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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PREVENÇÃO DE LESÕES POR
PRESSÃO EM UTI: REVISÃO INTEGRATIVA
Tatyelle Bezerra Carvalho1, Marciana Fernandes da Silva2, Jennifer
Ferreira Figueiredo Cabral3, Luis Rafael Leite Sampaio4
Resumo: A unidade de terapia intensiva (UTI) recebe pacientes críticos, em
ventilação mecânica, com morbidades associadas à instabilidade hemodinâmica
e ao uso de drogas vasoativas, necessitando de cuidados contínuos e alto grau
de dependência da equipe, estando expostos ao risco elevado de desenvolver
lesão por pressão (LPP). A falta de protocolos sistematizados e padronizados
nas UTIs mostra uma falha na assistência, restando ao enfermeiro a tomada de
decisões e medidas. Tornando-se essencial que o profissional enfermeiro adote
as boas práticas para a prevenção de LPP, a fim de minimizar a incidência.
Objetivando identificar os cuidados de enfermagem necessários para a
prevenção da LP em UTI. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com pesquisas
publicadas entre os anos de 2006 a 2017. Optou-se pelos descritores do DeCS:
lesão por pressão, UTI, assistência de enfermagem, prevenção e controle,
utilizando-se do operador booleano AND para interação dos destes. Foram
encontrados 77 artigos, nos quais apenas 10 se encontravam dentre os critérios
de inclusão: textos completos, estar dentro do tema de pesquisa e data de
publicação. Os critérios de exclusão foram: textos duplicados e fuga do tema.
Destes, apenas 06 atenderam aos critérios de inclusão, por serem 04 duplicados.
Os artigos incluídos neste estudo versaram sobre os conhecimentos do
enfermeiro enquanto agente de ações que podem modificar o estado de saúde
dos pacientes; apontou que a diferença na interpretação da escala de Braden
por diferentes profissionais, pode resultar em divergências conceituais e
diferenças de cuidados dispensados ao paciente na assistência; corroborou com
a hipótese de que a realização de treinamento para utilização de um protocolo
melhora a assistência e identificou como boas práticas do enfermeiro as
atividades de supervisão das atividades dos técnicos na prevenção e tratamento
da LPP; mudança de decúbito; exame físico diário da pele; hidratação da pele;
uso de coxins; suporte nutricional; uso de colchão piramidal e massagens de
conforto. Destes, a mudança de decúbito foi relatada como o principal cuidado
responsável pela prevenção de LPP. Portanto o enfermeiro possui papel
importante na prevenção à LPP, no entanto, algumas intervenções apresentam
controvérsias, como a realização de massagens de conforto e uso de colchões
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piramidais, denotando a necessidade da realização de mais estudos para avaliar
sua eficácia na prevenção da LPP.
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