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RESUMO: As úlceras por pressão são ferimentos consequentes da isquemia ocasionada pela 

compressão duradoura da pele. Apesar de ser um tema de grande atenção no âmbito do cuidado de 

enfermagem, estudos mostram que a incidência mundial permanece elevada. O presente trabalho tem 

como objetivo identificar na literatura qual o papel da enfermagem na prevenção de úlceras por 

pressão. Foi realizado através de uma revisão bibliográfica com abordagem de caráter exploratório 

descritivo. A úlcera por pressão prolonga a hospitalização, impossibilitando a recuperação do doente e 

elevando o risco para o surgimento de outros agravos. A avaliação de risco, e a aplicação de 

parâmetros preventivos pertinentes, são aconselhados pelas diretrizes internacionais e mencionados 

como “as melhores condutas”. Conclui-se que os profissionais de enfermagem são os principais 

responsáveis na prevenção do surgimento dessas lesões. Todavia, compreende-se que a atuação deve 

ser multiprofissional, pois a tendência para o desenvolvimento das úlceras por pressão é multifatorial.  
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ABSTRACT: Pressure ulcers are injuries resulting from ischemia caused by lasting compression of 

the skin. Despite being a subject of great attention in the context of nursing care, studies show that the 

worldwide incidence remains high. This study aims to identify literature on the role of nursing in the 

prevention of pressure ulcers. It was conducted through a literature review with descriptive 

exploratory approach. The pressure ulcer prolongs hospitalization, precluding recovery of the patient 

and increasing the risk for the emergence of other diseases. The risk assessment, and the application of 

appropriate preventive parameters, are advised by international guidelines and referred to as "the best 

behavior." It was concluded that nursing professionals have the primary responsibility in preventing 

the onset of these lesions. However, it is understood that the action must be multidisciplinary, since 

the tendency for the development of pressure ulcers is multifactorial. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Grande parte dos pacientes hospitalizados tem dificuldade de se movimentar no leito, 

além de sentir profundo estresse da unidade hospitalar e da internação diretamente. 

Independentemente da modernização dos cuidados de saúde, a predominância das úlceras por 

pressão mantém-se elevadas nos doentes acamados. Desse modo, prejudicando a qualidade de 

vida do doente e dos seus cuidadores, e designando uma insustentável sobrecarga econômica 

para os serviços de saúde (ALVES et al., 2008). 

As úlceras por pressão são ferimentos consequentes da isquemia ocasionada pela 

compressão extrínseca e duradoura da pele, tecidos adjacentes e ossos, constituindo uma 

complicação expressiva no cenário de atenção à saúde. As proeminências ósseas são as 

regiões mais afetadas, e os pacientes idosos e seriamente enfermos são os mais acometidos 

(LUZ et al., 2010). 

Essas complicações podem ser decorrentes de episódios adversos à hospitalização, 

que retrata de forma indireta a característica do cuidado fornecido. Significa um dos maiores 

desafios para os profissionais da unidade, pelas despesas econômicas que ocasionam e pela 

redução na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. Devido a isso, as úlceras por 

pressão necessitam dos profissionais de enfermagem, além de conhecimentos específicos, 

muita percepção e sentido de observação com relação à preservação da integridade da pele 

dos pacientes (ARAÚJO et al., 2011). 

A úlcera por pressão é conceituada um sério problema, especialmente em clientes 

portadores de doenças crônico-degenerativas, visto que são doenças que levam a progressiva 

danificação tecidual, de característica irreversível, permanente, e com progresso geralmente 

limitante sobre as funções vitais (MEDEIROS; LOPES; JORGE, 2009). 

Quando se refere a fatores de risco, menciona-se a idade, pois em razão do 

envelhecimento da pele surgem mudanças na epiderme (como redução da sua espessura), 

derme (como diminuição da espessura das fibras reticulares e das fibras de colágeno) e 

hipoderme (como diminuição do volume de adipócitos). Os idosos por manifestarem 

mudanças celulares, moleculares e fisiológicas em outros órgãos e sistemas que prejudicam a 

integridade da pele, sofrem de morbidades, restrição de mobilidade, desnutrição, além do uso 

contínuo de fármacos. Também são considerados fatores de risco: pele seca e áspera, 

coordenação motora parcialmente lesada, proeminência óssea evidenciada, pele úmida ou 

sudoréica, colchão impróprio, posicionamento em um mesmo decúbito por mais de duas 
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horas, roupas de cama com dobras deixando marcas no corpo, e higiene corporal inadequada 

(sangue, suor, alimentos, outros) (PEDROSA et al., 2014). 

