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Introdução: A úlcera por pressão (UP) é evento que ocorre em pacientes que tem sua mobilidade física prejudicada, 

o que é realidade em pacientes em terapia intensiva devido à instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória 
aguda e terapia renal substitutiva. Objetivo: Conhecer a origem da UP nos pacientes que internaram no Centro de 
Tratamento Intensivo Adulto(CTI) de um Hospital Universitário.Método: Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo 
que analisou dados referentes à UP no período de janeiro a agosto de 2013 através da análise da Ficha de Avaliação 

de Risco (FAR).  O registro da presença da UP é realizado no momento da admissão e considera-se a origem como 
comunitária ou da unidade de internação hospitalar. Caso o paciente não tenha a UP e a desenvolva durante a 
internação no CTI é registrado a origem como sendo deste setor.  Foi considerada uma única UP, a primeira  

identificada. Os dados foram digitados em banco de dados próprio do Serviço de Enfermagem em Terapia Intensiva. 
A análise utilizou o Excel 2010  e os resultados foram apresentados em números absolutos e percentagem. 
Resultados: Verificou-se a presença de 203 úlceras por pressão (UPs) sendo 82 (40,39%) originadas no CTI, 

21(10,34%) originadas na comunidade, 62(30,54%) originadas na unidade de internação e 38(18,71%) sem origem 
identificada. Constatou-se que metade das UPs com origem identificada é anterior à internação no CTI. Conclusão: 
No Hospital Universitário 40,39% das UPs em adultos tem origem no CTI, o que leva os autores a refletir sobre 
medidas preventivas. Quanto a origem anterior à internação conduz a reflexão sobre a condição clínica do paciente 

admitido no CTI. Palavra-chave: ulcera por pressão; centro de tratamento intensivo; prevenção de ulcera por 
pressão. Projeto CEP 97332 




