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RESUMO 
 

Introdução: Uma úlcera por pressão (UPP), é definida como uma área de lesão tecidual que é 

causada por pressão contínua, fricção ou força de cisalhamento em qualquer parte do corpo. As 

regiões de proeminências ósseas são as mais vulneráveis para esse tipo de lesão. As UPP´s 

ocorrem geralmente em pacientes acamados, submetidos à ventilação mecânica invasiva, com 

restrições no leito e imobilidade. A prevenção pode ser realizada através da mudança de decúbito 

/reposicionamento e da aplicação de protocolos de tratamento. Objetivo: revisar estudos que 

compararam as melhores condutas para prevenção de tratamento das UPP´s, a fim de buscar 

reunir informações relevantes. Métodos: revisão integrativa de estudos secundários: diretrizes, 

guidelines, revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, revisões integrativas, revisões de 

literatura, protocolos, ensaios clínicos publicados entre os anos de 2001-2015, em língua inglesa 

e portuguesa. A intervenção realizada neste estudo devia englobar a mudança de decúbito na 

prevenção de úlcera por pressão em pacientes adultos sob ventilação mecânica. Foram 

pesquisadas as bases de dados PubMed, Cochrane Library, Lilacs, Scielo Org e PEDro, no 

período de 20 de março de 2016 a 12 de maio de 2016. Resultados: nove artigos foram incluídos. 

O reposicionamento através da posição prona e a aplicação de protocolos apresentaram 

resultados superiores na melhora do quadro clínico dos pacientes, em relação às outras condutas. 

Conclusão: A posição prona mostrou a reabertura de unidades alveolares não ventiladas 

previamente, melhorando a relação ventilação/perfusão em pacientes submetidos à ventilação 

mecânica invasiva. 

 
Descritores: Mudança de decúbito, reposicionamento, úlcera por pressão, ventilação mecânica. 
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1. INTRODUÇÃO 

            As manifestações clínicas da restrição prolongada e imobilidade no leito são múltiplas 

e se traduzem em profundas alterações fisiológicas e bioquímicas afetando todos os órgão e 

sistemas do corpo. As intervenções de prevenção e cuidado têm um papel importante na 

melhora do transporte de oxigênio, e na prevenção dos efeitos negativos da mobilidade restrita 

e dos posicionamentos em decúbito. A cada dia se busca melhores meios de cuidados a serem 

dispensados ao paciente hospitalizado, principalmente àqueles considerados em estado crítico, 

com o intuito de aumentar a sobrevida destes, diminuindo o desconforto e prospectando sua 

melhora gradativa.1,2 

               O paciente considerado crítico é aquele que apresenta instabilidade de um ou mais órgãos 

vitais ou encontra-se na iminência de apresentar alguma alteração hemodinâmica¹. Sendo assim, 

o cuidado intensivo dispensado a esses pacientes críticos, geralmente, torna-se mais eficaz 

quando desenvolvido em setores específicos, que propiciam recursos e finalidades para sua 

progressiva recuperação. Essas unidades específicas denominadas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) constituem um conjunto de elementos funcionais agrupados, destinado ao 

atendimento de pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de enfermagem 

ininterruptas, além de equipamentos e recursos humanos especializados.2 

           A importância dada ao tema úlcera por pressão (UPP) revela-se como marco a partir de 

1987, quando o governo norte-americano criou um órgão para avaliação e credenciamento dos 

serviços de saúde – The Joint Commission for the Acreditation of Health Care Organization 

(JCAHO) – o qual estabeleceu que a úlcera por pressão passaria a constituir um indicador de 

qualidade do cuidado, tornando-se, assim, um parâmetro para avaliação dos serviços de saúde.3,4 

           A prevenção da úlcera por pressão torna-se ainda mais importante que as propostas de 

tratamento, tendo em vista que o custo é menor e o risco para o paciente torna-se praticamente 

inexistente. Porém, este processo deve envolver dedicação de todo corpo clínico do setor, 

objetivando a obtenção dos melhores resultados para o paciente, através do conhecimento, 

possíveis causas e fatores de risco que dão origem às UPP’s. 

