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INTRODUÇÃO

Desde os tempos remotos, a preocupação com o cuidar e 
com o bem-estar, equilíbrio, vaidade e autoestima mos-

tra-se presente no cotidiano do ser humano, seja durante sua 
hospitalização ou no convívio familiar, no lazer ou trabalho. 
Por isso é importante o cuidado com a pele dos enfermos 
que estão sob cuidados.

A equipe de enfermagem tem um papel muito importante na 
área de prevenção e tratamento de ferida, pois é a única que 
presta assistência integral ao paciente durante as 24 horas.

A hospitalização pode se tornar um processo difícil, mas, 
ao mesmo tempo, pode ser caracterizada como uma situa-

Recebido: 20/04/2008      
Aprovado: 18/11/2009

Este estudo teve como objetivo caracterizar os pacientes portadores de úlcera por pressão internados em uma UTI adulto. 
Caracterizou-se como pesquisa retrospectiva, com abordagem quantitativa. A população do estudo foi constituída por 31 pa-
cientes. Os resultados apontam uma incidência de úlcera por pressão de 10 (32,2%) com prevalência de 21 (67,7%). Três (30%) 
desenvolveram a úlcera por pressão entre 11 e 20 dias de hospitalização; sete (39%) dos  pacientes adquiriram  úlcera  por 
pressão na região sacral. Constatou-se que cinco (50%)  dos sujeitos participantes da pesquisa tinham risco alto para desen-
volver úlcera por pressão, quatro (40%) tiveram risco brando, dois (20%) risco moderado; nove (90%)  apresentaram como  fa-
tores de risco a mobilidade, oito (80%) o cisalhamento e fricção. Tais resultados evidenciaram que é importante a implantação 
de medidas institucionais para a prevenção da úlcera por pressão envolvendo a equipe multidisciplinar. Assim, estabelecer me-
didas preventivas, visando o bem-estar e qualidade da assistência de enfermagem. 
Descritores: úlcera	por	pressão,	prevenção	de	úlcera	por	pressão,	assistência	de	enfermagem.

The present study aims to characterize patients with pressure ulcers, hospitalized in an adult ICU. This research was charac-
terized as a retrospective study, with a quantitative approach. The population of the study was constituted by 31 patients.  The 
results point an incidence of ulcer for pressure of 10 (32,2%) with prevalence of 21 (67,7%). 3 (30%) have developed the pres-
sure ulcer between the 11th and 20th days of hospitalization. 7 (39%) of the patients have acquired pressure ulcer in the sacral 
region. It was observed that 5 (50%) of the participants of the research had high risk to develop pressure ulcer, 4 (40%) had  low 
risk, and 2 (20%), moderate risk. 9 (90%) presented, as risk factors, mobility, 8 (80%) shear and friction. Such results show that 
the multidisciplinary team is important of the implantation of institutional measures for the prevention of the pressure ulcer and 
also to establish prevention actions aiming at the well-being and quality of the nursing assistance. 
Descriptors: pressure	ulcer,	prevention	of	pressure	ulcer,	nursing	assistance.

El estudio presente tiene como objetivo caracterizar a los pacientes con úlcera de presión, internados en una UCI adul-
to. Esta investigación se caracterizó como estudio retrospectivo, con abordaje cuantitativa. 31 pacientes constituyeron 
la población del estudio. Los resultados apuntan una incidencia de úlcera por presión de 10 (32,2%) con el predominio 
de 21 (67,7%). 3 (30%) desarrollaran la úlcera por presión entre en los 11 a los 20 días de hospitalización. 7 (39%) de 
los pacientes, adquirieron la úlcera para la presión en la región sacral. Se demostró que, para 5 (50%) de los partici-
pantes de la investigación, el riesgo para desarrollar la úlcera por presión era alto, 4 (40%) tenían pequeño riesgo y 2 
(20%) riesgo moderado. 9 (90%) presentaran  la movilidad como factor de riesgo, 8 (80%) la fricción. Los resultados 
evidenciaran que es importante la implantación de medidas institucionales para la prevención de la úlcera de presión 
involucrando el equipo multidisciplinario.  Así como establecer acciones de prevención, apuntando al bienestar y cali-
dad de la asistencia de enfermería. 
Descriptores: úlcera	por	presión,	prevención	de	úlcera	por	presión,	asistencia	de	enfermería.	
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ção natural da vida. O cuidado humanizado e de qualidade 
na enfermagem é o ponto chave da hospitalização, uma vez 
que permite estabelecer intervenções terapêuticas centradas 
no cliente e, dessa forma, tornar possível o aprimoramento 
de uma relação interpessoal enfermeiro-cliente1. 