“Apesar de ser um tema de grande atenção no âmbito do cuidado de enfermagem, 

estudos mostram que a incidência mundial permanece elevada, fato que comprova a 

necessidade de novas pesquisas com vistas aperfeiçoar medidas preventivas e terapêuticas” 

(MEDEIROS; LOPES; JORGE, 2009). 

A prevenção é algo fácil de ser promovido, porém os índices de pacientes com 

úlceras por pressão só aumentam. Sendo necessárias atitudes de intervenção desenvolvidas 

pelo enfermeiro. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo identificar na literatura qual o 

papel da enfermagem na prevenção de úlceras por pressão. 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter exploratório descritivo. 

Após a definição do tema foi feita uma busca em bases de dados virtuais e saúde, 

especificamente na Biblioteca Virtual em Saúde – Bireme, Lilacs e Scielo - Scientific 

Electronic Library Online. Foram utilizados os descritores: úlceras por pressão, cuidados de 

enfermagem e prevenção. 

O passo seguinte foi uma leitura das 20 publicações encontradas, no período de 2004 

a 2014, procurando diversificar os periódicos a fim de se obter um maior número de artigos 

que abordassem o tema em questão. 

Com a seleção do material foi realizada uma leitura analítica, que possibilitou a 

organização das ideias por ordem de importância e a sintetização destas que visaram a fixação 

das essenciais para a solução do problema da pesquisa. Enfim, a leitura interpretativa 

propiciou a construção lógica do trabalho, que constituiu na coordenação das ideias que 

acataram o objetivo da pesquisa. 

 

2  FATORES DE RISCO PARA ÚLCERAS POR PRESSÃO 

 

As úlceras por pressão por muito tempo foram retratadas como sendo um problema 

especificamente de enfermagem, resultante de cuidados indevidos por parte desses 

profissionais. Vários fundamentos científicos têm anunciado que a úlcera por pressão é 

proveniente de fatores múltiplos, desta maneira, não sendo de responsabilidade apenas da 

equipe de enfermagem. Portanto, a equipe e os familiares precisam estar em alerta à presença 

de pregas no lençol, pressão ocasionada pelos tubos de soro e de sonda, que podem auxiliar 

para o aumento da pressão e em consequência diminuir a circulação (GOULART et al., 2007). 
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A fisiopatologia está direcionada a um episódio confuso cercado por vários fatores 

associados ao paciente e ao ambiente externo ao qual está submetido, necessitando ser 

incluso, neste último, o ambiente físico hospitalar, os recursos, os materiais e serviços, os 

profissionais e a assistência da equipe multiprofissional com os pacientes (SOARES et al., 

2011). 

Quando se refere em agressão externa ocasionada pela umidade e fricção a pele 

negra é considerada mais resistente, entretanto, considerara-se que também existe uma 

complicação em detectar as pré-úlceras em indivíduos da cor negra, o que pode ter auxiliado 

para ser desconsiderado o número de úlceras por pressão nesta população. Destaca-se também 

um baixo número de crianças que apresentam essas úlceras, pois são fáceis de prevenir, 

levando em consideração o menor peso e estatura. Como resultado, a modificação de decúbito 

é feita com maior regularidade, tendo menor ação da compressão e cisalhamento sobre as 

proeminências ósseas. Outro fator primordial é a participação constante dos cuidadores dessas 

crianças durante o tempo de internação, sendo normalmente os pais (BLANES et al., 2014). 