           Baseado nisso, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão integrativa de estudos 

secundários, a fim de buscar reunir informações e avaliar os efeitos da mudança de decúbito 

nos pacientes críticos com úlceras por pressão; servindo também como fonte de informações 

para futuras pesquisas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

          Mudanças de decúbito reduzem a duração da pressão exercida nos tecidos e assim 

diminuem a hipóxia tecidual e consequentemente o risco teórico de úlceras de pressão. Regimes 

de reposicionamentos manuais são usados como programa de prevenção de risco de úlcera por 

pressão (UPP) para áreas alternativas de distribuição de pressão entre o corpo e a superfície de 

apoio5. Estas estratégias têm grandes implicações para reposicionar pacientes críticos 

hospitalizados, principalmente os submetidos à ventilação mecânica invasiva.6   

          A úlcera por pressão (UPP) é qualquer alteração da integridade da pele decorrente da 

compressão não aliviada de tecidos moles entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, 

sendo uma complicação frequente em pacientes graves e tem grande impacto sobre sua 

recuperação e qualidade de vida.7 A UPP causa problemas adicionais como dor, sofrimento e 

aumento na morbimortalidade, prolongando o tempo e o custo da internação.8  É por 

representarem um acréscimo no sofrimento físico e emocional desses pacientes, reduzindo a 

sua independência e funcionalidade na realização das atividades da vida diária, que as úlceras 

por pressão merecem por parte da equipe multiprofissional toda a atenção, no sentido de 

prevenir o seu aparecimento ou favorecer o seu tratamento.9 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

          Tratou-se de uma revisão integrativa de estudos secundários: diretrizes, guidelines, 

revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, revisões integrativas, revisões de literatura, 

protocolos, ensaios clínicos publicados entre os anos de 2001-2015, em língua inglesa e 

portuguesa. A intervenção realizada neste estudo devia englobar a mudança de decúbito na 

prevenção de úlcera por pressão em pacientes adultos sob ventilação mecânica. A escolha dos 

artigos foi baseada na seguinte questão: a mudança de decúbito em paciente adulto intubado 

submetido à ventilação mecânica, com úlceras por pressão. 

Foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Cochrane Library, Lilacs, Scielo Org e  

PEDro, no período de 20 de março de 2016 a 12 de maio de 2016, utilizando os descritores 

encontrados no Medical Subject Headings (MESH):  Patient Positioning, Positioning Patient, 

Pressure Ulcer, Ulcer Pressure, Bedsore, Pressure Sore, Decubitus Ulcer, Decubitus Ulcers, 

Ulcer Decubitus, Respiration Artificial, Artificial Respiration, Respirations Artificial, 

Mechanical Ventilation, Ventilation Mechanical e os descritores e os correlatos específicos 
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identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Posicionamento do Paciente, 

Úlcera por Pressão e Respiração Artificial, em português e inglês. A busca dos artigos em língua 

inglesa e portuguesa foi realizada de forma individual. 

Para a pesquisa nas bases de dados PubMed, Cochrane Library, Scielo Org e Lilacs, os 

seguintes termos foram combinados entre si através dos operadores booleanos: “AND” e “OR”: 

Patient Positioning OR Pressure Ulcer, Patient Positioning OR Mechanical Ventilation, 

Pressure Ulcer OR Mechanical Ventilation OR Mechanical Ventilation OR Patient Positioning, 

Posicionamento do Paciente OR Úlcera por Pressão, Ventilação Mecânica OR Úlcera por 

Pressão, Posicionamento do Paciente OR Ventilação Mecânica. A base de dados PEDro não 

admitiu o uso dos dois operadores booleanos ao mesmo tempo, de maneira que as pesquisas 

nesta base foram feitas pela combinação individual dos termos e seus correlatos: Patient 

