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INTRODUÇÃO. As úlceras por pressão ocorrem no ambiente hospitalar e na comunidade, 

certos grupos de indivíduos apresentam maior risco para desenvolver esse tipo de lesão, são 

eles: os idosos com déficits neurológicos ou imobilidade, pacientes críticos e com doenças 

graves. A Doença de Alzheimer é um transtorno cerebral degenerativo progressivo que, 

destitui as pessoas de inteligência, consciência e mesmo de sua capacidade de controlar as 

funções corporais. Ela se encaixa dentre esses fatores causadores da úlcera por pressão, já que 

com a degeneração neurológica progressiva no seu estágio terminal o paciente geralmente fica 

imóvel, permanecendo acamado durante longo período. Para colaborar na prevenção de 

úlceras por pressão, dando mais subsídios para que os Enfermeiros pudessem identificar quais 

os pacientes que correm o risco para desenvolvê-los, vários pesquisadores elaboraram escalas. 

Entre as mais citadas está a de Braden: A escala é composta de seis sub-escalas que refletem 

os determinantes causais das UP: a intensidade e a duração da pressão (percepção sensorial, 

atividade e mobilidade) e a tolerância tissular à pressão (umidade, fricção e cisalhamento e 

nutrição). OBJETIVO. Este trabalho tem como objetivo discutir os riscos para o 

desenvolvimento de úlcera por pressão em idosos com Doença de Alzheimer de acordo com 

as sub-escalas da Escala de Braden, através da uma revisão de literatura. MÉTODO. A 

seleção dos artigos foi realizada na Bdenf, utilizando como descritores: Doença de Alzheimer, 

nutrição, umidade, locomoção, pele, publicados na língua portuguesa no período de 2000 a 

2008. Serão utilizadas teses e dissertações, além de livros textos de referência na temática. 

DISCUSSÃO. A fase inicial da Doença de Alzheimer dura em média 2 a 3 anos, é 

caracterizado por sintomas vagos e difusos, que se desenvolvem insidiosamente. No início há 

perda de concentração, desatenção, depressão, agitação e hiperatividade. Comparado com as 

sub-escalas de Braden ocorre o comprometimento nutricional associado à depressão. Na fase 

intermediária, que dura de 2 a 10 anos,há uma deterioração mais acentuada da memória e pelo 

aparecimento de sintomas focais, que incluem afasia, apraxia, agnosia e alterações 

visuespaciais. O julgamento torna-se alterado, estando o paciente alheio aos seus déficits, 

tornando-se notório as dificuldades para realização de tarefas complexas. Nessa fase há um 

pequeno comprometimento de todos os fatores das sub-escalas de Braden. Na fase avançada, 



com duração de 8 a 12 anos, e no estágio terminal, todas as funções cognitivas estão 

gravemente comprometidas, havendo até mesmo, dificuldades para reconhecer faces e 

espaços familiares. Os pacientes tornam-se totalmente dependentes e passam a se comunicar 

através de sons incompreensíveis até alcançarem o mutismo finalmente já acamados, com 

incontinência urinária e fecal, tendo um comprometimento da percepção sensorial, umidade, 

atividade física, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento. Referência Bibliográfica. 
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