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Resumo 

Apesar dos avanços nos cuidados em saúde, as úlceras de pressão (UP) continuam a ser uma importante causa de morbilidade e 
mortalidade, com impacto na qualidade de vida do doente e familiares, gerando um problema social e económico (Matos, 2012). 
O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura recorrendo aos motores de busca on-line https://scholar.google.pt/ com objetivo 

de reconhecer a importância do uso de superfícies de apoio (SA) de forma a obter a efetividade da sua aplicação, prevenindo o 
aparecimento de UP, contribuindo para uma escolha mais indicada tendo em conta as características do doente e custo-benefício das 

mesmas. 
Face à panóplia de SA existentes a sua escolha é realizada dependendo das necessidades do doente (avaliação do risco de 
desenvolver UP, prognóstico) e características do equipamento (redistribuição da pressão, facilidade de uso e custo). De uma forma 

geral as superfícies estáticas estão destinadas em doentes que se conseguem mobilizar, com baixo/médio risco de desenvolver UP e as 
superfícies dinâmicas em doentes com risco médio/elevado, geralmente que não se conseguem mobilizar independentemente e são 
portadores de UP. O uso de SA é uma solução recomendada para a prevenção e tratamento da UP. O investimento neste tipo de 

prevenção vai levar a uma redução nos custos totais criados pelas UP. 
A sua utilização quando combinada com a alternância de decúbitos reduz a incidência de UP, podendo reduzir o tempo de 

reposicionamento do doente. 
É importante verificar se as SA se encontram dentro das indicações específicas recomendadas pelo fabricante, antes de serem 
utilizadas. 

Palavras chave: superfícies de apoio; colchão de pressão alterna; colchão viscoelástico; custo-benefício. 

Abstract  
Despite advances in health care , pressure ulcers (PU ) remain an important cause of morbidity and mortality, and impact on quality of 

life of the patient and family, generating a social and economic problem (Matos, 2012). 
This study deals with a literature review using the online search engines https://scholar.google.pt/ in order to recognize the importance of 

the use of support surfaces (SS) in order to obtain effectiveness its application , preventing the appearance of PU , contributing to a 
more appropriate choice taking into account the characteristics of the patient and cost - benefit them. 
Given the existing panoply of SS your choice is made depending on the patient's needs (assessment of risk of developing PU, 

prognosis) and characteristics of the equipment (redistribution of pressure, ease of use and cost). Generally static surfaces are intended 
for patients who can mobilize, with low / medium risk of PU and dynamic surfaces in patients with medium / high risk , usually that can 
not mobilize independently and are carriers of PU . The use of SA is a recommended solution for the prevention and treatment of PU. 

Investment in this type of prevention will lead to a reduction in total costs created by the UP . 
The use when combined with alternating reduces the incidence of decubitus PU and may reduce the patient repositioning time. 

It is important to verify that the SS is found within specific directions recommended by the manufacturer before use  

Key words: bearing surfaces ; alternating pressure mattress ; viscoelastic mattress ; cost benefit. 

                                                                                                                                                                                            

Martins, C., et al (2016) Prevention of Pressure Ulcers: Use of Support Surfaces, Journal of 
Aging & Innovation,  5 (2): 50 - 57 

mailto:carina.martins10@gmail.com
mailto:carina.martins10@gmail.com


JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 5. Edição 2

Introdução 

Morison (2004) defende que a prestação 
de cuidados preventivos ao doente pode 
reduzir o aparecimento de UP até 50% a 
60%. Já Gouveia e Miguéns (2009) citado 
por Menoita (2012), referem que 95% das 
UP são passíveis de serem prevenidas. 
Segundo a NPUAP (National Pressure 
Ulcer Advisory Panel), as SA são definidas 
como “um dispositivo especializado para 
redistribuição de pressão concebida para 
gestão de cargas tecidulares, microclima, e 
/ ou outras funções terapêuticas (por 
exemplo, colchões, sistema integrado de 
cama, colchão de sobreposição, almofada 
d e c a d e i r a o u a l m o f a d a d e 
sobreposição)” (Afonso et al, 2014). 
Os fatores envolvidos no aparecimento de 
UP podem ser intr ínsecos e / ou 
extrínsecos. As SA são um elemento 
essencial na sua prevenção pois podem 
controlar e / ou eliminar os fatores 
extrínsecos, como a pressão, corte e 
fricção (NPUAP, EPUAP e PPPIA, 2009; 
Santos, 2012). 
A utilização de SA permite reduzir a 
pressão na interface, área que fica entre a 
pele e a SA, para valores inferiores aos 
considerados como sendo os níveis de 
oclusão dos diversos vasos sanguíneos; 
p e r m i t i r f a c i l i d a d e e m e f e t u a r 
posicionamentos terapêuticos quer pelo 
doente quer por um cuidador; permitir 
expansão pulmonar de forma eficaz; não 
limitar a atividade física permitindo a 
realização de atividades de vida diária; e 
permitir que o doente possa intervir de 
forma ativa no seu processo de saúde 
(Afonso et al, 2014). 

