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O PLANO DE CUIDADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA A 

PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO: UMA 

ATIVIDADE PRIVATIVA DO (A) ENFERMEIRO (A) 

 
RESUMO- O objetivo do estudo foi realizar revisão na literatura acerca da atuação do enfermeiro na elaboração 

dos planos de cuidados de enfermagem para a prevenção, controle e tratamento de LPP em UTI. Foram 

pesquisadas publicações no período de 2011 a 2018, de artigos científicos, publicadas na base de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), com utilização de quatro descritores (‘planos de cuidados de 

enfermagem em UTI’, ‘atividade privativa do enfermeiro’, ‘legislação de enfermagem em UTI’ – filtro 

‘enfermagem em UTI’). Excluíram-se os estudos em formatos de textos, os não artigos científicos e os estudos 

que não abordavam a enfermagem em terapia intensiva. Critérios de inclusão artigos na íntegra, em formato de 

arquivo PDF, disponibilizados online, publicados em língua portuguesa. Formação acadêmica, conhecimento da 

legislação da enfermagem, a prática baseada em evidências e a utilização dos diagnósticos de enfermagem da 

NANDA na elaboração dos planos de cuidados para prevenção, controle e tratamento de LPP em pacientes de 

UTI fazem-se necessário à prática de enfermagem para uma atuação com mais autonomia e independência. 
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1 . INTRODUÇÃO 

 

 

Diante da complexidade das Unidades de Terapias Intensivas no seu atendimento a pacientes 

críticos e em condições clínicas graves, prevalentemente em situação de imobilidade no leite 

pode-se observar o alto risco ou a presença de lesão por pressão, por etiologia multifatorial, 

onde fatores intrínsecos e extrínsecos como: idade, comorbidades, estado nutricional, 

hidratação, perfusão tecidual, condições de mobilidade e níveis de consciência, cisalhamento, 

fricção, umidade e pressão são as principais causas do aparecimento ou agravamento dessas 

lesões. No Brasil, as LPP representam um problema de saúde pública em virtude do grande 

número de pessoas com a integridade da pela prejudicada, contudo, essa estatística se agrava 

com escassez do registro desses atendimentos. Tais lesões impactam negativamente na vida 

dos pacientes, seus familiares e oneram os gastos públicos por aumentarem o tempo de 

internação, utilização de insumos e riscos de infecções. 

Partindo da indagação: Como enfermeiros intensivistas elaboram os planos de cuidados para a 

prevenção, controle e tratamento de lesão por pressão em pacientes de Unidades de Terapias 

Intensivas, mantendo-se autônomos e independentes para exercerem sua atividade privativa, 

baseando-se na legislação que ampara a profissão, como por exemplo, na aplicação da 

consulta de Enfermagem e no Processo de Enfermagem e suas etapas? 

É nesta perspectiva que objetivamos conhecer como enfermeiros intensivistas elaboram os 

planos de cuidados para prevenção, controle e tratamento de LPP em pacientes acamados em 

Unidades de Terapias Intensivas; e também, identificar quais bases científicas e legais são 

utilizadas para a elaboração dos planos de cuidados de enfermagem em terapia intensiva, e 

averiguar se as diretrizes nacionais e internacionais de classificação de risco para LPP são 

efetivadas nos planos de cuidados através de registros. 

 

1.1. O respaldo legal em âmbito nacional para úlcera por pressão/lesão por pressão 

 

As lesões por pressão compõem o rol de afecções da Estomaterapia e desde 1980 é uma 

especialidade exclusiva do enfermeiro, cujo papel é assistencial, gerencial, de ensino e 

pesquisa. Aqui, no Brasil, a prática foi instituída somente dez anos depois, em 1990, como 

pós-graduação lato sensu. De lá para cá, esta ciência avançou muito, mas capacitar 

enfermeiros para esta prática ainda é um desafio, embora seja um campo muito fértil para a 

área. 



