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Resumo 

O objetivo do estudo é avaliar se há diferenças entre as 

médias na escala de Braden entre grupos com e sem 

lesão por pressão em uma unidade de terapia intensiva. 

Estudo epidemiológico, longitudinal retrospectivo e 

observacional, realizado à partir da revisão de 582 

prontuários de pacientes internados em terapia intensiva 

onde foram avaliadas diferenças de médias entre grupos 

na aplicação da escala de Braden. O grupo com lesão 

por pressão obteve menores pontuações na escala de 

Braden indicando maior risco de LPP.  

Introdução  

Pacientes internados em unidades de terapia intensiva 

(UTI) são os mais suscetíveis a desenvolver lesões por 

pressão (LPP) em hospitais (CAMPANILI et al., 2015). 

Estratégias de prevenção frequentemente se baseiam 

em abordagens estruturadas de avaliação de risco que 

podem ser representadas por escalas como a de Braden 

(NPUAP/EPUAP/PPPIA, 2014). Em UTIs 

frequentemente essas escalas classificam a maioria dos 

pacientes como sendo de alto risco, tornando difícil a 

individualização do cuidado e não levando em conta 

fatores específicos destas unidades (ALDERDEN, 2017). 

O objetivo do estudo é avaliar se há diferenças entre as 

médias na escala de Braden entre grupos com e sem 

LPP em uma UTI. 

Material e Métodos 

Estudo, de caráter epidemiológico, longitudinal 

retrospectivo e observacional, que investiga a aplicação 

da escala da escala de Braden em uma UTI. Foram 

coletados dados de prontuários arquivados de pacientes 

que estiveram internados e que tiveram alta da unidade 

no período de 2017 a 2018 (n= 764). Foram excluídos 

prontuários de pacientes já admitidos com LPP (n=150), 

menores de 18 anos (n= 11) e aqueles com 

internamento inferior a 12 horas (n= 20). Houve perda 

amostral de um prontuário considerado incompleto, 

totalizando 582 prontuários considerados válidos.  As 

análises foram feitas com auxilio do software IBM 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) 

versão 22. A amostra foi estratificada em grupos com 

base na presença ou ausência de LPP na saída da UTI 

sendo avaliadas as estatísticas de diferença entre 

médias destes grupos. (HO, 2014).  

Resultados e Discussão 

A menor nota atribuída na escala de Braden foi 08 e a 

maior 20, com média de 12,57 e mediana de 11 (desvio 

padrão de 2,26), indicando alto risco para LPP. Em 

consonância com os estudos de Tzuk-Guardia, Veja 

Morales e Colli-Novelo (2015) e Alderden et al., (2017) 

341 pacientes (58,5% do total da amostra) tiveram 

pontuação igual ou inferior a 12 na escala de Braden.  

 
Tabela 1. Valores absolutos e relativos de casos de LPP e média de 

pontuação na escala de Braden. Prontuários clínicos de uma UTI de 

hospital público, período 2017 a 2018. Ponta Grossa-PR. 2020. 

Brasil. 

 LPPs 
(n) 

Média 
de 

Braden 

Desvio 
Padrão 

teste-t para Igualdade de 
Médias 

 Dif. 
média 

E.P. 
da dif.  

Sig.  

Sem 
LPP 

382 
65,3% 

13,29 2,31 VI
A 

2,09 0,177 0,00 

Com 
LPP 

200 
34,7% 

11,2 1,3 VI
NA 

2,09 0,150 0,00 

Total 582  12,57 2,26     
Legenda: VIA – Variâncias iguais Assumidas / VINA – Variâncias iguais 
não assumidas / Dif. – Diferença  / E.P. – Erro padrão.  
Fonte: Os autores, 2020.  

Conclusão  

O grupo com LPP obteve menores pontuações na 

escala de Braden indicando maior risco de LPP. 
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