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As úlceras por pressão (UP) ainda hoje, representam um grande desafio para os 

profissionais de saúde, principalmente na unidade de terapia intensiva (UTI) onde o 

paciente está hemodinamicamente instável e com isto com maior predisposição ao 

aparecimento de UP. As UP são lesões localizadas na pele e/ou no tecido ou estrutura 

subjacente, definidas como áreas localizadas de morte celular, que se desenvolvem quando o 

tecido mole é comprimido, entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, por 

período de tempo prolongado, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com 

fricção e/ou cisalhamento (1). Despertando interesse e preocupação aos profissionais e 

serviços de saúde à medida que têm aumentado seus índices de prevalência e incidência, 

particularmente, em determinadas populações de risco, sendo sua presença um importante 

indicador de qualidade em relação à assistência prestada 
(2)

. Considerada como uma das 

lesões mais dispendiosas e preveniveis, temos hoje diversas tecnologias disponibilizadas 

no mercado que podem ser utilizados com eficácia na realidade de cada serviço, com 

excelentes resultados. Objetivos: identificar as medidas de prevenção existentes no 

mercado nos últimos 20 anos (1987 a 2007). Este estudo foi realizado a partir de uma 

pesquisa bibliográfica documental descritiva por meio de consultas em bibliotecas do 

Estado de São Paulo, em banco de dados (BIREME) e base de dados (LILACS, 

PUBMED), livros, dissertações, teses e revistas cientificas nos quais, foram analisadas as 

medidas de prevenção existentes ao longo destes anos, os fatores de riscos e condições 

predisponentes para a ocorrência de UP. Os resultados obtidos mostram que há medidas 

eficazes para a prevenção de UP mesmo em pacientes hemodinamicamente instável, sendo 

estas medidas: avaliação do risco, superfícies de suporte, medidas posturais que aliviam a 

pressão, mudança de decúbito a cada duas horas, cremes de barreira, filme transparente, 

ainda proporcionar um suporte nutricional adequado, pois o estado nutricional reduzido 

além de prejudicar a elasticidade da pele em longo prazo leva à anemia e a redução de 

oxigênio das células, facilitando o aparecimento das UP 
(3,4)

. Podendo com isto concluir-se 



que foi possível identificar as medidas de prevenção para UP e mesmo com as inovações 

tecnológicas e farmacológicas existentes no mercado a mudança de decúbito ainda é 

considerado como a melhor forma de prevenção . Considerando imprescindível: Investir na 

qualidade da assistência, com a adoção de medidas adequadas fundamentadas na educação 

e capacitação da equipe multiprofissional; Implementação de protocolos sistematizados que 

avaliem o risco de desenvolvimento de UP, buscando criar e/ou aprimorar as escalas com o 

intuito de dar conta a complexidade multifatorial; Fazendo-se necessário o 

acompanhamento do enfermeiro nas Inovações tecnológicas e Farmacológicas disponíveis 

no mercado. 
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