Positioning AND Pressure Ulcer; Patient Positioning AND Mechanical Ventilation; 

Mechanical Ventilation AND Pressure Ulcer. Quando possível os seguintes filtros foram 

utilizados da seguinte forma: ano (2001-2015), pesquisa desenvolvida em seres humanos na 

área temática da saúde, com os seguintes desenhos metodológicos: diretrizes, guidelines e 

revisões sistemáticas com ou sem metanálise, revisões integrativas, revisões de literatura, 

protocolos e ensaios clínicos. Nos casos onde não era possível utilizar a opção de filtro, a 

seleção foi feita através da leitura dos títulos dos artigos.  

A busca dos artigos em inglês resultou em: PubMed (1.868 artigos), Cochrane Library 

(229 artigos), Scielo Org (1 artigo), Lilacs (12 artigos) e PEDro (59 artigos). Foram excluídos 

os artigos que não contemplavam os desenhos metodológicos propostos e publicados antes do 

ano 2006, restando 20 artigos que foram selecionados e lidos na íntegra. Desses, 14 foram 

excluídos por não abordarem as questões de interesse. Para esta revisão foram incluídos 6 

artigos em inglês (3 Guidelines e 3 revisões sistemáticas).  

 A busca dos artigos em português resultou em: PubMed (0 artigo), Cochrane Library (1 

artigo), Scielo Org (0 artigo), PEDro (0 artigo), e Lilacs (19 artigos). Foram excluídos os artigos 

que não contemplavam os desenhos metodológicos propostos e aqueles publicados antes do ano 

2001, restando 10 artigos selecionados e lidos na íntegra. Destes, 7 foram excluídos por não 

abordarem as questões de interesse. Portanto, 3 artigos foram incluídos. Outros estudos além 

dos 3 incluídos para a revisão integrativa foram utilizados para a discussão, não servindo como 

base para a recomendação baseada na evidência.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            Foram incluídos para esta revisão 9 artigos. As condutas indicadas em cada artigo estão 

descritas na tabela 1.  

Os resultados deste estudo demonstraram prevalência de condutas relacionadas à 

elevação de cabeceira, posição prona e aplicação de protocolos de prevenção. 

 

 

 

  Tabela 1 – Resultados dos estudos 

Autores Ano Título Conduta 

Gillespie, et 

al 
2014 

Repositioning for pressure ulcer prevention in adults 

(Review) 

Cabeceira elevada 

a 30o 

Qaseem, et al 2015 Risk Assessment and Prevention of Pressure Ulcers: A 

Clinical Practice 

Guideline From the American College of Physicians 

Colchões estáticos 

ou sobreposições 

estáticas 

 Burk, et al 2012 Backrest position in prevention of pressure ulcers and 

ventilator-associated pneumonia: Conflicting 

recommendations 

Cabeceira elevada 

a 30o 

Sud, et al 2014 Effect of prone positioning during mechanical ventilation 

on mortality among patients with acute respiratory 

distress syndrome: a systematic review and meta-analysis 

Posição prona 

Winkelman,                  

et al 

2010 Manual Turns in 

Patients Receiving 

Mechanical Ventilation 

Terapia rotacional 

Cooper 2013 Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the 

Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia 

Protocolo de 

prevenção, alívio 

da pressão, 

gerenciamento de 

umidade e 

nutrição 

Freitas 2012 Efeitos fisiológicos da posição prona Posição prona 

Goulart, et al 2008 
Prevenção de úlcera por pressão em pacientes acamados: 

Uma revisão da literatura 

Prevenção 

precoce, atuação 

multiprofissional, 

dispositivos de 

prevenção 

 

