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RESUMO

  INTRODUÇÃO A Unidade de Terapia Intensiva é um setor onde se
encontram pacientes com estado de saúde crítico necessitando de um
atendimento rápido e eficiente para que não tenham o seu estado de
saúde mais agravado. A determinação do risco do paciente para o
desenvolvimento da úlcera é a primeira medida a ser adotada para a
prevenção de lesão. Deve ser realizada na admissão do paciente e pelo
menos a cada 48 horas, ou quando ocorrer alteração em suas condições
de saúde, principalmente em pacientes criticamente enfermos que
apresentam grande número de fatores de risco OBJETIVOS Relatar a
implementação e resultados do projeto de intervenção utilizado como
estratégia  para prevenir   as ulceras de pressão dos pacientes da unidade
de terapia intensiva de um Hospital Universitário MÉTODOS Trata-se de
um estudo de natureza descritiva sobre a experiência de implantação e
resultado de um plano de intervenção realizado no período de janeiro de
2017 a dezembro de 2017 na unidade de terapia intensiva do Hospital
Universitário Presidente Dutra em São Luis Ma. O projeto foi
compreendido e desenvolvido como ação conjunta, partilhada entre toda
a equipe  que estava trabalhando no período. RESULTADO Percebeu-se
que o projeto apontou significativas conquistas relacionadas com a
prevenção das úlceras de pressão, concomitantemente uma assistência
mais humanizada que alcançou  benefícios para a saúde tanto do paciente
quanto  da família como a redução do prolongamento do tempo de
internação decorrente de agravos secundários relacionados a lesão
tecidual , a redução de gastos com medicamentos e curativos para o
tratamento dessas lesões.CONCLUSÃO Podemos relatar que a 
intervenção foi  viável, entretanto é  essencial a criação de protocolos
assistenciais e de prevenção, com vista a melhorar a qualidade da
assistência. e assim reduzir o aparecimento de lesões em um tempo curto
de internação                                                          
PALAVRAS-CHAVE: Unidade Terapia Intensiva, Ulcera de Pressão, Assistência
humanizada.
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