Sendo a enfermagem a arte e a ciência do cuidar, no cui-
dar de pessoas é necessário que haja um processo de intera-
ção entre quem cuida e quem é cuidado, sendo importante 
a troca de informações e de sentimentos entre essas pessoas, 
para que aconteça um bom relacionamento interpessoal2.

O enfermeiro que cuida do indivíduo acamado interna-
do em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com ou sem fa-
tores de risco para desenvolver úlcera por pressão, não é 
um simples cumpridor de ordens. Deve ser um profissional 

especializado, que no seu cotidiano busca adquirir novos 
conhecimentos (embasamento técnico-científico), por meio 
de congressos, cursos, especialização, ou atualização, que 
permitem a aquisição de informações novas para guiar suas 
ações no cuidado a esses clientes, no que se refere às alte-
rações hemodinâmicas ou na prevenção de úlcera por pres-
são (UP). O enfermeiro precisa obter, também, informações 
relacionadas às ciências humanas, pois para atender o ser 
humano integralmente, deve ter atitudes éticas com o próxi-
mo, e uma preocupação de natureza social, sendo além de 
tudo zeloso, devotado, responsável e solidário com o outro, 
entre outros aspectos. 

Em estudos nacionais recentes, têm-se detectado uma 
prevalência de úlcera por pressão (UP) superior a 30% entre 
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diferentes clientelas3.
Pode-se verificar, que a UP está aumentando a cada dia, 

causando constrangimento aos profissionais de enfermagem 
envolvida e preocupada com a melhoria da qualidade assis-
tencial da enfermagem.

A qualidade do serviço de enfermagem deve incluir todos 
os componentes relacionados à assistência prestada por es-
ses profissionais, além de recursos e condições necessários 
para a implementação do cuidado.            

A qualidade de um serviço ou da assistência pode ser 
avaliada pelo estabelecimento de indicadores comparados a 
uma referência. Um dos indicadores em instituição hospita-
lar ou de longa permanência é a presença ou não de úlceras 
por pressão4. 

Desde 1996, a American Nurses Association estabeleceu 
indicadores de qualidade de assistência em enfermagem, que 
contêm vários itens, estando entre eles a úlcera por pressão5.

É importante destacar que, para gerar uma nova mentali-
dade em qualidade dos serviços, principalmente na área de 
prevenção e tratamento de UP, deve–se realizar protocolos, 
incrementar os programas de educação continuada para co-
nhecimento e refl exão sobre a importân-
cia do assunto.                            

Dentro da ótica vigente da avaliação 
da qualidade dos serviços com a implica-
ção financeira dos tratamentos, a UP e os 
desdobramentos de sua ocorrência pas-
saram a ser considerados como um indi-
cador de qualidade, visando a obtenção 
de mudanças no processo que envolve o 
cuidado e seus resultados6.

OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivo caracteri-
zar os pacientes portadores de úlcera por 
pressão, internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva de um Hospital Estadual, 
localizado na zona norte da cidade de São 
Paulo, além de identifi car a ocorrência de 
úlcera por pressão e os fatores associados.

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracterizou-se como estudo 
retrospectivo, com abordagem quantitati-
va realizado em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) adulto, do Hospital Geral 
de Vila Nova Cachoeirinha, localizado na 
zona norte da cidade de São Paulo.  

A população do estudo foi constituída 
por 31 pacientes que estiveram internados na UTI no período 
de 01 abril a 30 de outubro de 2005, e que atendiam aos 
seguintes critérios:

-  Usuários que foram internados na UTI no período da 
coleta de dados;

- Indivíduos que foram hospitalizados nessa unidade com 
ou sem úlcera por pressão;

- Clientes que adquiriram úlcera por pressão durante a 
permanência nesse setor;

- Permanecer internado na UTI no mínimo por 24 horas.

A coleta de dados foi realizada a partir de busca retros-
pectiva dos prontuários dos pacientes focos da pesquisa. As 
anotações foram registradas em um chek list, com os seguin-
tes aspectos:

- Dados demográficos, como idade, sexo, escolaridade, 
estado civil, raça e grau de instrução.

- Dados clínicos, subdivididos em itens referentes à pre-
sença de fatores de risco para o desenvolvimento da UP, 
conforme Escala de Braden, localização anatômica da UP e 
as doenças que levaram o paciente à hospitalização na UTI.