Ministério da 

Saúde 

 Anvisa 

Fiocruz 

2013 Protocolo para prevenção de úlcera por pressão 
Protocolo de 

tratamento 
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             Vários estudos sobre a prevalência e incidência de úlceras de pressão têm sido feitos. Os 

pacientes têm múltiplos fatores que aumentam o risco de úlceras de pressão em 

desenvolvimento. Normalmente o paciente tem equipamento respiratório, cateteres urinários, 

dispositivos de compressão sequencial, cateteres intravenosos, e a infusão de drogas vasoativas 

que podem contribuir para a incapacidade dos pacientes e aumentar o risco de desenvolvimento 

de úlceras de pressão. Normalmente, o hospital avalia a pele de todos os pacientes para 

determinar se o paciente apresenta os sinais físicos de uma úlcera de pressão. Múltiplos estudos 

mostram que a incidência de úlceras de pressão em UTI é de 10% a 41%.11-13 

           De acordo com o estudo de Gillespie et al14, reposicionamento é um componente integral 

de prevenção de úlceras de pressão e tratamento. A evidência atual é pequena em volume e em 

risco de parcialidade e não há atualmente nenhuma evidência forte de redução de úlceras de 

pressão relacionada ao reposicionamento, porém, se reposicionando o paciente a cada 3 horas 

usando a elevação de cabeceira a 30o é menos dispendiosa em termos de tempo de cuidados de 

enfermagem e mais eficaz do que o tratamento padrão que envolve o reposicionamento a cada 

6 horas usando uma inclinação de 90º. 

          Para Burk et al15 as úlceras de pressão são uma fonte considerável de morbidade, 

mortalidade e desconforto do paciente. Estima-se que 2,5 milhões de úlceras de pressão são 

tratadas todos os anos apenas em centros de cuidados intensivos nos Estados Unidos, com o 

cóccix (31%) e o sacro (26%) sendo os locais mais frequentes.16-17 Elevação do encosto aumenta 

a pressão do tecido e cisalhamento, o que facilita a formação de úlceras de pressão. Para limitar 

esse efeito, especialmente na área sacral, as diretrizes limitam a elevação do encosto para o 

menor grau de elevação compatível com condições médicas ou a 30 graus para um indivíduo 

em repouso. Novos estudos são necessários para esclarecer os processos envolvidos no início 

de úlceras de pressão para ser capaz de tomar as melhores decisões clínicas em relação à 

elevação do encosto. A atenção e a redução de todos os fatores de risco de úlcera de pressão 

devem ser o foco do cuidado e não apenas a escolha da posição do paciente. Embora a elevação 

do encosto tenha sido mostrada para reduzir complicações, mais estudos são necessários para 

esclarecer a posição ideal para ambos. 

          Alguns estudos também sugerem como melhor conduta para a prevenção de úlceras por 

pressão, a utilização de ferramentas, como colchões estáticos e sobreposições estáticas, 

reduzindo dessa forma as futuras complicações referentes às UPP´s.  No estudo realizado por 

Qaseem et al18, o American College of Physicians (ACP) desenvolveu uma diretriz para 

apresentar as evidências e fornecer recomendações baseadas na eficácia comparativa em escalas 
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de avaliação de risco e intervenções preventivas para úlceras. Foram sugeridas três 

recomendações, sendo elas: recomendação 1: a ACP recomenda que os clínicos realizem uma 

avaliação de risco para identificar pacientes com risco de desenvolver úlceras de pressão. (Grau: 

recomendação fraca, baixa qualidade); recomendação 2: a ACP recomenda que os clínicos 

escolham colchões estáticos avançados ou sobreposições estáticas avançadas em doentes com 

um risco aumentado de desenvolver UPP. (Grau: recomendação forte, evidência de qualidade 

moderada); recomendação 3: a ACP recomenda não utilizar colchões de ar ou sobreposições de 

ar alternados em pacientes que estão em um risco aumentado de desenvolver úlceras por 

pressão. (Grau: recomendação fraca, evidência de qualidade moderada). Dessa forma, a 

recomendação mais evidenciada e com melhor qualidade, foi a descrita com a utilização de 

colchões ou sobreposições estáticos. 