Alguns autores destacam os fatores intrínsecos, como alterações do estado da pele 

(ressecada, áspera, úmida, sudoréic e elasticidade reduzida), extensão muscular reduzida, 

inchaço moderado ou intenso, coordenação motora lesada, incapacidade total para a 

mobilização na cama, protuberância ósseas (calcâneo, cristas ilíacas, omoplata e sacro), 

resistência em tentar se mover na cama, anasarca, hiperemia e hipotermia. E os fatores de 

risco extrínsecos como mesmo posicionamento por mais de duas horas, roupas de cama ou 

forro do colchão com dobras deixando marcas no corpo, colchão inadequado, suspender a 

cabeceira do leito mais de 30 graus, presença de áreas com rubor, contenção parcial de 

movimentação, força de cisalhamento/fricção, higiene corporal inadequada (alimentos, suor, 

sangue, outros) (FERNANDES; TORRES; VIEIRA, 2008). 

Foram identificados mais alguns fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são 

modificações da sensibilidade como lesões medulares e polineuropatias. Incontinência 

urinária e/ou fecal, confusão no estado de consciência, redução ou ausência de oxigênio nos 

tecidos como anemia, doença vascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes mellitus. 

Fármacos vasopressores para tabagismo, septicemia, nefropatia, e também o estado 

nutricional. Como fatores de risco extrínsecos os mais dependentes da assistência de 

enfermagem, observou-se pressão com menor tolerância a períodos prolongados, depende da 

intensidade, duração e área de superfície sobre qual atua, e forças de tração (angulação e 
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trombose dos vasos na transição dermo-epidérmica) (ROCHA; MIRANDA; ANDRADE, 

2006). 

O cisalhamento é o processo por meio do qual os tecidos sofrem a influencia de 

forças externas que atuam em planos distintos, sendo gerada pela interação entre as forças de 

atrito e gravitacionais e pode ser compreendido ao observar a mobilização ou 

reposicionamento do paciente no leito. A fricção é produzida a partir do atrito entre duas 

superfícies, no momento em que o paciente é movimentado contra uma região de apoio, 

acontece à abrasão de camadas superficiais da pele, acarretando dano nos tecidos. A umidade 

é outro fator considerável no aparecimento de lesões cutâneas, uma vez que, quando não 

regulamentada, pode ocasionar à maceração do tecido que causa diminuição na força tensiva, 

favorecendo a compressão, a fricção e o cisalhamento. A transpiração em excesso, vômitos, a 

existência de secreções respiratórias e a incontinência urinária e fecal são causas primordiais 

no aumento da umidade (LUZ et al., 2010). 

Em um estudo com 140 pacientes, a variável de tempo de hospitalização foi 

constituída de duas partes: investigou-se o tempo total de hospitalização do paciente na 

instituição de saúde, independentemente do setor de internação em que ele se encontrava. Os 

pacientes acometidos pelas lesões tiveram o prazo médio de internação de 18 dias, sendo que 

67% dos pacientes estavam internados de um a 15 dias, 14% de 16 a 30 dias, e 19% a mais de 

um mês. Analisando o tempo total de hospitalização na Unidade de Terapia Intensiva, o 

tempo médio foi de 13 dias, sendo que 77% dos pacientes encontravam-se internados de 1 a 

15 dias, 14% deles de 16 a 30 dias e 9% a mais de um mês (GOMES et al., 2011). Nos 

pacientes sem nenhum nível de risco de desenvolver úlceras por pressão, elas não surgiram, as 

mesmas só sucederam nos pacientes com nível de risco e quanto mais elevado o risco, mais 

pacientes com úlceras por pressão (LOURO; FERREIRA; PÓVOA, 2007). 

No atendimento aos pacientes críticos, em UTI, nota-se ainda a presença de vários 

elementos externos que podem estar agregados ao desenvolvimento das úlceras por pressão, 

como por exemplo, mobilidade física comprometida; instabilidade respiratória, que necessita 

manter o paciente em posição de Fowler, elevando a pressão em regiões como a sacral; uso de 

um colchão ou protetor impermeável; peso do paciente associado às forças de 

cisalhamento/fricção; presença de suor e secreção, e uso de fraldas descartáveis para 

incontinência urinária e/ou fecal (PEDROSA et al., 2014).  

