
TRABALHO  02

SPINAL CORD INJURY PRESSURE ULCER SCALE : UMA NOVA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERA POR 
PRESSÃO

RITA DE CÁSSIA FERREIRA

Introdução: As úlceras por pressão(UPP) são freqüentes em pacientes com lesão medular, proporcionando sérias

complicações clínicas, psicológicas e sociais. A prevenção torna-se fundamental através da avaliação de seus fatores de

risco(CALIRI et al 2002). Atualmente existem inúmeras escalas de avaliações de risco para o desenvolvimento das UPP,

porém não especificamente para pacientes com lesão medular. SALZBERG et al(1996) desenvolveram uma escala

específica para essa clientela denominada de Spinal Cord Injury Ulcer Pressure Scale (SCIPUS). Objetivo: Esse estudo tem

como objetivo descrever a SCIPUS em suas propriedades, bem como sua aplicabilidade através da revisão de literatura.

Métodos: A metodologia utilizada foi a consulta as bases de dados Cochrane, LILACS, MEDILINE, SciELO e PUBMED de

artigos publicados desde a sua criação até o presente momento. Resultados: A SCIPUS foi desenvolvida a partir de um

estudo retrospectivo em um centro hospitalar para veteranos de guerra numa população total de 219 pacientes com

lesão medular(LME), tendo como critérios de inclusão: LME sem lesão de córtex cerebral. Tratamento e exames dentre os

anos de 1987 e 1993, limitações de mobilidade e etiologia neoplásica ou traumática com início de LME. Quinze fatores

de risco atingiram os quatro critérios de inclusão para a formação da SCIPUS: nível de atividade, grau de morbidade, LME

completa, incontinência urinária, disreflexia autonômica, idade avançada, doenças cardíaca-pulmonares ou renais, função

cognitiva diminuída, diabetes, tabagismo, internação hospitalar ou casa de repouso, hipoalbuminemia e anemia. Os

escores estavam classificados como: risco baixo 0-2; moderado: 3-5; alto: 6-8; muito alto 9-25. Nos resultados individuais

totais variam de 0 a 19, o valor mais alto foi de 25, o médio valor 7. Pacientes pertencentes ao grupo com UPP obtiveram

resultado médio significante maior do que o grupo de controle sem UPP. Comparada as escalas disponíveis usadas, os

primeiros resultados da SCIPUS representaram uma especificidade e sensibilidade melhor a esta clientela

específica(BYRNE et al, 1999). Os 15 fatores de risco da SCIPUS foram considerados como fortes indicadores aos

pacientes com LME para o desenvolvimento das UPP, intensificando assim sua prevenção

Como tratamento. Conclusões: A SCIPUS no momento está em projeto de tradução para a língua portuguesa,

adaptadação transcultural e validação pela autora citada acima.
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