           O comportamento da ventilação é observado durante a mudança de posicionamento, 

onde verifica-se que na posição ortostática há um maior volume de gás nas bases pulmonares 

do que nos ápices. Na posição supina, não se evidencia uma diferença entre as regiões 

pulmonares, sobretudo as regiões inferiores excedem a das regiões superiores. Já em decúbito 

lateral o pulmão dependente é mais bem ventilado. A posição prona tem sido utilizada como 

alternativa complementar para melhora da oxigenação em pacientes submetidos à ventilação 

mecânica invasiva e hipoxemia grave, uma vez que a postura promove uma série de alterações 

pulmonares, inclusive na mecânica pulmonar, por induzir inicialmente a redistribuição da 

ventilação e consequentemente o recrutamento alveolar.19  

           A revisão de literatura de Freitas20 mostra que a posição prona pode provocar a reabertura 

de unidades alveolares não ventiladas, melhorando a relação ventilação/perfusão, quando 

comparada à posição supina. Além disso, promove maior volume corrente, sincronia 

toracoabdominal com predomínio do movimento diafragmático, melhora da complacência 

pulmonar e diminuição do shunt pulmonar.21 

          O estudo de Sud22 também mostrou que a posição prona reduziu a mortalidade entre 

pacientes com hipoxemia grave. A análise de evidências de alta qualidade mostrou que o uso 

da posição prona durante a ventilação mecânica melhorou a sobrevida dos pacientes, utilizando 

uma ventilação pulmonar protetora. 

         A terapia rotacional também é vista como medida para prevenir UPP´s. Melhora a 

oxigenação, aumenta o conforto, diminui a estase urinária e realiza a estimulação sensorial 

terapêutica, além de atuar na prevenção e tratamento de tecidos necrosados ocasionados por 

úlceras por pressão. Como relatado no estudo de Winkelman23, comparada ao posicionamento 
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supino, a inclinação lateral tem sido associada à reações adversas, causando comprometimento 

em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica.24 A terapia de rotação contínua é 

susceptível de melhorar os resultados relacionados à pneumonia nestes pacientes. A equipe 

multiprofissional tem ampla oportunidade de trabalhar juntos para desenvolver e avaliar 

estratégias para reduzir complicações de repouso, incluindo otimização do reposicionamento 

frequente. 

          Muitos artigos publicados indicam melhora nas medidas preventivas e também nas 

prevalências de UPP´s. As atividades desenvolvidas nas UTI's, citam a importância de 

identificação precoce de fatores de risco e do conhecimento dos estágios de desenvolvimento 

das úlceras.25 De acordo com Cooper26 é de suma importância a utilização de um relatório e 

avaliação dos enfermeiros na admissão e na mudança de turno, incluindo a realização da 

avaliação da pele do paciente, prevenindo dessa forma, as futuras complicações e o surgimento 

de novas lesões.  

           Toda a equipe de cuidados críticos tem o desafio único de identificar as intervenções 

adequadas para prevenir o desenvolvimento de úlceras de pressão. The Institute for Clinical 

Systems Improvement27 sugere que uma avaliação de risco e uma avaliação das feridas 

existentes devem ser documentadas, e objetivos de tratamento estabelecidos. Se um doente 

estiver em risco de úlceras por pressão ou tem uma úlcera de pressão existente, deve-se dar 

atenção aos serviços de nutrição e especialistas em cuidado de feridas devem ser acionados. O 

uso de protocolos hospitalares de prevenção e desenvolvimento de úlceras de pressão, alívio da 

pressão, gerenciamento de umidade e apoio da nutrição devem ser instituídos. A inspeção da 

pele deve ocorrer em cada turno ou de forma mais frequente nos pacientes com risco de UPP’s. 

