímetro de pulso, 
sonda nasogástrica, traqueostomia, tubo endotraqueal, cânulas nasais, cateterismo 
IV, talas, contínua pressão nas vias aéreas, dispositivos de fixação, colares 
cervicais. 

Referência empírica 
O examinador deve verificar a presença destes dispositivos no paciente em estudo. 
Em caso da presença de pelo menos um destes dispositivos, o fator de risco estará 
presente. 

Pele fina 

Definição conceitual 
Espessura fina da pele. A espessura da pele é menor, deixando transparecer até 
vasos e outras estruturas. Tal alteração pode ser observada, por exemplo, em 
pessoas idosas, no hipertireoidismo e nas regiões recentemente edemaciadas. 

Referência empírica 
O examinador deve inspecionar a superfície cutânea das proeminências ósseas, 
sendo possível constatar a espessura fina da pele. 
Em constatando-se a espessura fina, o fator de risco estará presente. 

Tempo prolongado de permanência na UTI 

Definição conceitual 
Tempo de permanência do paciente na Unidade de Terapia Intensiva superior a 
seis dias, desde a sua admissão até o dia atual. 

Referência empírica 
O examinador deve verificar no prontuário do paciente o primeiro dia de sua 
internação na Unidade de Terapia Intensiva e calcular há quantos dias o mesmo 
permanece hospitalizado.  
Caso o tempo de permanência seja superior a seis dias, o fator de risco estará 
presente. 

Orientação ao examinador 
No instrumento, o examinador deve anotar o tempo, em dias, referente à 
permanência do paciente na UTI. 
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO 
 

Sistema internacional de classificação das úlceras por pressão NPUAP/EPUAP. 

Natal-RN, 2016 

Categoria/ 
Grau 

Descrição Ilustração 

I - Eritema Não 
branqueável 

Pele intacta com rubor não branqueável 
numa área localizada, normalmente 

 

I - Eritema Não 
branqueável 

sobre uma proeminência óssea. Em pele 
de pigmentação escura pode não ser 
visível o branqueamento; a sua cor pode 
ser diferente da pele da área 
circundante. 
A área pode estar dolorosa, dura, mole, 
mais quente ou mais fria 
comparativamente ao tecido adjacente. 
A Categoria/Grau I pode ser difícil de 
identificar em indivíduos com tons de 
pele escuros. Pode ser indicativo de 
pessoas “em risco” (sinal precoce de 
risco). 

 
 

 

II - Perda 
Parcial da 

Espessura da 
Pele 

Perda parcial da espessura da derme 
que se apresenta como uma ferida 
superficial (rasa) com leito vermelho-
rosa sem tecido desvitalizado. Pode 
também apresentar-se como flictena 
fechada ou aberta preenchida por líquido 
seroso. 
Apresenta-se como uma úlcera brilhante 
ou seca, sem tecido desvitalizado ou 
equimose. 
Esta Categoria/Grau não deve ser usada 
para descrever fissuras da pele, 
queimaduras por abrasão, dermatite 
associada à incontinência, maceração 
ou escoriações. 

 
 

 
 
 

III - Perda 
Total da 

Espessura da 
Pele 

Perda total da espessura dos tecidos. O 
tecido adiposo subcutâneo pode ser 
visível, mas os ossos, tendões ou 
músculos não estão expostos. Pode 
estar presente algum tecido 
desvitalizado, mas não oculta a 
profundidade dos tecidos lesados. 
Podem ser cavitadas e fistulizadas. 
A profundidade de uma úlcera por 
pressão de Categoria/Grau III varia de 
acordo com a localização anatômica. A 
asa do nariz, as orelhas, a região 
occipital e os maléolos não têm tecido 
subcutâneo e as úlceras de 
Categoria/Grau III podem ser 
superficiais. Em contrapartida, em zonas 
com tecido adiposo abundante podem 
desenvolver-se úlceras por pressão de 
Categoria/Grau III extremamente 
profundas. Tanto o osso como o tendão 
não são visíveis nem diretamente 

 
 
 
 
 

 



166 
 
 

palpáveis. 

IV - Perda total 
da espessura 
dos tecidos 

Perda total da espessura dos tecidos 
com exposição óssea, dos tendões ou 
dos músculos. Em algumas partes do 
leito da ferida, pode aparecer tecido 
desvitalizado (úmido) ou necrose (seca). 
Frequentemente são cavitadas e 
fistulizadas. 
 

