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A fratura de quadril é uma das causas de incapacidade e mortalidade em idosos e a freqüência 

tem aumentado anualmente em várias áreas do mundo, devido ao envelhecimento 

populacional
(1)

. Quanto maior o tempo em que o paciente permanece acamado, maiores são as 

chances de complicações, como por exemplo, a ulcera por pressão (UPP) sendo o principal 

fator, o excesso de pressão nas proeminências ósseas
(2)

. Outros fatores associados à UPP são: 

a umidade da pele devido à incontinência urinaria e fecal, a ingestão alimentar insuficiente e a 

fricção e cisalhamento que ocorrem se o paciente não conseguir movimentar-se sozinho sem 

arrastar-se no leito
(3)

. Para o atendimento dessas necessidades básicas de movimentação, 

eliminação e ingestão alimentar, dentre outras, o paciente necessita de auxilio de profissionais 

ou cuidadores familiares. Assim, o enfermeiro na sua prática clínica, precisa de instrumentos 

que o auxiliem a identificar os pacientes que tem dependência para o cuidado de forma que a 

assistência seja fornecida para o atendimento adequado. O comprometimento da capacidade 

do paciente para a realização das Atividades de Vida Diária (AVD) de forma independente 

pode ser mensurado utilizando instrumentos de avaliação da capacidade funcional
(4)

. Este 

estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o uso do Índice de Katz, para identificar o 

nível de independência de pacientes com fratura de quadril e testar a hipótese que pacientes 

com menor capacidade funcional tem maior freqüência de UPP e menores escores na Escala 

de Braden. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, em 

26/02/2007, processo 983/2007. Durante três meses, 30 pacientes hospitalizados com fratura 

de quadril foram acompanhados da admissão ate a alta e avaliados quanto à capacidade 

funcional pelo Índice de Katz, e quanto ao risco para UPP pela Escala de Braden. A inspeção 

da pele foi realizada na admissão e diariamente para detectar a presença da UPP. A análise foi 

realizada considerando três momentos da internação: admissão, 5º dia de internação ou 1º 

pós-operatório e na alta. Os pacientes eram predominantemente do sexo feminino (53,3%), 

brancos (76,7%), acima dos 60 anos de idade (56,7%), alfabetizados (60%) e aposentados 
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(33,3%). O local anatômico mais comum da fratura foi o colo do fêmur. A comorbidade mais 

comum foi do Sistema Cardiocirculatório (53,3%). Na admissão e na segunda avaliação, 

15(50%) dos pacientes eram totalmente dependentes para a realização de todas as AVD 

mensuradas pelo Índice de Katz, 7 (23,3%) eram dependentes para 5 tipos de AVD incluindo 

atividades de higiene e transferência ou movimentação e 8(26,7%) eram dependentes para 4 

tipos de AVD. Na data da alta, 12 (40%) dos pacientes continuavam dependentes para todas 

as atividades e 13 (43%) para 4 tipos de AVD. Os pacientes idosos tinham maior dependência 

e menores escores na escala de Braden, porém não apresentaram maior número de UPP 

quando comparados aos pacientes com menos de 60 anos. Conclui-se que o instrumento pode 

ser utilizado para identificar a dependência do paciente para o autocuidado e aspectos da 

assistência que podem interferir na prevenção da UPP. 
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