 

Em linhas gerais, no Brasil, a preocupação com o paciente em suas diversas situações de 

riscos, incluindo aí as lesões por pressão, ganha foco quando em 2013, através da Portaria 

Ministerial nº 529, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que visa 

através de diretrizes e princípios a gestão de riscos, criação da cultura de segurança, a 

execução sistemática e estruturada dos processos de gerenciamento de risco, integração dos 

processos de cuidado articulada com os processos organizacionais dos serviços de saúde com 

enfoque multidisciplinar. A Lei do Exercício Profissional, Lei 7.498/86 define que é privativo 

do enfermeiro em UTI a prestação do cuidado direto a paciente grave e com risco de vida, e 

de cuidados de maior complexidade que exigem conhecimentos científicos e tomada de 

decisão, como é o caso das unidades críticas.  

Nesta perspectiva, o Conselho Federal de Enfermagem-COFEN publicou uma resolução que 

amplia a atuação da equipe de Enfermagem no tratamento de feridas, a Resolução 567/2018, 

que incorpora diretrizes técnicas atualizadas da Política Nacional de segurança do Paciente 

(PNSP/SUS), do EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) e NPUAP (National 

Pressure Ulcer Advisory Panel), que além de ampliar técnicas utilizadas pelos profissionais, 

traz dispositivo específico sobre a atuação de clínicas de Enfermagem especializadas na 

prevenção e cuidado ao paciente com feridas. (Câmara Técnica de Legislação e Normas 

(CTLN/Cofen), 2018). 

Consolidando ainda mais a ação do enfermeiro, podemos ler na NOTA TÉCNICA nº 03/2017 

do Ministério da Saúde um conjunto de práticas seguras para prevenção de Lesão por Pressão 

em serviços de saúde que devem, por exemplo, responder, anualmente, ao “Formulário de 

Auto-avaliação das Práticas de Segurança do Paciente” da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), se a instituição de saúde dispuser de leitos de Unidade Terapia 

Intensiva. 

A partir do exposto e compreendendo as LPP como um problema de saúde pública, estas são 

apontadas como um indicador de qualidade (negativa) da assistência que necessita de maior 

investigação, com finalidade de determinar fatores preventivos em âmbito nacional, 

representando um desafio constante para pacientes, profissionais e instituições, tanto pela 

elevada incidência, como pelas consequências geradas.  

Assim, do reconhecimento potencial do problema das lesões por pressão em pacientes 

acamados, susceptíveis a diversos tipos de infecções, torna-se essencial à identificação através 

do cuidado do enfermeiro (a) com vista a intervenções realizadas para prevenção desse agravo 

nas UTIs.  



 

Tomando como referência a 11ª edição da North American Nusing Diagnosis Association – 

NANDA I, Taxonomia II que traz nos seus diagnósticos de enfermagem para 2018-2020, 

definições e classificações que podem e devem ser usadas para a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem em todas as dimensões dessa assistência. Esses diagnósticos são 

utilizados e modificados através contribuições baseadas em evidências por toda a parte do 

mundo, periodicamente, onde há uma adequação destes, nos diversos contextos do processo 

saúde/doença. 

Apontando a definição no NANDA I, temos que o diagnóstico de risco de úlcera por pressão, 

utilizado anteriormente, sofrera uma atualização da taxonomia para risco de lesão por pressão, 

que pode ser conferida buscando o Domínio 11 (Segurança/Proteção) e classe 2 (lesão física 

00249) disponível em meio virtual para consulta dos profissionais de enfermagem. 