Os pacientes em estado grave normalmente apresentam grande risco de desenvolver 

úlceras por pressão, pelo fato de não reagirem à pressão excessiva, devido à queda da 
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percepção sensorial causada por sedativos, relaxantes musculares e analgésicos. Relatam que 

principalmente os medicamentos de uso contínuo, embora indispensáveis, podem colaborar 

para o aparecimento das úlceras por pressão, os analgésicos e sedativos, por exemplo, 

diminuem a sensação de dor, mas afetam a mobilidade (CHAYAMITI; CALIRI, 2010). 

 

2.1 Estágios da Úlcera por Pressão 

 

As únicas feridas estagiadas são as úlceras por pressão. Tais estágios são 

implementados no momento em que as feridas são examinadas e registradas as suas 

condições, são classificadas de acordo com os critérios determinados pela National Pressure 

Ulcer Advisory Panel em 1989, instituição norte americana, que indica quatro estágios 

notados visualmente na evolução das úlceras por pressão (ANSELMI; PEDUZZI; JÚNIOR, 

2009). Tais estágios são descritos a seguir: 

No estágio I – A pele está íntegra, mas com vestígios de feridas iminentes. Evidencia 

eritema ou mudança da coloração na pele intacta, reversível a digitopressão em razão da 

hiperemia reativa que pode sumir após 24 horas de suavização da pressão. Podem surgir 

outras modificações na pele como: temperatura local, aspecto de tecido local e/ou 

transformação de sensibilidade. Por meio da pressão constante, há avanço para eritema nítido, 

o qual não fica pálido com a pressão digital e pode representar o primeiro vestígio externo da 

destruição tissular (LUZ et al., 2010). 

O estágio II abrange o tecido subcutâneo mostrando uma ruptura na pele através da 

epiderme e derme. É caracterizada como bolha ou necrose, junto com o represamento venoso 

e trombose, inchaço fácil de visualizar, dor, espalhando secreção e vermelhidão na pele ou 

escurecida (GOULART et al., 2007). 

No estágio III ocorre dano da integridade da pele, inteiramente na sua espessura. No 

tecido subcutâneo e adiposo há ampliação da necrose, sendo capaz de desenvolver até a 

fáscia, sem exibição de músculo, tendão ou osso. Se apresentando clinicamente como uma 

cavidade profunda, com ou sem deslocação do tecido subjacente, podendo aparecer ou não a 

formação de túneis (COSTA et al., 2005). 

E já no estágio IV ocorre dano na plenitude cutânea em sua espessura total com 

amplo estrago, necrose do tecido celular subcutâneo e danificação do tecido muscular, ósseo, 

ou de estruturas de apoio, como cápsulas articulares e tendões. Acontecimento de grandes 

deslocamentos de tecidos adjacentes e formação de túneis, também aparecimento de 
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osteomielite com destruição óssea, fraturas patológicas, sepse e luxações (SOUZA; 

PEREIRA; GAMA, 2010). 

 

3  IMPACTOS DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO PARA PACIENTES, FAMILIARES, 

HOSPITAL E SOCIEDADE 

 

Os autores referem em seu estudo que o desenvolvimento das úlceras por pressão 

resulta em sobrecargas físicas, emocionais, e sociais para os pacientes e suas famílias, 

restringindo, consequentemente, a qualidade de vida e aumentando os custos dos serviços de 

saúde, acarretados pelos longos períodos de internação e maiores índices de morbidade e 

mortalidade (CAMPOS et al., 2010). 

Dentre os tratamentos que ocasionam elevados custos as instituições de saúde 

destacam-se os designados as úlceras por pressão. As úlceras por pressão influenciam 

radicalmente o período de internação, com consequências diretas no desconforto e dor 

acarretados aos pacientes afetados por essas lesões (SOUZA et al., 2010). 

Em fase avançada, o tratamento das úlceras por pressão pode ser longo e de custo 

elevado, e em algumas situações ainda é necessário a intervenção cirúrgica. No entanto, no 

Brasil ainda não existem elementos precisos, que demostrem a respeito dos custos 

ocasionados por este problema para o sistema de saúde, de interesse para toda a sociedade 

(SOARES et al., 2011). 