Foram analisados 87 prontuários, sendo selecionados 
31no período citado.  Teve-se o cuidado de ler cuidadosa-
mente todos os dados referentes às úlceras por pressão ano-
tados nos prontuários.

A busca retrospectiva dos prontuários só foi realizada após 
autorização por escrito do Diretor do hospital, enfim, a pes-
quisa foi realizada conforme Resolução Federal nº 196/96, 
do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os as-
pectos éticos legais dos trabalhos de investigação científica. 

Os dados foram tabulados manualmente e apresentados 
em tabelas e gráficos contendo números absolutos e percen-

tuais, envolvendo os aspectos pertinentes 
ao alcance dos objetivos propostos.

RESULTADOS
Características dos pacientes quanto aos 
dados demográficos 
O estudo evidenciou que a maioria dos 
pacientes portadores de UP pertence ao 
gênero masculino (21 - 67,5%). Ressal-
ta-se essa correlação ainda ser bastante 
controversa nos achados literários atuais, 
porém algumas referências apontam pre-
dominância masculina; outras, femininas; 
algumas afirmam haver pouca relação. 
Verificou-se que 14 (45,2%) participan-
tes da pesquisa são casados, 10 (32,3%) 
solteiros e sete (22,5%) separados. 

Quanto à faixa etária, observou-se que 
houve predominância na faixa de 41 a 50 
anos, com oito (25,8%) pacientes, 71 a 
80 anos com seis (19,3%), seguida pela 
faixa de 61 a 70 anos com cinco (16,3%). 

Esses achados confirmam, entretanto, 
a questão das implicações socioeconô-
micos envolvidas nessa problemática, 
uma vez que esses indivíduos ainda estão 
em fase laboral7. 

Constata-se que a maioria dos pacientes 
hospitalizados na UTI portador de UP - (14 - 45,2%) - tem ensi-
no fundamental completo, oito (25,8%) têm ensino fundamental 
incompleto e; nove (29,0%) ensino médio completo. 

Apesar de a literatura não evidenciar a relação entre o 
grau de escolaridade e a incidência dessas lesões, sabe-se 
que essas informações são fundamentais para a recuperação 
e o tratamento da lesão, pois o cuidar depende de processo 
de ensino-aprendizagem7. Se o paciente conseguir assimilar 
as orientações sobre os cuidados com a ferida, consequen-

“DESDE OS TEMPOS 
REMOTOS, A PREOCUPAÇÃO 

COM O CUIDAR E COM O BEM-
ESTAR, EQUILÍBRIO, VAIDADE 
E AUTOESTIMA, MOSTRA-SE 
PRESENTE NO COTIDIANO DO 
SER HUMANO, SEJA DURANTE 
SUA HOSPITALIZAÇÃO OU EM 

SEU CONVÍVIO FAMILIAR, 
NO LAZER OU NO TRABALHO. 
POR ISSO, É IMPORTANTE O 
CUIDADO COM A PELE DOS 

ENFERMOS QUE ESTÃO 
SOB CUIDADOS”
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temente, o tratamento terá bom efeito.  
Timby8 corrobora essa opinião ao afirmar que para a men-

te receber, recordar, analisar e aplicar as novas informações, 
precisa existir uma certa quantidade de capacidade intelec-
tual, sendo que em casos especiais, como no analfabetismo, 
é necessário realizar adaptações durante a implementação 
do ensino sobre saúde.

Neste estudo, verificou-se que expressiva maioria dos pa-
cientes da amostra (22 - 64,5%) era branco, e os demais não 
brancos. Esse resultado está de acordo com os valores descri-
tos por Rogenski3 em 82%, e por Paranhos e Santos em 60%9.

Características dos pacientes quando hospitalizados em 
uma Unidade de Terapia Intensiva  
A avaliação dos parâmentos hemodinâmicos e também da 
pele dos pacientes internados em uma UTI deve ser realiza-
da por meio do exame físico. O profissional deve escolher 
um instrumento pelo qual poderá avaliar os fatores de risco 
para a lesão cutânea presentes no enfermo. Assim sendo, 
poderá planejar ações preventivas e buscar produtos alter-
nativos que possam ser utilizados nesses pacientes. 

Tais fatos são tão importantes quanto avaliar a gravida-
de e predizer mortalidade dos pacientes internados na UTI. 
Sendo assim, a enfermagem estará a busca da qualidade na 
assistência, diminuindo o prolongamento da hospitalização, 
evitando as complicações e infecções, promovendo a oti-
mização de recursos e redução de custos. Essas condutas 
de avaliação, prevenção e cuidado são fundamentais como 
ferramentas assistenciais e administrativas voltadas para a 
qualidade da assistência de enfermagem. 