           Para prevenir essas ocorrências, o Ministério da Saúde, Anvisa e Fiocruz28 tornaram 

obrigatório que todos os hospitais do país tenham acesso a um de Núcleo de Segurança do 

Paciente. Este núcleo funcionará como referência para a promoção de um cuidado seguro onde 

a segurança do paciente seja avaliada constantemente. Com isso, foram criados protocolos que 

funcionam como guias e normas que devem ser utilizados nos hospitais e também as práticas 

mais recomendadas para manter a segurança ao paciente. O protocolo para prevenção de úlceras 

por pressão tem como intuito auxiliar nos cuidados dessas leões. São citadas 6 etapas principais: 

1) Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes; 2) Reavaliação diária de 

risco de desenvolvimento de UPP de todos os pacientes internados; 3) Inspeção diária da pele; 

4) Manejo da Umidade: manutenção do paciente seco e com a pele hidratada; 5) Otimização da 

nutrição e da hidratação e 6) Minimizar a pressão. 
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          O estudo de Goulart et al29, indicou que tratando-se de prevenção e tratamento de UPP’s, 

a atuação de uma equipe multidisciplinar, o reposicionamento adequado do paciente a cada 2 

horas e o auxílio de dispositivos de prevenção (colchões, travesseiros e etc) são de extrema 

importância para o avanço da melhora das lesões e na diminuição do quadro inflamatório. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

           A literatura mostra uma ampla quantidade de estudos relacionados à mudança de 

decúbito e sua importância. Porém, é possível perceber a falta de estudos com um grau de 

recomendação significativo. Baseado nos estudos observados, as mudanças de decúbito em 

pacientes com úlceras por pressão, torna-se imprescindível.  Os pacientes que possuem 

restrições no leito, submetidos à ventilação mecânica invasiva e com longo período de 

imobilidade, estão mais propensos ao desenvolvimento das úlceras. Condutas como o 

reposicionamento, a aplicação de protocolos para prevenção e tratamento das UPP´s, uso de 

dispositivos de prevenção e terapia rotacional têm evidenciado bons resultados no tratamento 

dessas lesões. A posição em prono é uma conduta que mostrou repercussões positivas em 

relação às demais vistas nesse estudo.  

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ORLANDO, J. M. C. UTI: muito além da técnica, a humanização e a arte do 

intensivismo. São Paulo: Atheneu, 2001. 

 

2. MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Anuário estatístico de saúde no Brasil. 2001.       

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/aplicacoes/anuario2001/index.cfm>. Acesso 

em: 6 de Abril de 2016. 

 

3. IRION, G. Feridas: novas abordagens, manejo clínico e atlas em cores. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

 

4. SOUZA, D.M.S. T. Incidência de úlcera de pressão e fatores de risco em idosos 

institucionalizados. 119 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2005. 

 

5. CATANIA, K.; James P; Moran M. PUPPI: The pressure ulcer prevention protocol 

interventions. American Journal of Nursing. 2007;107(4):44–52. 

 



10  

6. MANORAMA, A.A; Baek S, Vorro J, Sikorskii A, Bush TR. Blood perfusion and 

transcutaneous oxygen level characterizations in human skin with changes in normal and 

shear loads--implications for pressure ulcer formation. Clinical Biomechanics 

2010;25(8):823–8. 

 

7. MENEGON, D.B; Bercini R.R; Brambila, M.I; Scola, M.L; Jansen M.M; Tanaka R.Y. 

Implantação do protocolo assistencial de prevenção e tratamento de úlcera de pressão do 

Hospital de Clínicas de Porto. 2007. 

 

8. D’ARCO, C.; Sassine, S.W; Costa, M.L.M; Silva, L.M.G.; Úlcera de pressão em UTI. 

Condutas no paciente grave. 3a. ed. São Paulo: Atheneu; 2006. Vol. 2. p. 2491-501. 

 

9. BRYANT, R.A; Nix, D.P. Acute and chronic wounds. St Louis. MO: Mosby, Inc; 2007. 

 

10. CLAY, K.S. Evidence-based pressure ulcer prevention, a study guide for nurses. 2nd 

ed. Marblehead, MA: HCPro Inc; 2008.) 

 

11. VANGILDER, C.; Amlung, S.; Harrison P.; Meyer, S. Pressure Ulcer Prevalence Survey 

and a three year acute care unit specific analysis. 2009;55 (11):39-55. 