O tratamento origina consequências socioeconômicas para o sistema de saúde e para 

o país, pois cresce a morbidade e mortalidade, afeta a condição de vida do indivíduo e da 

família, e acarretam mais gastos em recursos muitas vezes já insuficientes (MIYAZAKI; 

CALIRI; SANTOS, 2010). 

Geralmente uma úlcera é consequência de cuidados domiciliares inadequados ou 

propagam-se no próprio ambiente hospitalar, em pacientes acamados, gerando grande 

problema no cotidiano das instituições e dos familiares, pois são lesões de difícil cicatrização, 

alto custo e dor. A prevenção é mais significativa que as recomendações de tratamento, visto 

que o custo é menor e o risco para o paciente na realidade é inexistente. De acordo com as 

pesquisas realizadas para comparar o valor da prevenção e da cura, comprovou-se que um 

paciente acometido por úlcera por pressão mantém-se em média 180 dias no hospital, 

tornando uma agonia para os familiares acompanhar a dor e dificuldade de cicatrização desse 

paciente (GOULART et al., 2007). 
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A úlcera por pressão prolonga a hospitalização, impossibilitando a recuperação do 

doente e elevando o risco para o aparecimento de outros agravos como infecção ou 

osteomielite. Mas é por evidenciarem um aumento no sofrimento físico e emocional desses 

pacientes, restringindo a sua independência e funcionalidade na realização das atividades da 

vida diária, transtornando qualquer processo reeducacional, que as úlceras por pressão 

requerem por parte da equipe multiprofissional toda a cautela, no intuito de prevenir o seu 

aparecimento ou beneficiar o seu tratamento (ROGENSKI; SANTOS, 2005). 

As úlceras por pressão podem atingir e desencorajar os pacientes, além de ocasionar 

infecção. Representa, uma considerável causa de morbimortalidade, acometendo a qualidade 

de vida do paciente e elevando a sobrecarga de trabalho da equipe de saúde que atua 

diretamente na sua assistência. Além disso, as úlceras por pressão acabam se tornando uma 

intolerável sobrecarga econômica para as instituições de saúde. Caracterizam-se por serem de 

árduo tratamento, frequentemente extenso e oneroso, o que dificulta a reabilitação do doente e 

eleva o risco para o aparecimento de outros agravos (DICCINI; CAMADURO; IIDA, 2009). 

Para que a prevenção das úlceras por pressão seja realizada, é primordial que haja um 

treinamento adequado dos profissionais de saúde, simultaneamente com o suporte financeiro 

das instituições que concedem treinamento e materiais adequados (LUZ et al., 2010). 

 

4   ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO 

 

A avaliação de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão e a aplicação de 

parâmetros preventivos pertinentes, são aconselhados pelas diretrizes internacionais e 

mencionados por autores como “melhores condutas”. Diante disto, podem conduzir à 

diminuição da incidência, à melhoria do padrão de qualidade assistencial de enfermagem, e, 

com isso, maior estabilidade para os pacientes, especialmente para aqueles internados em UTI 

(SIMÃO; CALIRI; SANTOS, 2013). 

Fica comprovada a importância das intervenções de enfermagem na prevenção, como 

essas intervenções também destacam-se o reposicionamento e a alternância de decúbito, que 

devem ser executados a cada duas horas em pacientes acamados. Já para os pacientes que se 

encontram sentados por longos períodos, o reposicionamento deve ser feito a cada hora e com 

a proteção de materiais (almofadas de ar, ou gel) que possibilitam o alívio das zonas de 

pressão, diminuindo o risco do surgimento das úlceras (BRITO; SOARES; SILVA, 2014). 



9 
 

 
 

Analisando as características que promovem o desenvolvimento de úlceras por 

pressão, os profissionais de saúde precisam estar organizados para acolher os pacientes de 

risco. Lamentavelmente, na prática, algumas condições dificultam uma assistência adequada a 

esses pacientes. Dentre esses, ausência de padronização do conhecimento em relação à 

prevenção, a insuficiência de material adequado para contribuir no alívio da pressão, como 

colchão piramidal, almofadas, protetor de calcâneo e filmes adesivos que auxiliam a preservar 

a integridade da pele. Outro fator importante é o número insuficiente de funcionários, 

especialmente durante os plantões noturnos, e o excesso de serviço, o que prejudica a 

execução da mudança de decúbito a cada duas horas, em algumas unidades (BLANES et al., 

2014). 

