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 “As ulceras por pressão são definidas como lesões cutâneas ou de partes moles, superficiais 

ou profundas, de etiologia isquêmica, secundária a um aumento de pressão externa, e 

localizam-se, usualmente, sobre uma proeminência óssea.” (BLANES, DUARTE, CALI, 

FERREIRA, 2004, p.182). O objetivo foi conhecer na literatura, elementos relacionados à 

prevenção, tratamentos e fatores desencadeantes de úlceras por pressão. Trata-se de 

levantamento bibliográfico, exploratório. Este contém descritivos endereçados no Scielo, sobre 

úlceras por pressão, que tivessem sido publicados a no máximo cinco anos do presente ano 

dessa pesquisa. Os artigos foram encontrados utilizando as palavras chaves: úlcera por 

pressão. A coleta de dados foi realizada em setembro de 2009. Percebe-se que as UP 

representam uma realidade crescente que necessita de uma atenção mais presente. Na prática 

assistencial, as intervenções preventivas e terapêuticas para a UP apresentam novas 

tecnologias. No entanto, o acesso a essas tecnologias nos serviços encontra – se limitado, 

reduzindo assim, o conhecimento dos profissionais de saúde. Então, torna – se imprescindível 

que a equipe multidisciplinar esteja engajada em programas preventivos e formações contínuas 

que visem a sua própria qualificação no intuito de melhorar as ações do cuidado. 
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