Na utilização do diagnóstico risco de lesão por pressão, percebemos que se faz necessário o 

uso de ferramentas padronizadas, como escalas, validadas clinicamente, onde podem receber 

uma pontuação ≤ 16 que varia na escala de Braden Q em uma criança e uma pontuação de < 

17 na escala Braden em adulto e também, uma pontuação na escala Risk Assessment Pressure 

Score-RAPS (Pontuação de Avaliação de Risco de Pressão) corroborando para o diagnóstico 

do risco da lesão por pressão. Além, de mensurar as lesões por pressão no ambiente de terapia 

intensiva, o enfermeiro (a) tem papel primordial e deve abordar uma metodologia própria de 

trabalho com base no processo de enfermagem (PE) e suas etapas: histórico, diagnóstico de 

enfermagem, planejamento das ações, implementação, evolução. 

A resolução Nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem assegura a atividade de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. 

E também, reafirma de acordo com as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e 

do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que incumbe ao enfermeiro a liderança na 

execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de 

enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde 

e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem 

realizadas, em face dessas respostas. 

No entanto, para integrar todas as atividades que devem ser realizadas em unidades de terapia 

intensiva e realização dos cuidados de enfermagem de modo mais eficiente, o profissional 

enfermeiro faz uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), sendo esta, uma 



 

das atividades privativas do enfermeiro que utiliza método e estratégia de trabalho científico 

para a identificação das situações de saúde e doença. Sua efetivação permite uma melhor 

prática e qualidade das ações de assistência de enfermagem para a promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde do individuo, família e coletividade. 

Assim, depreendemos que o perfil do enfermeiro atualmente perpassa a aplicação somente de 

técnicas, mas torna-se imprescindível o profissional que adeque o uso da tecnologia, aqui em 

UTI, para uma prática mais humanizada, que valoriza o outro (quem recebe o cuidado) dentro 

do processo saúde-doença, além de reafirmar os cuidados/ações privativos ao enfermeiro nos 

processos do cuidar. 

Portanto, a enfermagem tem um papel fundamental nesse processo, pois está diretamente 

ligada ao paciente, podendo proporcionar diversas intervenções ao individuo em situação de 

risco. Assim, este estudo tem como objetivo verificar como enfermeiros intensivistas 

elaboram os planos de cuidados para prevenção e tratamento de LPP em pacientes acamados 

em Unidades de Terapias Intensivas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo trata-se de uma revisão de literatura/pesquisa bibliográfica (descritivo, bibliográfico 

e documental) acerca da atividade privativa do enfermeiro de elaboração de planos de 

cuidados de enfermagem para a prevenção, controle e tratamento de LPP em UTI. 

Como lemos em Silva e Menezes (2005) uma revisão de literatura pode ser entendia com o 

resultado do processo de identificação e análise de publicações anteriores acerca do tema e 

problemática da pesquisa escolhida, possibilitando uma sistematização dos escritos e 

escritores sobre a temática/problema da pesquisa. 

Foram pesquisadas publicações no período de 2011 a 2018, de artigos científicos, a partir da 

base de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), ocorrendo a coleta no mês de 

agosto de 2018, com delineamento da pesquisa orientado pela utilização de quatro descritores 

(‘planos de cuidados de enfermagem em UTI’, ‘atividade privativa do enfermeiro’, ‘legislação 

de enfermagem em UTI’ – filtro ‘enfermagem em UTI’).  

Excluíram-se os estudos em formatos de textos, os não artigos científicos e os estudos que não 

abordavam a enfermagem em terapia intensiva. Critérios de inclusão artigos na íntegra, em 

formato de arquivo PDF, disponibilizados online, publicados em língua portuguesa. Formação 

acadêmica, conhecimento da legislação da enfermagem, a prática baseada em evidências e a 

utilização dos diagnósticos de enfermagem da NANDA na elaboração dos planos de cuidados 



 

para prevenção, controle e tratamento de LPP em pacientes de UTI fazem-se necessário à 

prática de enfermagem para uma atuação com mais autonomia e independência. 