O alívio da pressão é a medida profilática 
mais importante da redução de AP (Luz, 
Lopacinski, Fraga, 2010). A utilização de 
SA não substitui a necessidade da 
alternância de posicionamentos regulares 
e adequados (Rocha, Miranda, Andrade, 
2006). 
Existe no mercado uma panóplia de 
dispositivos / SA que contribuem para a 
prevenção e tratamento de UP, podendo 
ser distinguidos entre superfícies estáticas 
e superfícies dinâmicas. O uso de SA são 
as soluções recomendadas para a 
prevenção e tratamento da UP. O 
investimento neste tipo de prevenção vai 
levar a uma redução nos custos totais 
criados pelas UP. 
A escolha do dispositivo mais apropriado 
está dependente da avaliação do doente, 
realizada pelo profissional de saúde. Deve-
se ter em conta as características do 
equipamento (redistribuição da pressão, 
facilidade de uso e custo) e do doente 
(risco para desenvolvimento de lesões, 
conforto, presença de comorbidades, 
prognóstico) (Luz, Lopacinski, Fraga, 
2010). 
As superfícies estáticas adaptam-se à 
f o r m a d o c o r p o e f e t u a n d o u m a 
redistribuição da pressão sobre as 
proeminências ósseas evitando pontos de 
elevadas pressões, por exemplo colchões 
de espuma de poliuretano viscoelástica, 
colchões de ar, água ou gel. As superfícies 
d i n â m i c a s t e n d e m a v a r i a r 
sistematicamente os pontos de apoio 
evitando a pressão elevada em um 
determinado ponto durante um grande 
período de tempo, normalmente através da 
insuflação e esvaziamento das várias 
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secções do sistema de suporte (Sequeira, 
2011; Matos, 2012). 
Mas no meio desta panóplia de SA que 
contribuem para a prevenção de UP, qual 
será a mais indicada para cada doente, 
tendo em conta as características do 
doente e do custo-benefício das SA. O 
principal objetivo é que os profissionais de 
saúde reconheçam a importância do uso 
de SA de forma a obter a efetividade da 
sua aplicação, prevenindo o aparecimento 
de UP. 

Metodologia:  
Trata-se de uma revisão da literatura 
recorrendo aos motores de busca on-line 
https://scholar.google.pt/. Inicialmente 
utilizou-se os termos chave, “colchão de 

pressão a l terna” , encont rando 15 
resultados; e “colchão viscoelástico” 
encontrando 6 resultados. Ao fazer a 
revisão destes artigos deparamo-nos que 
não iam ao encontro do nosso tema. 
Alargando assim a nossa busca utilizando 
os termos chave “Superfícies de apoio”, o 
número de publicações propostas foi de 
305 resultados e 28 resultados quando 
associada ao termo “Custo-benefício”. Dos 
28 artigos resultantes da pesquisa nas 
bases de dados selecionámos 5, por 
entendermos serem os mais demostrativos 
e elucidativos do tema tratado. Com esta 
metodologia pretendeu-se obter uma 
síntese de estudos científicos publicados 
que possibilitem retirar conclusões acerca 
da importância do uso de SA de forma a 
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obter a efetividade da sua aplicação, 
prevenindo o aparecimento de UP, 
contribuindo para uma escolha mais 
indicada visando as características do 
doente e do custo-benefício das mesmas. 

Resultados: 
Os artigos selecionados foram analisados 
de forma a dar resposta à problemática 
definida para este estudo, extraindo assim 
os dados mais significativos de cada 
artigo. 

O artigo “Úlceras por pressão - das 
causas aos cuidados” é uma revisão da 
l i t e ra tu ra , pub l i cado no “Rev i s ta 
Acreditação” em 2012. 

O art igo “Aplicação de materiais 
ortopédicos na prevenção/tratamento 
de úlceras por pressão” é uma revisão da 
literatura, publicado no “Journal of Aging 
and Innovation” em Junho de 2015. 
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O artigo “Superfícies de apoio na 
prevenção das úlceras de pressão” é 
uma revisão da literatura, publicado no 
“Journal of Aging and Innovation” em 
Agosto de 2012. 

O art igo “Cuidados de la piel y 
prevención de úlceras por presión en el 
paciente encamado” é uma revisão da 
literatura, publicado na “Revista de 
Enfermeria ROL” em Dezembro de 2007. A 
dissertação “Custo-Efetividade de 
Intervenções na Prevenção de Úlceras 
de Pressão” realizada no âmbito do 
Mestrado em Gestão de Unidades de 
Saúde em 2012. 
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Conclusões: 
Todas as pessoas com risco de contrair UP 
deveriam utilizar produtos de apoio para a 
prevenção das mesmas. 
A prevenção de UP é um grande desafio 
para as equipas multidisciplinares, uma 
polémica dentro da área da saúde. Esta 
deve ser realizada diariamente. O seu 
tratamento é uma carga muito significativa 
para todos os sistemas de saúde. As UP 
podem ter igualmente um efeito de 
detrimento da qualidade de vida do doente 
e família. 
Há poucos estudos que comparam a 
eficácia das diferentes SA comparando-as 
entre si o método mas utilizado nos 
estudos foi o de comparar a não utilização 
com a utilização de algum produto e neste 
tipo de estudos pode-se reparar que o não 
uso de um dispositivo normalmente tem 
sempre piores resultados. 
Face à panóplia de SA existentes a sua 
escolha é realizada dependendo das 
necessidades do doente (avaliação do 
risco de desenvolver UP, prognóstico) e 
c a r a c t e r í s t i c a s d o e q u i p a m e n t o 
(redistribuição da pressão, facilidade de 
uso e custo).  
De uma forma geral as superfícies 
estáticas estão destinadas em doentes 
com baixo e médio risco de desenvolver 
UP e as superfícies dinâmicas em doentes 
com risco médio a elevado. 
A utilização da SA quando combinada com 
a alternância de decúbitos reduz a 
incidência de UP, podendo reduzir o tempo 
de reposicionamento do doente. 

O investimento no uso de SA vai levar a 
uma redução nos custos totais criados 
pelas UP. 
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