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Introdução: 

Dados da literatura internacional estimam que entre 3 a 14% dos pacientes hospitalizados 

desenvolvem úlcera por pressão (NPUAP, 1989). Por isso, os indivíduos em risco devem ter 

uma inspeção sistemática da pele diariamente, prestando-se atenção particular às regiões de 

proeminências ósseas. Dealey (1996) ressalta que as escalas de risco são úteis, devendo a 

equipe de enfermagem utilizar medidas preventivas cabíveis quando o paciente é considerado 

de risco. Ao fazer uma análise das escalas validadas, verificou-se que as de Braden e de 

Norton, embora sejam as mais conhecidas e utilizadas, serviriam como instrumentos para 

elaboração de uma nova escala que fosse mais facilmente aplicada, comparada à de Braden, e 

mais específica, comparada à de Norton. Surge então a RUP – Escala para Avaliação de 

RISCO para ÚLCERA por PRESSÃO. 

Objetivo: 

Relatar a elaboração de uma escala para avaliação de riscos de desenvolvimento de úlcera por 

pressão.  

Métodos: 

 O trabalho foi desenvolvido em um hospital geral terciário da cidade de Londrina-PR, no ano 

de 2005. A escala elaborada por enfermeiros da comissão de curativos da instituição consiste 

de cinco fatores de risco: capacidade de reação ao desconforto, umidade, atividade, 

mobilidade e nutrição. Cada um destes fatores é dividido em três níveis, e cada nível é 

pontuado numa escala de 1 a 3, com uma palavra ou no máximo uma frase  por nível. Logo, a 

soma de cada nível que se refere ao estado do paciente, produz um escore que varia de 5 a 15, 

sendo que um alto escore indica risco aumentado. A escala foi impressa e plastificada em 

tamanho equivalente a ¼ de folha sulfite A4 a qual permite ser carregada como material de 

bolso. No verso foram impressos os cuidados de enfermagem padronizados e validados para 

evitar o desenvolvimento das úlceras como mobilização, posicionamento e conforto, uso de 

superfícies aliviadoras de pressão, controle da umidade, uso de umectantes e intervenção 

nutricional. Os enfermeiros realizam a inspeção da pele do paciente na admissão e depois 



diariamente. O resultado (escore) e as medidas de prevenção são registrados na prescrição de 

enfermagem. Todo enfermeiro recém contratado recebe treinamento sobre o uso da escala. 

Resultados: 

Por ser de aplicação rápida e simples, apresentar clareza nos resultados e estar facilmente 

disponível houve adesão de 100% do método pelos enfermeiros, redução da incidência das 

úlceras por pressão e padronização na comunicação escrita dentro da instituição.      

Conclusão:  

 A escala de RUP, embora em processo de validação, reafirma a importância do uso de uma 

escala de risco para predizer a possibilidade de desenvolvimento de úlcera por pressão e alerta 

os profissionais da saúde quanto à sua prevenção.  

Referências Bibliográficas: 

Caliri, M.H.L.; Benfati, F.B.S. Úlceras de Pressão,1998. Disponível na Internet: 

http://www.eerp.usp.br/projetos/ulcera/ 

 Dealey, C. Cuidando de feridas: um guia para enfermeiras. São Paulo: Atheneu, 2001.  

Jorge, S.A.; Dantas, S.R.P.E. Abordagem Multiprofissional do tratamento de Feridas. São 

Paulo: Atheneu, 2003.  

Silva, M.S.M.L. Fatores de Risco para Úlcera de Pressão em Pacientes Hospitalizados, 

1998. Dissertação de Mestrado-Faculdade Federal da Paraíba. Disponível na Internet: 

http://www.feridologo.com.br/teseup.htm 

*Enfermeiro especialista em Obstetrícia pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, 

Coordenador do Serviço de Medicina Preventiva do Plano de Saúde Hospitalar. 

**Enfermeira especialista em Assistência de Enfermagem à pacientes portadores de feridas 

pela Universidade Estadual de Londrina, Coordenadora do Serviço de Educação Continuada 

do Hospital Evangélico de Londrina. 

***Enfermeira especialista em Assistência de Enfermagem à pacientes portadores de feridas 

pela Universidade Estadual de Londrina, Coordenadora da Comissão de Curativos do 

Hospital Evangélico de Londrina. 



e-mail: lidiane.hecko@aebel.org.br 

 

 

  

 

 

mailto:lidiane.hecko@aebel.org.br