Neste trabalho constatou-se a incidência de 10 (32,2%), e 
uma prevalência de 21 (67,7%) casos de UP.

As UP representam um grave problema para os clientes 
hospitalizados, especialmente em termos de sofrimento pes-
soal e prejuízo econômico, consubstanciando-se em um 
desafio não só para os enfermos, mas para toda a equipe 
interdisciplinar10. 

Trabalho realizado por Carcinoni, Caliri, Nascimento11, rela-
cionado a ocorrência de úlcera por pressão. Identificaram que 
63% dos pacientes que participaram da pesquisa apresentaram 
úlcera por pressão.

No estudo sobre prevalência realizado por Rogenski, San-
tos3, dos 102 pacientes avaliados, 19 desenvolveram UP, 
acarretando índice de 18,63%. Pesquisa realizada por Sou-
za, Santos10 teve como resultados uma incidência de 39,4%.  

Esses índices apontam para a necessidade de que o pro-
fissional de enfermagem se atualize e elabore protocolos, no 
sentido de prevenir e tratar as UP.

 Dos 10 (100%) pacientes que desenvolveram UP durante a 
internação na UTI, três (30%) desenvolveram entre 11 e 20 dias, 
quatro (40%) foram acometidos com  21 a 30 dias de internação. 

Conforme trabalho realizado por Blanes et al12 verificou 
tempo médio de internação de 33 dias, variando de um a 
198 dias, sendo que 56 (71,8%) pacientes tinham até 30 
dias de internação, oito (10,2%) tinham de 31 a 60 dias, e 
14 (8%) estavam  há mais de dois meses internados. 

Características dos pacientes quanto a 
região corporal
Na tabela 1, verifica-se que entre os pacientes que adqui-
riram UP, 18 casos tiveram a afecção nas seguintes regiões 
anatômicas: sete (39%) pacientes a UP estava localizada 
na região sacral, seguidos de três (16,6%) casos cada no 
trocânter esquerdo, calcâneo direito, calcâneo esquerdo, e 
dois (11,2%)  em  trocânter direito.

Nessas regiões, as úlceras acontecem com os pacientes 
mantidos em posição prona ou dorsal, por longo período de 
tempo com o leito na posição horizontal. A pressão no local 
aumenta quando a cabeceira é elevada em ângulo maior 
que 30 graus como a posição Fowler. O problema se agrava 
com o uso de colchões hospitalares regulares, pois são rígi-
dos e devido ao desgaste do uso, frequentemente apresen-
tam uma depressão na região sacral, o que ocasiona maior 
aumento de pressão no local, constituindo-se em fator etio-
lógico principal para o desenvolvimento da UP13. 

 
Tabela 2.  Pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Estadual com úlcera por pressão (segundo 
região corporal e estágio). São Paulo, 2006

Região
Sacra

Trocânter	D

Trocanter	E

Calcâneo	D

Calcâneo	E

Occiptal

Estágio I
3,5

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

Estágio II
17,8

7,1

7,1

10,7

10,7

0,0

Estágio III
14,2

3,5

0,0

3,5

3,5

7,1

Estágio III
7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Tabela 1.  Pacientes internados na Unidade de Terapia 
Intensiva que adquiriram úlcera por pressão segundo a 
região corporal, São Paulo, 2006

Região anatômica
Sacral

Trocânter	esquerdo

Trocânter	direito

Calcâneo	direito

Calcâneo	esquerdo

Total

N
7

2

3

3

3

18

%
39,0

11,2

16,6

16,6

16,6

100,0

Obsevação:	o	número	ultrapassa	a	100%,	já	que	alguns	pacientes	tinham	UP	em	mais	que	uma	região
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Os capilares da região sacral podem sofrer consequências 
de uma pressão na interface entre o colchão e corpo de 70mm/
Hg, na posição deitada, e, quando sentado, a pressão na re-
gião isquiática pode chegar a 300mm/Hg. Assim, permanecer 
muito tempo em uma só posição, sem mudança de decúbito e 
em colchão não adequado, pode representar alguns dos fatores 
que contribuíram para que esses pacientes desenvolvessem as 
úlceras observadas. Também, na região dos calcâneos, as úlce-
ras surgem pela mesma razão, mas podem ser agravadas se o 
paciente apresentar fricção constante dos pés14. 

