JORNADA MUNDIAL PELA PREVENÇÂO DAS ÚLCERAS POR PRESSÂO
Invocação no Centro Hospital da Cova da Beira
Auditório do Hospital Pêro da Covilhã
13/05/13
14 horas
A ELCOS - Sociedade de Feridas, sociedade científica nacional com sede no distrito
de Portalegre, que se ocupa da prevenção e tratamento das feridas, reuniu-se às
restantes sociedades científicas de todo o mundo para invocação do dia 16/11, Dia
Mundial das Úlceras por Pressão, tornando esta invocação preventiva, uma
ação permanente.
Responsavelmente e no cumprimento da sua missão social, o Centro Hospitalar da
Cova da Beira em parceria com a ELCOS, através do seu Conselho Regional na
Beira Interior, realizará, no auditório do Hospital Pêro da Covilhã, Hospital
Universitário, uma invocação deste dia mundial, através do Simpósio “Stop às
Úlceras Por Pressão”, um colóquio de atualização sobre a temática das úlceras
por pressão, dirigido aos profissionais de saúde do distrito, que envolve médicos da
área da cirurgia e enfermeiros de várias áreas da especialidade.
O

objetivo

desta

iniciativa

que

contempla

várias

actividades

nacionais

e

internacionais, é sensibilizar os profissionais e as instituições de saúde para a
problemática

das

úlceras

por

pressão,

perspetivando

a

sua

prevenção

e

acautelando a segurança dos doentes.
As úlceras por pressão constituem um importante problema de saúde pública com
repercussões em diferentes contextos: desde logo, afectam o seu portador e
família, ao nível da saúde e qualidade de vida, originando complicações e
sofrimento acrescido. Implicam ainda elevados custos para as instituições,
nomeadamente em material de penso, horas de cuidados e aumento da demora
média nos doentes internados.
Estas lesões constituem um evento adverso e pressupõem uma ameaça de elevada
magnitude para a segurança do doente, no sistema de saúde e na comunidade,

gerando custos elevados e severas implicações éticas e legais para os profissionais
e organizações de saúde.
A evidência científica demonstra que é possível evitar as úlceras por
pressão em 95% dos casos, todavia, de acordo com dados nacionais, a
prevalência das úlceras de pressão varia de 3% a 23% (Ferreira et al, 2006).
Nas últimas décadas, verificou-se uma afluência grande de conhecimentos e
evidências relacionadas com a prevenção e tratamento das úlceras por pressão:
proliferação de novos produtos, superfícies de redução e alívio de pressão,
surgimento de inúmeras iniciativas nacionais promovidas pela ELCOS no sentido de
divulgar as melhores práticas, perspectivando a obtenção de ganhos em saúde.
Os profissionais de saúde têm um papel importante aos três níveis de prevenção,
associado a uma maior sensibilidade e conhecimentos. Porém, perante a realidade
conhecida neste contexto e a crueldade dos números percebidos em algumas
instituições de saúde, surge a emergência social de estabelecer um compromisso
que vise a definição e aplicação de políticas orientadas para a prevenção deste
importante problema de saúde pública. Daí resultariam evidentes ganhos para
doentes, famílias e instituições de saúde. O Centro Hospitalar da Cova da Beira,
responsavelmente, iniciou já este percurso.
É da responsabilidade dos países garantir o direito dos cidadãos a uma vida
produtiva para o bem social, o que só se consegue com a promoção da saúde e
qualidade de vida dos cidadãos.
ELCOS-Sociedade de Feridas
elcos@sociedadeferidas.pt
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