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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Úlcera por pressão (UP) é definida como áreas localizadas de tecido 

necrosado que se desenvolvem quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência 

óssea e uma superfície externa por tempo prolongado. De acordo com a profundidade da lesão 

a UP é classificada em quatro estágios cada um com sua especificidade. OBJETIVO: Estudo 

de  revisão bibliográfica que buscou identificar a produção científica sobre úlcera por pressão 

em idosos. METODOLOGIA: As fontes foram artigos científicos na base de dados  Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no período de 2000 a 2008. 

Foram analisados 64 artigos, que após leitura dos resumos foram selecionados  16 por 

atenderem aos critérios da pesquisa. RESULTADOS: analisando as dezesseis produções 

científicas constatou-se que o ano de 2005 obteve o maior número de publicações. Com 

relação as cenário destacam-se o ambiente hospitalar com maior número de publicações. 

Quanto a distribuição geográfica por unidade da Federação destaca –se o estado de São Paulo, 

com nove das 16 publicações. Levando em consideração à abordagem metodológica utilizada, 

nove artigos foram qualitativos e sete quantitativos. Em relação a temática destacaram-se 

destacam-se o perfil dos pacientes acamados com risco de desenvolverem UP, escalas de 

avaliação de risco de desenvolvimento de UP, fatores de risco que levam um paciente a ter 

maior chance de desenvolver uma UP e tratamento dos pacientes acometidos com ulceras por 

pressão. CONCLUSÃO:  A utilização de escalas de  avaliação foi demonstrada com eficaz na 

avaliação de risco de UP. Há uma necessidade de um estudo mais aprofundado sobre UP com 

a finalidade de instituir medidas de promoção da pele saudável e minimizar a ocorrência de 
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casos em pacientes idosos para um tratamento adequado, prevenindo assim as úlceras pó 

pressão,  otimizando o trabalho da equipe de enfermagem  e qualidade de vida desses 

pacientes.. 
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