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RESUMO 

A Lesão por Pressão é definida como a destruição tecidual formada pela pressão da pele contra as 
proeminências ósseas dificultando o fornecimento de sangue ao tecido, levando à insuficiência 
vascular, anóxia tecidual e morte das células. A permanência de paciente no leito em internação pode 
incidir desenvolvimento de lesão por pressão, o enfermeiro tem como dever, realizar e implementar 
medidas para evitar o acontecimento. O objetivo foi identificar as principais maneiras de evitar as 
lesões e a importância da atuação do profissional enfermeiro. O presente trabalho tratou-se de uma 
pesquisa bibliográfica com finalidade da atualização do tema e de ressaltar a importância do 
profissional enfermeiro na profilaxia da lesão por pressão. Para elaboração da pesquisa foi analisada 
a literatura nacional e internacional frente ao tema proposto, por meio de base de dados eletrônica 
consideradas fidedigna no meio científico sendo elas: SCIELO, livros, monografias e revistas. Para a 
pesquisa foi utilizado material com publicação no período de 2016 a 2021. Verificou-se que a lesão 
por pressão compõe uma grande parte dos problemas que ocorrem nas unidades de internações 
particulares e públicas de saúde. Os autores destacam que o enfermeiro é de suma importância para 
a prevenção da lesão.  
Palavras - chaves: Assistência, Cuidados, Profilaxia  
Linha de pesquisa: Processo cuidar na saúde adulto e idoso. 

 

ABSTRACT 

Pressure Injury is defined as tissue destruction formed by the pressure of the skin against bony prominences, 

hindering the blood supply to the tissue, leading to vascular insufficiency, tissue anoxia and cell death. The stay 

of a patient in a hospital bed can lead to the development of pressure injury, the nurse has the duty to carry out 

and implement measures to avoid the event. The objective was to identify the main ways to prevent injuries and 

the importance of the role of the professional nurse. The present work is an bibliographic research a approach 

with the purpose of updating the theme and highlighting the importance of the professional nurse in the 

prophylaxis of pressure injuries. For the elaboration of the research, the national and international literature was 

analyzed against the proposed theme, through electronic databases considered reliable in the scientific 

community, namely: SCIELO, books, monographs and magazines. For the research, material published in the 

period from 2016 to 2021 was used. It was found that pressure injuries make up a large part of the problems that 

occur in private and public health care units. The authors emphasize that nurses are of paramount importance for 

injury prevention.  

Keywords: Assistance, Care, Prophylaxis 

Line of research: Care process in adult and elderly health 

Espaçamento simples entre linhas. 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

           A Lesão por Pressão (LPP) é definida por áreas de destruição tecidual 

formada pela pressão da pele contra as proeminências ósseas, especialmente os 

ossos do sacro, do trocânter e do ísquio, devido à região de contato ter um espaço 



2 

de tempo prolongado. Em consequência, dificulta o fornecimento de sangue ao 

tecido, levando à insuficiência vascular, anóxia tecidual e morte das células 

(ALMEIDA, 2019). 

Segundo Teixeira (2017), as LPP são classificadas como eventos adversos e 

uma complicação frequente em pacientes grave e/ ou internados, refletindo de forma 

indireta a qualidade do cuidado, tornando-se necessário que a equipe de 

enfermagem tenha apresto e agilidade na atuação frente à profilaxia. 

Diante disso, o desenvolvimento das lesões por pressão acarreta danos 

físicos, que são causados pela ruptura dos tecidos, ocorrem também danos 

psicológicos, maior tempo de internação e maior dependência de cuidados (SILVA et 

al, 2019). 

           O desenvolvimento da LPP ocorre em pacientes internados nas unidades 

públicas e privadas, aumentando: dias de internação; custo financeiro para 

instituição, causando danos ao paciente. Dessa forma, se faz necessário à 

integração da equipe multidisciplinar junto à equipe de enfermagem para 

implementações de ações preventivas, oferecendo uma assistência de qualidade, 

visando minimizar os danos causados aos pacientes e conseguintemente 

contribuindo para redução das LPP (LAMÃO; QUINTÃO; NUNES, 2016). 

            O enfermeiro deve saber reconhecer os sinais de possíveis lesões que 

podem agravar o estado clínico do paciente da unidade e tem o papel de criar, 

avaliar e inserir métodos de prevenção a serem seguidos pela equipe de 

enfermagem, sendo esses os profissionais que acompanham o paciente em período 

integral (OLIVEIRA et al., 202). 

O profissional enfermeiro tem como atribuição o planejamento e a assistência 

a ser oferecida ao cliente, no qual atua nos cuidados com qualidade baseando-se 

nas melhores tecnologias e avanços disponíveis (SOUZA LEÃO; DA SILVA; LANZA, 

2019). 

A questão que nos norteia sobre o desenvolvimento do trabalho é evidenciar 

quais são as implicações do enfermeiro para prevenção da LPP durante o período 

de internação do paciente e qual será a atuação da equipe frente às medidas 

profiláticas. 

O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Para elaboração do estudo 

foi analisada a literatura nacional e internacional, frente ao tema proposto, por meio 

de base de dados eletrônica consideradas fidedignas no meio científico sendo elas: 
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SCIELO, livros, monografias e revistas. Para a pesquisa foi utilizado material com 

publicação dos últimos 05 anos, onde o mais antigo é de 2016 e o mais recente de 

2021. 

