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Introdução

Resultados

Ferida pode ser definido como lesão tissular, com solução de continuidade
que acomete as camadas da pele, epiderme, derme e hipoderme (1)

Os estudos revelaram que a prática do cuidado de enfermagem á pessoa
com úlcera de perna deve ser orientada pela aplicação de instrumentos,
como a Sistematização da Assistência de Enfermagem, o qual possibilita
conduzir ás ações do enfermeiro, considerando que este cuidar deve ser
centrado no indivíduo envolvendo os aspectos biopsicossociais.

A abordagem ao individuo com ferida enquanto ser complexo deve ser
realizada de forma interdisciplinar e multidisciplinar envolvendo diversas
áreas da saúde e seus determinados campos de atuação (2) .

Planejamento

SAE

Cuidado

Objetivos
Identificar na literatura científica quais são os instrumentos de cuidados
de enfermagem na assistência ao paciente com úlceras crônicas de
membros inferiores.
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Revisão Integrativa

Artigos publicados entre 2009 a
20017. Base de dados BVS com
cruzamento "úlceras de pernas" e
"cuidados de enfermagem"

Análise descritiva

Referências

Identificou-se, ainda, que a realidade vivenciada pela pessoa com ulcera
de perna tem influencia direta dos ensinamentos culturais apreendidos e
estes podem interferir na assistência do enfermeiro durante a terapêutica.
Sendo imprescindível
considerar os diversos saberes envolvidos,
permitindo uma maior vinculação profissional -usuário e a minimização
de conflitos que impactam no cuidado(3) .
Assim, entende-se que as orientações do profissional enfermeiro são
essenciais para o sucesso do tratamento de feridas e estas não devem
limitar-se aos aspectos que envolvem unicamente a lesão do paciente.
Emerge, na prática cotidiana, a necessidade de identificação de fatores,
reconhecimento da história e cultura que impactam na saúde do usuário,
promovendo um cuidado centrado na pessoa com ulcera de perna.

Conclusão
Observa-se que o cuidado da pessoa com úlcera de perna
instrumentalizado pela Sistematização da Assistência de Enfermagem,
possibilita autonomia no direcionamento das condutas do enfermeiro no
processo assistencial de forma individualizada, reafirmando a relevância
das ações deste profissional dos serviços de saúde, e destacando a
responsabilidade como proposta de desenvolvimento do aperfeiçoamento
para a sua prática profissional.
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