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Introdução: A úlcera por pressão (UP) geralmente se desenvolve em pessoas
acamadas, dentro e fora do ambiente hospitalar. São lesões caracterizadas pelo
aumento da intensidade da pressão sobre uma determinada estrutura do corpo,
principalmente proeminências ósseas dos membros inferiores como tuberosidade
isquiática, calcâneo, trocânter maior e sacro, que ocasionam uma isquemia local,
consequentemente diminuindo o transporte de oxigênio, nutrientes e gerando uma
disfunção tecidual. A fisioterapia participa na atenção primária, promovendo a
prevenção dessas lesões, porém, quando já estão presentes, atua-se para acelerar o
processo de cicatrização através dos recursos eletrotermofototerapêuticos, coberturas e
fitoterápicos. Objetivo: O objetivo deste estudo é divulgar junto à comunidade
acadêmica os recursos de prevenção e reabilitação utilizados no tratamento da úlcera
por pressão, disponíveis no serviço prestado pelo ambulatório de fisioterapia
dermatofuncional do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste.
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica referente aos recursos
fisioterapêuticos utilizados no tratamento de UP no serviço fornecido pelo ambulatório
de fisioterapia dermatofuncional do Unileste, o processo de prevenção das lesões e os
aspectos importantes na avaliação para decisão do tratamento. Resultados: Foram
pesquisados 16 artigos, eles corroboram a literatura, garantem mais segurança à prática
na utilização dos recursos disponíveis no ambulatório, o que garante maior
confiabilidade no serviço prestado aos usuários. A prevenção das lesões é promovida
através das transferências de decúbito, orientações sobre a inspeção da pele
diariamente, alívio da pressão para usuários de cadeira de rodas, instruções sobre o
risco da umidade decorrente das incontinências urinária e fecal, as forças de fricção e
cisalhamento sobre a pele, abordagem sobre o acolchoamento em áreas de maior
pressão e o uso de colchão pneumático. A avaliação da UP consiste nos aspectos
referente à localização, profundidade, comprimento, largura, características das bordas,
coloração, odor e o tipo de exsudato. A fisioterapia utiliza-se de coberturas tal como o
hidrocoloide, alginato de cálcio, carvão ativado impregnado com prata, fitoterápicos
como a papaína, Ácidos Graxos Essenciais (AGE), recursos
eletrotermofototerapêuticos que incluem o ultrassom, laser de baixa intensidade,
infravermelho, eletroestimulação de alta voltagem (EEAV) e microcorrentes. Contudo,
há necessidade de realizar a melhor escolha dos recursos para uma boa evolução no
processo de cicatrização e entender que o tratamento se inicia na avaliação. Conclusão:
O presente estudo ressalta a atuação da fisioterapia na prevenção das úlceras por
pressão considerando os fatores intrínsecos, extrínsecos e identifica os aspectos
importantes na avaliação para escolha dos recursos fisioterapêuticos que são utilizados
para acelerar o processo de cicatrização. 
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