Na tabela 2, constatou-se o número de pacientes que fo-
ram hospitalizados com UP, segundo a localização e o está-
gio, sendo em região sacra 17,8% no estágio II, 14,2% no es-
tágio III e 7,1% no estágio IV.  Em região trocânter direito ou 
esquerdo, ocorreram 7,1% dos casos no estágio II, enquanto 
na região occiptal, houve 7,1% incidências no estágio III.

Em pesquisa realizada por Meneghin, Lourenço15, os acha-
dos indicam que 47,35% dos participantes desenvolveram 
UP em estágio II, seguidos pelo estágio III 26,3% e estágio 
IV 5,24%.

Existem quatro tipos de UP caracterizados por estágio: I, 
II, III, IV. No primeiro estágio, a epiderme fica comprometida 
e há presença de edema local e hiperemia. O tecido sofre a 
ação de uma resposta inflamatória com sinais clássicos de 
dor, rubor, calor e perda da função. O estágio II é caracteri-
zado por edema, hiperemia, perda da epiderme, presença de 
bolhas ou flictemas, e muitas vezes, san-
gramento, visto que a derme é a camada 
da pele onde se encontra grande quanti-
dade de vasos sanguíneos. O estágio III 
tem a característica de comprometimento 
do tecido subcutâneo e, muitas vezes, é 
acompanhado por necrose de coagula-
ção ou de liquefação. Se a pressão não 
for removida e o tecido continuar so-
frendo processo de hipóxia, pode haver 
comprometimento dos músculos e ossos, 
instalando-se assim o estágio IV16,17.  

Características dos pacientes quanto 
aos fatores de risco para desenvolverem 
úlcera por pressão
Entre os 10 (100%) participantes da pes-
quisa, cinco (50%)   pacientes foram con-
siderados com risco alto para desenvolver 
UP, seguindo-se quatro (40%) pacientes 
com risco brando, dois (20%) com risco 
moderado e um (10%) sem risco para de-
senvolver UP. 

Ao se fazer o diagnóstico de risco para UP em indivíduos, 
deve-se conhecer os fatores que predispõem à formação de 
uma úlcera, como enfatiza Fernandes6 “Todos os aspectos 
devem ser considerados, pois uma UP não ocorre apenas 
por um determinado fator de risco, mas pela relação dos di-
versos fatores com o cliente,” sendo necessária a utilização 
de uma escala para avaliar o risco que o enfermo tem para 
desenvolver UP. 

O uso de uma escala como instrumento complementar na 
avaliação é útil para atuação da equipe de enfermagem, uma 

vez que possibilita indicação objetiva dos riscos para UP, 
para essa população que, na maioria dos casos, encontra-
se confinada ao leito. A existência de fatores de risco para 
úlcera de pressão pressupõe necessidade de adoção de me-
didas capazes de evitar o seu surgimento, melhorando assim, 
a qualidade de vida dessas pessoas.  

Assim sendo, a prevenção de UP continua sendo, e sempre 
será, um desafi o para os profi ssionais de enfermagem. Esse ato 

exige desses profi ssionais envolvimento, co-
nhecimento técnico-científi co sobre os fa-
tores de risco, sobre os produtos existentes 
no mercado e boa vontade para implantar 
ações e medidas preventivas.

A tabela 3 evidencia que nove (90%) 
sujeitos da pesquisa  apresentaram como  
fator de risco mobilidade, oito (80%) ti-
veram cisalhamento, oito (80%) fricção, 
seis (60%) sofreram  pressão, com outros 
seis (60%) o fator de risco foi temperatu-
ra corporal; e  em seis (60%) umidade, 
enquanto cinco (50%) tiveram UP por 
edema e quatro (40%) incontinência uri-
nária/fecal. 

Segundo Declair16, as úlceras por pres-
são são causadas por uma combinação 
de fatores tanto externos como internos 
do próprio paciente. Os principais agen-
tes externos são pressão, fricção e a força 
de cisalhamento da pele que produz a le-
são isquêmica e hipóxia.

Para se constatar a fricção e cisalha-
mento são avaliados o grau de contato entre a pele e o lençol 
de acordo com a mobilidade do paciente15.  

 A mobilidade reduzida afeta a capacidade do enfermo de 
mudar de posição para aliviar os efeitos da pressão na pele. 
A incontinência urinária ou fecal contribui para a macera-
ção da pele, além de aumentar o risco de infecção local. A 
temperatura corporal, sendo que a hipertemia leva à sudo-
rese, aumenta o risco de maceração de pele tecidual, além 
de aumentar em 7% a necessidade metabólica do paciente. 