Várias estratégias devem ser implantadas para a disseminação e propagação do 

conhecimento, objetivando a conquista de melhores resultados no processo de priorização de 

uma inovação, tendo como destaque os programas educacionais, conferências, leituras, 

palestras, o uso de protocolos para a assistência fundamentada nas evidências, e na 

acessibilidade de especialistas presentes no campo da prática (FERNANDES; CALIRI; 

HAAS, 2008). 

As precauções das úlceras por pressão foram e continuarão sendo uma cautela 

importante na enfermagem. Executar a habilidade do cuidar, hoje, a partir do desenfreado 

progresso científico e tecnológico, só é realizável a partir de uma enorme idealização 

holística, ou seja, um cuidar que assiste diante de si o indivíduo como um todo. Diante disto, 

torna-se primordial apurar e averiguar recursos que compõe os cuidados com a pele, para 

conservá-la íntegra no decurso da internação (LOBOSCO et al., 2008). 

Os integrantes da equipe de enfermagem são encarregados pela assistência contínua e 

direta na prevenção e tratamento das úlceras por pressão. Para que a enfermagem conquiste a 

qualidade do cuidado, é primordial que seu desempenho seja fundamentado nas melhores 

evidências sobre o tema. O entendimento dessas evidências sobre úlceras por pressão deve 

constituir o rol de conhecimento de toda a equipe de enfermagem. A programação educativa 

deve salientar não só as medidas de prevenção e tratamento, como também o regimento legal 

para o preenchimento correto do prontuário do paciente (MIYAZAKI; CALIRI; SANTOS, 

2010). 

O quadro atual é preocupante no que se refere às úlceras por pressão, só será capaz 

de ser alterado se possuir um maior investimento nas medidas de prevenção, e na terapia 

precoce. A implementação e aplicação de protocolos de avaliação de risco, e de protocolos de 
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intervenção terapêutica, irão possibilitar uma melhoria na qualidade de vida, dos pacientes e 

seus cuidadores, permitindo aprimorar os cuidados e ponderar os custos (ROCHA; 

MIRANDA; ANDRADE, 2006). 

A importância de aconselhar para prevenir úlcera por pressão é uma considerável 

função desempenhada pelo enfermeiro, que deve compreender também toda a equipe de 

enfermagem e familiares. Nessa percepção nota-se a importância do enfermeiro planejar e 

executar atividades de educação em saúde ao cuidador com o propósito de evitar úlceras por 

pressão (STUDART et al., 2011). 

 

5  TRATAMENTO 

 

As intervenções de enfermagem necessitam ser fortificadas como a mobilização no 

leito, equipe multiprofissional inter-relacionando na programação das atividades educativas, 

domínio da dor, elevação da cabeceira da cama até 30º, implementação de programas de 

reabilitação de clientes com lesão medular, organização de pesquisas de enfermagem 

destacando fatores de risco, prevenção e terapêutica atual nas úlceras por pressão, 

compreensão da prevalência das úlceras em hospitais gerais e utilização de novas tecnologias 

na prevenção e tratamento (SILVA et al., 2010). 

O tratamento das úlceras por pressão deve ser realizado no momento em que a 

prevenção não foi satisfatória. Destacam-se os seguintes tipos de tratamento: o sistêmico, com 

propósito de progresso do estado nutricional e diminuição da infecção; o conservador, 

executado na origem do surgimento das lesões; e o tratamento local que insere a limpeza 

cirúrgica, curativos e coberturas (PERRONE et al., 2011). 

