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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Através do trabalho como enfermeiras na assistência à pessoas
acamadas e incontinentes, temos contatos com pessoas que
desenvolvem Dermatíte Associada a Incontinência (DAI), apartir
desta experiência pudemos refletir sobre os aspectos relativos
à Assitência de Enfermagem a estas pessoas. A relevância no
assunto para nossa prática motivou-nos a estudar sobre o tema
buscando conhecimento em evidências que fundamentem a
Assistência de Enfermagem frente ao desafio diário do manejo
da umidade, tanto na prevenção quanto no tratamento da
DAI, portanto, faz-se necessário a busca na literatura pelas
intervenções recomendadas no tratamento e na prevenção
da DAI. Sendo assim, esta pesquisa tem a seguinte questão
norteadora: quais são as evidencias relacionadas à prescrição
de cuidados de enfermagem para a prevenção e o tratamento
da DAI descritos na literatura nos últimos 10 anos.

Este estudo busca sobre a assistência de enfermagem no cuidado ao
paciente portador de Dermatite Associada à Incontinência (DAI) e a
identificação das causas, fatores e outros aspectos que envolvem o
aparecimento da dermatite associada à incontinência e os cuidados
especializados de enfermagem abordados na sua prevenção e no seu
tratamento, identificando na literatura quais evidencias científicas
estão relacionadas à prescrição de cuidados de enfermagem para a
prevenção e o tratamento da DAI. Optamos por realizar uma revisão de
literatura que nos permite reunir resultados pesquisas sobre o assunto.
A prevenção de lesões na pele constitui-se um dos pilares da assistência
de enfermagem e é um desafio na prática diária dos profissionais, assim
se torna impoderante o desenvolvimento de ações especializadas com
foco na prevenção deste evento adverso. O desenvolvimento de ações
de enfermagem para a prevenção das DAI é um desafio do profissional
enfermeiro visto a alta incidência do problema principalmente nas
unidades de terapia intensiva que normalmente reúnem maior número
de pacientes incontinentes e de difícil mobilidade. Na prática do
atendimento em Home Care percebemos a afinidade com esse tipo de
paciente e com o problema.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido através da revisão de
literatura obtida através da base de dados MEDLINE, LILACS,
SCIELO e BVS vinculadas à biblioteca virtual.
As estratégias de buscas utilizadas incluíram as seguintes
palavras: “Dermatite”, “Incontinência”, “Enfermagem”.
Os critérios para inclusão dos estudos foram: terem sido
publicados entre os anos de 2007 a 2016; estarem escritos na
língua portuguesa; relatarem pesquisa científica ou revisão
da literatura; e abordarem temas inerentes a prevenção e
tratamento da dermatite associada à incontinência.

CONCLUSÃO: A principal causa relacionada a DAI é o elevado nível
de umidade em área de fralda. Os principais fatores de risco para a DAI
identificados nestes estudos foram: idade avançada; a dependência para
o auto cuidado e a incontinência fecal e urinária.Os principais cuidados
de enfermagem relacionados a prevenção e ao tratamento da DAI são:
proteção da pele íntegra com protetores de pele, utilização de fraldas
superabsorventes para gerenciamento da umidade, Higiene intima a
cada troca de fralda com água e sabão neutro, manutenção da pele seca
livre de umidade.
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