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RESUMO
Obxectivo: O obxec vo que se expón neste traballo de revisión
é responder á pregunta: Son os cambios
posturais efectivos na prevención das úlceras por presión?
Metodoloxía: Revisión integra va da literatura mediante a iden ﬁcación de documentos principais
nas
bases de datos relacionadas coas ciencias da saúde:
MEDLINE, CINAHL, sciELO, Cochrane e COIDEN, e mediante procura inversa nos artigos identificados.
a
Incluíronse estudos prospec vos, revisións sistemá cas ou outro po de estudos, que avaliasen
efec vidade dos cambios posturais. Non houbo restricións en datas
de publicación ata decembro de 2014,
pacientes, contexto, estado da publicación ou idioma.
Resultados: De 108 artigos, potencialmente relevantes para a revisión, incluíronse 13: 6 ensaios clínicos, 1
estudo de cohortes, 4 revisións sistemá cas e unha histórica, ademais dun
estudo cualitativo. Non se
atopan evidencias sólidas para recomendar os cambios posturales cada 2 horas, pero se hai evidencia que
apoia os cambios posturales cada 4 horas combinados cunha superficie de apoio viscoelás ca.
Conclusións: Non existen estudos que comparen a efec vidade, soamente, dos cambios posturales fronte á
posturales cada 3
non realización destes cambios. A conxunción dunha superﬁcie viscoelás ca con cambios
- 4 horas dispón da mellor evidencia. Os pacientes en decúbito lateral de 90 graos teñen unha taxa case 4
veces superior de lesións que os que están a 30 graos. A inves gación
cualita va é case inapreciable nos
estudos sobre cambios posturales.