“É CONVENIENTE A 
ELABORAÇÃO DE UM 

PROTOCOLO PARA QUE 
SE POSSA REGISTRAR AS 
CONDIÇÕES DA PELE DO 
PACIENTE, LOCALIZAÇÃO 
ANATÔMICA DAS ÁREAS 
SUSCEPTÍVEIS E ESTÁGIO 
DE DESENVOLVIMENTO 
DAS UP DURANTE A SUA 

PERMANÊNCIA NO SETOR”

 
Tabela 3.  Pacientes que desenvolveram úlcera por 
pressão em uma Unidade de Terapia Intensiva de um 
Hospital Estadual (segundo os fatores de risco para 
formação de úlcera por pressão). São Paulo, 2006

Fatores de risco
Mobilidade

Cisalhamento

Fricção

Umidade

Pressão

Temperatura	corporal

Edema

Incontinência	urinária/	fecal

N
9

8

8

6

6

6

5

4

%
90

80

80

60

60

60

50

40

Obsevação:	o	número	ultrapassa	100%,	já	que	alguns	pacientes	tinham	mais	de	um	fator	de	risco.
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A hipotermia causa vasoconstricão, prejudicando o aporte 
sanguíneo e a nutrição tecidual local16. 

Condutas documentadas no prontuário 
pela equipe de enfermagem da instituição 
para prevenção da úlcera durante a 
internação
Dentre as condutas recomendadas na 
literatura para a prevenção de UP, ado-
tadas pela equipe de enfermagem e do-
cumentadas no prontuário, em 10 (100%) 
pacientes houve mudança de decúbito de 
duas em duas horas; em quatro (40%), 
controle da dieta e hidratação oral, em 
dois (20%) casos deu-se a colocação de 
colchão especial.

Conforme Nogueira13, as medidas pre-
ventivas podem ser feitas com a eleva-
ção dos pés com travesseiros colocados 
na região das panturrilhas, mudança de 
posição constante, proteção da pele com 
filme transparente e placa de hidrocolóide, além do uso de 
hidratação da pele e detecção precoce com exame diário das 
regiões. Outras úlceras observadas com frequência, como na 
região dos trocânteres do fêmur e dos maléolos, devem-se ao 
excesso de pressão pela permanência prolongada na posição 
lateral. Como nessas regiões a úlcera surge de forma mais 
rápida, ela atinge as camadas profundas em poucos dias. A 
detecção precoce e tratamento adequado podem reduzir a 
frequência da ocorrência dessas complicações.

CONCLUSÃO
Os dados do presente estudo demonstraram uma amostra com 

risco alto para desenvolver úlcera por 
pressão. Entre os fatores mais frequentes 
destacaram-se idade, longo período de in-
ternação, fricção, cisalhamento, umidade e 
imobilidade. 

Os resultados desta pesquisa evidencia-
ram que a assistência de enfermagem pres-
tada ao indivíduo internado em UTI, com 
ou sem fatores de risco para desenvolver úl-
cera por pressão, pode ser melhorada, basta 
que o profi ssional busque se atualizar por 
meio de reuniões científi cas, participação 
em simpósio, congresso especializado na 
prevenção e tratamento de UP e sobre as 
inovações a respeito dos produtos existen-
tes no mercado. 

Também é necessário que o profi ssional 
utilize uma escala, onde ele possa realizar 
um diagnóstico com segurança dos fatores 

de risco que o paciente tem para desenvolver úlcera por pressão. 
É conveniente a elaboração de um protocolo para que possa re-
gistrar as condições da pele do paciente, localização anatômica 
das áreas susceptíveis e estágio de desenvolvimento das UP, du-
rante a sua permanência no setor.

A partir desse conhecimento será possível elaborar medi-
das preventivas, direcionando a assistência sistematizada e 
individualizada, o que pode beneficiar o cliente, reduzindo 
custo, diminuindo o tempo de internação e qualificando a 
assistência de enfermagem.                                         

“É NECESSÁRIO QUE O 
PROFISSIONAL UTILIZE UMA 

ESCALA, ONDE ELE POSSA 
REALIZAR UM DIAGNÓSTICO 

COM SEGURANÇA DOS 
FATORES DE RISCO QUE 
O PACIENTE TEM PARA 
DESENVOLVER ÚLCERA 

POR PRESSÃO”
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