A análise dos dados deu-se primeiramente, através de leitura e releitura dos 8 (oito) artigos 

seletos, a fim de reconhecer a temática abordada de lesão por pressão em unidade de terapia 

intensiva e o plano de cuidados de enfermagem proposto e registrado como ferramenta da 

atividade que é privativa do enfermeiro. E em seguida, a interpretação dos achados 

relacionando-os com os resultados apresentados por cada estudo e embasado com a legislação 

brasileira vigente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise e interpretação dos artigos foram realizadas “a luz” da legislação brasileira no que 

regulamenta a atividade privativa do enfermeiro em cuidados de unidade terapia intensiva, 

fazendo uma sobreposição dos resultados e considerações das oito pesquisas selecionadas. 

Com relação ao diagnóstico de risco foi desenvolvido um estudo em UTI de um hospital 

privado na cidade de Caruaru-PE e publicado na revista Estima, com o título Diagnóstico de 

enfermagem risco de úlcera por pressão segundo taxonomia II da North American Nursing 

Diagnosis Association, onde se utilizou da escala de Braden para o risco de LPP e outros 

fatores de riscos e conclui-se que a importância da identificação, diagnóstico e intervenção 

nos fatores de riscos de LPP através da implementação do processo de enfermagem (PE), 

reafirmando que as ações de enfermagem devem ser planejadas e adequadas de acordo com as 

necessidades de cada indivíduo. 

No artigo intitulado de Incidência de lesões por pressão em Unidade de Terapia Intensiva em 

hospital com acreditação do Estado do Ceará, conta com serviço de estomaterapia em 

funcionamento desde 2004 (responsável pela construção e atualização de protocolos), 

possibilitando nortear a escolha das intervenções preventivas e curativas adequadas, a 

exemplo da utilização a escala de Braden como instrumento de avaliação de risco realizada 

pelo enfermeiro diariamente.  

Há também, capacitação dos profissionais nos programas de educação continuada com foco 

na identificação, descrição e documentação dos registros adequados referentes à lesão por 

pressão e ao fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a prevenção. Mesmo 

no cenário positivo que se apresenta, aponta ainda que se faz necessário estabelecer 

estratégias para a prevenção das mesmas e sempre avaliar a adesão ao protocolo estabelecido 

e também, adesão à prevenção da lesão por pressão de toda a equipe. 



 

Já o estudo Estratégias de enfermagem na prevenção de úlceras por pressão na terapia 

intensiva: revisão integrativa, publicado na revista enfermagem da Universidade Federal de 

Pernambuco on line, aponta pesquisas que reafirma ao enfermeiro, o seu papel decisivo na 

tomada de decisão sobre o cuidado da pele do paciente crítico deve ser realizado com base em 

uma avaliação criteriosa e individualizada, levando em consideração as peculiaridades 

próprias da condição desse tipo de internamento. Assim, faz-se imprescindível a 

implementação de medidas preventivas embasadas cientificamente na assistência de 

enfermagem ao paciente crítico, investigando as evidências científicas (pesquisas baseadas em 

evidências-PBE) sobre as principais estratégias de enfermagem para a prevenção de úlceras 

por pressão utilizadas em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva. 

No artigo Ações de enfermagem na prevenção de úlceras por pressão em UTI, publicado na 

Revista Científica de Enfermagem, concluiu-se necessária maior socialização do 

conhecimento no tratamento de feridas a partir das evidências e pesquisas científicas, em que 

o enfermeiro e todos os profissionais envolvidos devem reconhecer as limitações envolvidas e 

buscar superá-las, proporcionando avanços e ampliando os estudos clínicos que possam 

subsidiar a prática profissional, corroborando para o pensamento supracitado da necessidade 

de formação ainda no âmbito acadêmico de enfermagem que garanta a qualidade da 

assistência prestada através do planejamento e implementação de estratégias que visem a 

prevenção e a redução da incidência de LPP em UTI. 

Abordando o mesmo viés da formação acadêmica, o artigo Prevenção de lesão por pressão: 

revisão integrativa da produção da enfermagem brasileira faz um apanhado de como é 

implementada a prevenção das LPP em UTI, elencando os cuidados e avaliação da pele como 

estratégias de prevenção dos riscos. 