O período inicial do tratamento envolve uma análise ampla da situação clínica do 

paciente e da lesão. As úlceras necessitam ser examinadas diariamente de acordo com seu 

estágio, tamanho, presença de exsudato, fístulas, tecido necrótico e tecido de granulação. A 

avaliação da pele circundante, a qualidade do curativo, o êxito do plano analgésico e a 

existência de complicações, como infecção, também precisam ser analisados. O progresso 

evolutivo das lesões deve ser relatado e pode ser simplificado pela utilização de escalas de 

cicatrização (SANTOS et al., 2013). 

Para a limpeza adequada das lesões deve ser utilizado somente soro fisiológico e 

técnicas apropriadas de esterilização. De modo algum é indicado o uso de soluções à base de 
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povidona-iodo, detergentes líquidos, solução de hipoclorito, peróxido de hidrogênio e 

corticosteroides tópicos (URSI; GALVÃO, 2012). 

Para determinar o curativo mais indicado para o tratamento das úlceras por pressão 

deve-se analisar a quantidade de exsudato, a presença de tecido necrótico ou infectado, e o 

grau de ressecamento da pele. Nenhum curativo tem mostrado superioridade comprovada em 

relação aos outros, mesmo que na atualidade encontram-se várias opções (SIMÃO; CALIRI; 

SANTOS, 2013). 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se a importância do enfermeiro desempenhar e efetivar as medidas de 

prevenção das úlceras por pressão. Os artigos abordaram temas como custo benefício do 

tratamento, intervenções de enfermagem, prevenção, escalas de avaliação de risco com a de 

Braden, e implementação de protocolos para a observação dos pacientes na prevenção e 

tratamento. Ressaltam também a necessidade do enfermeiro em obter novos conhecimentos e 

adaptarem-se as tecnologias atuais, aprimorando sua capacidade de decisão e assistência aos 

pacientes que apresentam risco de desenvolver as úlceras por pressão. 

Além de acarretar pior prognóstico, as úlceras por pressão prolongam o tempo de 

internação e o valor da hospitalização. Somando ao impacto físico, psicológico e social dessas 

lesões que são imensuráveis tanto para o paciente, quanto para os familiares, profissionais da 

saúde e sociedade. A caracterização dos pacientes vulneráveis, e a implementação sistemática 

de medidas preventivas das lesões devem ser iniciadas na oportunidade da internação, 

devendo ser preservadas durante toda a hospitalização. 

Além da escassez de estatísticas no Brasil a respeito da úlcera por pressão, o 

transtorno é frequente nas pessoas acamadas, indicando um cuidado indevido prestado pelos 

profissionais de saúde. A equipe de enfermagem é a mais influente junto aos pacientes 

acamados, visto que permanecem ao lado do paciente e de sua família todo o tempo durante a 

internação. Por conseguinte, os profissionais de enfermagem são os principais responsáveis na 

prevenção do surgimento dessas lesões. Todavia, compreende-se que a atuação deve ser 

multiprofissional, pois a tendência para o desenvolvimento das úlceras por pressão é 

multifatorial. 

Observou-se a deficiência de ampliação no desenvolvimento da pesquisa com 

relação à prevalência e incidência das úlceras por pressão, com vistas à contribuição na 
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esquematização de situações associadas ao desenvolvimento da úlcera por pressão no Brasil, 

proporcionando desse modo, normatizar um alerta as dirigentes de serviços, autoridades e 

profissionais de saúde incorporando-os para a composição de uma rede de prevenção e 

tratamento da lesão. 

Compreende-se a relevância do conhecimento de toda a equipe empenhada no 

cuidado e também da sensatez das unidades de saúde para a contensão do agravo que pode ser 

evitado. No mercado encontram-se incontáveis produtos e dispositivos para a prevenção e 

tratamento das úlceras por pressão, cada qual com sua especialidade, individualidade e valor, 

requisitando apenas conhecimento dos profissionais para a opção adequada. 

É perceptível a necessidade de novas pesquisas que contribuam para a identificação 

adequada dos fatores de risco, tais fatores que são considerados mais relevantes no 

aparecimento de úlceras por pressão, organização de medidas preventivas e terapêuticas 

apropriadas para o manuseio desses pacientes, e utilização das Escalas de Braden para grupos 

de pacientes, unidades e atendimentos específicos. 
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