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 A Manutenção da integridade da pele é considerada uma das funções básicas da 

Enfermagem.Cabe a zelar pela manutenção durante a permanência de pacientes acamados 

por períodos prolongados.Desta forma a presença de úlceras por pressão (UP) tem sido 

considerada um indicador de qualidade da assistência de enfermagem nos serviços de 

saúde,sendo necessário estabelecer uma sistematização e propostas de ações na prevenção 

das UP.O objetivo deste estudo foi identificar os artigos científicos que abordam a 

Prevenção das UP no cuidar da enfermagem.A pesquisa em periódicos publicados na 

enfermagem brasileira, indexados ao LILACS e SCIELO, no período de 1999 a 

2008.Analisa-se quanto ao desenvolvimento de UP como um grave problema de 

enfermagem,a prevenção de UP como prática e utilização de medidas específicas no 

cuidado com a pele em pacientes acamados por períodos prolongados. Nos resultados 

encontramos em 33% dos artigos o desenvolvimento de UP como deficiência na assistência 

de enfermagem, sobretudo quando a prevenção recebe menos atenção, não existindo na 

prática do enfermeiro programas específicos voltados para essa temática.Já 43% dos artigos 

ressaltam a utilização de escalas preditivas como medida fundamental para diminuição do 

risco para desenvolver UP, sendo utilizada apenas em pesquisas e pouco utilizadas na 

prática do enfermeiro.Nestas circunstâncias conclui-se que a assistência de enfermagem 

deve exigir mais implementação de programas de prevenção de UP, com maior 

complexidade técnica e conhecimento científico.COSTA,Fabrísio ,M. Fuccio da; COSTA, 

Sabrina H. Portela da;Assistência de Enfermagem ao Cliente Portador de Úlcera de 

Pressão: Abordando a importância do conhecimento e informação.Ver. Meio Amb. 

Saúde.2007.V.2(1),p.22-32.;RANGEL,Elaine Maria Leite; CALIRI,Maria Helena 

Larcher.Práticas de Enfermeiros de um Hospital Geral sobre a Prevenção da Úlcera de 

Pressão.Ver.Paul.Enf.2006;V.25(2).p.96-101.;ANTUNES,Maria Cristina do 



Santos.Úlceras de Pressão nos pacientes internados em UTI: O que mais fazer?. 

Revista Técnico-científica do Grupo Hospitalar Conceição.2005.V.18 (1).p.16-19. A . A. 

Fernades Lobosco;S. Darlen Dutra de Vasconcelos; M. de C Linhares de Almeida; G. Dire 

Feliciano.O enfermeiro atuando na prevenção das Úlceras de Pressão. Ver. Eletrônica 

Cuatrimestral da enfermaria.2008.N.13.p.1-15.;SILVA,Lolita Dopico da.;SANTOS,Iraci 

dos; SOUSA, Cristina Albuquerque de. Aplicando Recomendações da escala de Braden 

e Prevenindo Úlceras Por Pressão-Evidências do Cuidar em enfermagem.Revista 

Brasileira de Enfermagem.2006.V.59 (3).p.279-284. 
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