 

12. CAMPBELL, K.E, Woodbury, M.G; Houghton, P.E. Implementation of best practice in 

the prevention of heel pressure ulcers in the acute orthopedic population. Int Wound J. 

2010;7(1):28-40. 

 

13.  BOURS, G.J; DeLaat, E.; Halfens, R.J.; Lubbers, M. Prevalence, risk factors and 

prevention of pressure ulcers in Dutch intensive care units. Intensive Care Med. 

2001;27:1599-1605. 

 

14. GILLESPIE, B.M.; Chaboyer, W.P.; McInnes, E.; Kent, B.; Whitty, J.A.; Thalib L. 

Repositioning for pressure ulcer prevention in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014. 

 

15. BURK, R.S.; Grap, M.J. Backrest position in prevention of pressure ulcers and 

ventilator-associated pneumonia: Conflicting recommendations. 2012.   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillespie%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaboyer%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McInnes%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kent%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitty%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thalib%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24700291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700291


11  

16. WHITTINGTON, K.T.; Briones, R. National prevalence and incidence study: 6-year 

sequential acute care data. Adv skin wound care. 2004. 17:490–4. 

 

17. WHITTINGTON, K.T.; Patrick, M.; Roberts, J.L. A national study of pressure ulcer 

prevalence and incidence in acute care hospitals. 2000;27:209–15. 

 

18. QASEEM, A.; Tanveer, P.; Melissa, S.; Denberg, T.D.  Clinical guidelines committee of 

the American College of Physicians. Risk assessment and prevention of pressure ulcers: 

A clinical practice guideline from the American College of Physicians. 2015. 

 

19. WEST, J.B. Fisiologia Respiratória Moderna. Editora Manole, 6ª ed. São Paulo, 2002. 

 

20. FREITAS, B.M. Efeitos fisiológicos da posição prona. Brasília - DF. 2012. 

 

21. OLIVEIRA, L.R.C., et al. Ajustes da pressão positiva expiratória final ideal na 

síndrome do desconforto respiratório agudo na posição prona. Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva. São Paulo 2008;20:37-42.) 

 

22. SUD, S.; Sud, M.; Friedrich, J.O.; et al. Effect of prone positioning during mechanical 

ventilation on mortality among patients with acute respiratory distress syndrome: a 

systematic review and meta-analysis. CMAJ 2014. 

 

23. WINKELMAN, C.; Chiang, L.C. Manual turns in patients receiving mechanical 

ventilation. Crit Care Nurse. 2010. 

 

24. HAMLIN, S.K.; Hanneman, S.K.; Wachtel, S.; Gusick, G. Adverse hemodynamic effects 

of lateral rotation during mechanical ventilation. Dimens crit care nurs. 2008. 

 

25. CRUMBLEY, D.R.; Kane, M.A. Development of an evidence-based pressure ulcer 

program at the National Naval Medical Center: Nurses’ role in risk factor assessment, 

prevention and intervention among young service members returning from OIF/OEF. 

Nurs Clin North Am. 2010. 

 



12  

26. COOPER, K. Evidence-Based Prevention of Pressure Ulcers in the Intensive Care Unit. 

Critical Care Nurse, 2013. 

 

27. PERRY, D.; Borchert, K.; Burke, S.; et al. Institute for clinical Systems Improvement. 

Pressure ulcer prevention and treatment protocol. 2012.  

 

28. MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA/ FIOCRUZ. Protocolo para prevenção de úlcera 

por pressão. 2013. 

 

29. GOULART, F.M.; Ferreira, J.A.; Santos, K.A.A.; Morais, V.M.; Filho, G.A.F. Prevenção 

de úlcera por pressão em pacientes acamados: uma revisão da literatura. Faculdade 

Objetivo. 2008. 

http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_prevencao_ulcera_por_pressao.pdf
http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_prevencao_ulcera_por_pressao.pdf