A pesquisa, Cuidados de enfermagem na prevenção de lesões por pressão em terapia 

intensiva: revisão sistemática aborda estudos que identificam e avaliam os principais fatores 

de riscos para LPP em UTI e que mostram que há o registro desses procedimentos, contudo, 

foram observados erros nos registros, ausência de padronização dos escores (quando utilizam 

a escala de Braden), concluindo-se que há falta de conhecimento dos profissionais sobre o 

assunto.  

Traçando um perfil dos enfermeiros que atuam em unidades de terapia intensiva, o artigo 

Perfil profissional de enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva de um hospital de 

ensino mostra que predomina o sexo feminino, na maioria jovens e com pouca experiência 

teórica e prática em assistência de alta complexidade, demonstrando a necessidade do 



 

desenvolvimento de competências apoiadas em conhecimento científico para que possam 

conduzir o atendimento do paciente com segurança e qualidade.  

E considera ainda, que a graduação contribui parcialmente para o desenvolvimento de 

competências, principalmente quando propicia ao aluno experiências de participação na 

prática gerencial do enfermeiro e de discussões com os professores, aliando a teoria e a 

prática. Entretanto, é necessário que se busque o aperfeiçoamento que pode ser adquirido na 

prática gerencial ou em cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação. 

E por último, no artigo Ações de enfermagem antes e após um protocolo de prevenção de 

lesões por pressão em terapia intensiva realizado em hospital de ensino, na Paraíba propôs-se 

a avaliar as ações dos profissionais de enfermagem, antes e após utilização de protocolo de 

prevenção de lesões por pressão, em Unidade de Terapia Intensiva, através estudo 

observacional, prospectivo, comparativo, do tipo antes e depois, com abordagem quantitativa, 

concluindo-se que a maior frequência de ações preventivas após uso do protocolo demonstra a 

importância dessa ferramenta na adoção das recomendações baseadas em evidências 

científicas pelos profissionais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além do conhecimento e utilização correta da alta tecnologia que envolve as unidades 

terapias intensivas, faz-se imprescindível para a assistência do enfermeiro a identificação e 

efetivação das suas competências enquanto profissionais responsáveis por mais da metade de 

todo o cuidado intensivo, como determina a Resolução número 543 de 2017 do Conselho 

Federa de Enfermagem que atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento do 

quadro de profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades 

de enfermagem. 

Assim, sendo o enfermeiro responsável pela assistência direta e contínua aos pacientes mais 

graves, cabe-lhe aplicar uma assistência com base no conhecimento atual e com necessidade 

de uma prática baseada em evidências, a fim de assegurar uma assistência de qualidade e 

garantia de autonomia e desenvolvimento da profissão. 

A análise dos estudos selecionados evidenciou urgência na aplicação com eficiência e eficácia 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem e de todas as fases do Processo de 

Enfermagem, como rotina, buscando romper com as dificuldades que as impedem de serem 

implementadas, entendendo-as como etapas inter-relacionadas que viabilizam a assistência.  



 

Depreendeu-se das leituras que apesar da obrigatoriedade, muitas instituições, na formação 

acadêmica do enfermeiro, ainda não integraram nos seus currículos (permeando em toda a sua 

grade curricular) a SAE e o PE como elementos essenciais à prática futura, contribuindo para 

consolidação de uma enfermagem ainda mais científica.  

Portanto, a construção de planos de cuidados de enfermagem, particularmente os de terapia 

intensiva deve primar para uma atividade que é privativa ao enfermeiro, em que este, elabore-

os baseado na legislação pertinente, como a SAE, PE, na aplicação de escalas consolidadas, 

na construção de protocolos, nas recomendações baseadas em evidências científicas e nos 

seus devidos registros. 
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