 

IV - Perda total 
da espessura 
dos tecidos 

A profundidade de uma úlcera por 
pressão de Categoria/Grau IV varia de 
acordo com a localização anatômica. A 
asa do nariz, as orelhas, a região 
occipital e os maléolos não têm tecido 
subcutâneo e estas úlceras podem ser 
superficiais. Uma úlcera de 
Categoria/Grau IV pode atingir o 
músculo e/ou as estruturas de suporte 
(ou seja, fáscia, tendão ou cápsula 
articular), tornando possível a 
osteomielite. Tanto o osso como o 
tendão expostos são visíveis ou 
diretamente palpáveis. 

 

 
 
 

Não 
graduáveis/ 

Inclassificáveis
. Profundidade 
Indeterminada 

Perda total da espessura dos tecidos, na 
qual a base da úlcera está coberta por 
tecido desvitalizado (amarelo, 
acastanhado, cinzentos, verde ou 
castanho) e/ou necrótico (amarelo  
escuro, castanho ou preto) no leito da 
ferida. 
Até que seja removido tecido 
desvitalizado e/ou necrótico suficiente 
para expor a base da ferida, a 
verdadeira profundidade e, por 
conseguinte, a verdadeira 
Categoria/Grau, não podem ser 
determinadas. Um tecido necrótico 
(seco, aderente, intacto e sem eritema 
ou flutuação) nos calcâneos serve como 
“penso (biológico) natural” e não  
deve ser removido. 

 
 
 

 

Suspeita de 
lesão nos 

tecidos 
profundos: 

Profundidade 
Indeterminada 

Área vermelha escura ou púrpura 
localizada em pele intacta e descolorada 
ou flictena preenchida com sangue, 
provocadas por danos no tecido mole 
subjacente resultantes de pressão e/ou 
cisalhamento. A área pode estar 
rodeada por tecido doloroso, firme, mole, 
úmido, mais quente ou mais frio 
comparativamente ao tecido adjacente.  
A lesão dos tecidos profundos pode ser 
difícil de identificar em indivíduos com 
tons de pele escuros. A evolução pode 
incluir uma flictena de espessura fina 
sobre o leito de uma ferida escura. A 
ferida pode evoluir ficando coberta por 
uma fina camada de tecido necrótico. A 
sua evolução pode ser rápida expondo 
outras camadas de tecido adicionais, 
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mesmo que estas recebam o tratamento 
adequado. 

Fonte: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 

Pacific Pressure (2014). 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
 

 

 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Construção do diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão 

Pesquisador: ANA LUISA BRANDÃO DE CARVALHOLIRA 

Área Temática: 

Versão:1 

CAAE: 36883714.5.0000.5292 

Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 848.997 

Data da Relatoria: 23/10/2014 

Apresentação do Projeto: 

Estudo observacional com a finalidade de definir critérios para o diagnóstico de paciente em risco de 

úlcera depressão. Este diagnóstico irá identificar os pacientes que apresentam fatores de 

risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão e trata-se de um diagnóstico de enfermagem 

ainda não cadastrado no NANDA. Com esse fim, será feito um levantamento bibliográfico para 

identificação dos elementos que irão constituir os critérios de diagnóstico, uma seleção por um 

painel de especialistas dos critérios (i.e. fatores de risco) relevantes para o diagnóstico e uma 

avaliação, numa amostra de pacientes, dos índices de valor diagnóstico desses critérios (e.g. 

sensibilidade, especificidade). 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo da pesquisa é o estabelecimento de uma nova entidade nosológica em enfermagem 

denominada "risco de úlcera de pressão". 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não haverá benefícios diretos para os participantes no estudo. Os resultados do estudo poderão 

melhorar a atenção dos profissionais de saúde para um problema que tem grande impacto na 

qualidade de vida dos pacientes e no financiamento dos serviços de saúde. Não haverá uma 

intervenção, coleta de produtos biológicos ou realização de exames complementares de 

diagnóstico para este estudo. Os riscos são limitados à possibilidade de constrangimento e à 

perda de confidencialidade. Estes aspectos foram mencionados no protocolo do estudo e no TCLE. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto é inovador, tem aplicabilidade clínica, está bem justificado e assenta em metodologia 

rigorosa, adequada e atual. A dimensão da amostra está justificada e o seu cálculo está correto. 
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O projeto tem viabilidade e o grupo de pesquisa tem qualificações adequadas. Os riscos para os 

voluntários são mínimos, foram identificados e foram descritas as medidas tomadas para a sua 

minimização. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados todos os documentos necessários, incluindo os dados da pesquisadora, o termo 

de anuência do HUOL, o protocolo com os formulários de coleta de dados em anexo, e os TCLEs. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O parecer é favorável. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

NATAL, 29 de 

Outubro de 2014 

 

 

Assinado por:João Carlos Alchieri (Coordenador) 

 

 

 