O objetivo foi identificar as principais atitudes para se evitar a LPP durante a 

internação hospitalar e a importância da atuação do enfermeiro. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho de prevenção é um desafio para os profissionais de enfermagem e 

equipe multidisciplinar, onde o enfermeiro tem um papel fundamental em reconhecer 

precocemente os sinais de LPP, a fim de se descobrir a lesão em seu estágio ou 

classificação para estabelecer sua evolução, sendo dividida em quatro estágios, que 

são: I caracterizado pela pele íntegra com presença de eritema não esbranquiçada, 

II perda parcial da pele e da sua espessura com exibição da derme, III perde 

totalmente a espessura da pele, já no estágio IV além da perda total da espessura 

ocorre à perda tissular (SILVA et al, 2019). 

          Para Silva et al., (2019) além dos danos físicos, que são causados pela 

ruptura dos tecidos, ocorrem danos psicológicos, maior tempo de internação, custo 

financeiro elevado e maior dependência de cuidados da equipe de enfermagem.  

Segundo um estudo realizado no hospital público de Campo Grande, 

evidenciou que o desenvolvimento de LPP é de 55% em homem e mulher 45%; 

branco 85% e negro 15%; adultos 50%, idosos com idade superior a 60 anos 50%, 

tendo como causas: alimentação inadequada, mudança de decúbito prolongada, 

diabetes e hipertensão arterial (ORTIZ; DOURADO; SANCHES, 2020). 

             Segundo dados da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) nos 

hospitais dos Estados Unidos da América (EUA), a prevalência de LPP é de 15%; já, 

no Brasil, autores afirmam que a incidência está entre 23,1% e 59,5%, deixando 

claro que umidade na pele/ leito, fricção, cisalhamento e não uso de colchão 

pneumático são problemas relacionados a esses números (NASCIMENTO 

OLIVEIRA; COSTA; MALAGUTTI, 2020). 

           No quadro abaixo estão algumas das causas que levam ao desenvolvimento 

das LPP em pacientes internados. 

Quadro 1 – Causas identificadas para desenvolvimento de LPP. 

Autores As causas identificadas 
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LAMÃO; QUINTÃO; NUNES, 2016. Identificaram que a não realização da troca de 

decúbito, má nutrição, edema e umidade.  

SILVA et al., 2019 Identificaram o cisalhamento, fricção, umidade 

e causas de má nutrição, Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Diabetes Mellitus. 

Fonte: Adaptação da autora (2021) 

Segundo Lima et al. (2017) o ato cirúrgico também pode ser um grande  fator 

propício  para o desenvolvimento de uma LPP, o posicionamento  inadequado do 

paciente  no perioperatório e na cirurgia pode acarretar o aparecimento da lesão, 

deve-se utilizar práticas e  instrumentos  para prevenção, tais como: posicionamento 

correto do paciente, uso de coxins, checagem dos acessos, identificação de riscos e 

avaliação contínua do paciente durante o período perioperatório. 

O enfermeiro deve estabelecer planos de cuidado para prevenção de lesão, 

além da classificação deve realizar a utilização de escalas para avaliar e detectar a 

vulnerabilidade do cliente ao desenvolvimento da lesão como uma das formas de 

prevenção (ADAMCZYK et al., 2017; SILVA et al., 2019). 

          Segundo Correia e Santos (2019) o melhor momento para avaliação dos 

riscos para desenvolver LPP é na admissão, durante a internação é na realização do 

banho de leito, sendo assim, reforçam que a ferramenta mais utilizada para esse 

momento são escalas, sendo a mais utilizada no Brasil a de Braden. 

A escala de Norton é utilizada pelo profissional de enfermagem como 

importante critério para avaliação de risco para LPP. A utilização dessa ferramenta 

permite melhor planejamento para execução de medidas profiláticas SOUZA; 

PRADO, 2016). 

 Para Adamczyk et al., (2017) a escala de Waterlow é pouco utilizada no 

Brasil, mas considerada a mais ampla pelos profissionais de enfermagem, sendo a 

única  contendo subdivisões avaliativas da pele, a fim de minimizar os riscos de 

desenvolvimento de LPP no paciente hospitalizado. 

Souza e Prado (2016) enfatizam que as escalas utilizadas para critérios de 

avaliação ao risco de LPP durante o período de internação, são elas: Braden, Norton 

e Waterlow, apresentadas no quadro 2. 

Quadro 2- Apresentação das escalas. 

Escala Definição  

Escala de Braden  Serve para identificar os fatores de risco 

responsáveis para o desenvolvimento de LPP. 
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Os critérios de avaliação são nutrição, Fricção e 

Cisalhamento, Mobilidade, Atividade, 

Percepção Sensorial e Umidade, sendo a 

pontuação de 1 a 4, sendo o valor total 20, se a 

pontuação for menor que 12 mais susceptíveis 

a desenvolver LPP. 

Escala de Norton  Avalia 5 critérios: nível de consciência, 

mobilidade, condição física, atividade e 

incontinência. Com pontuação de 1 a 4, sendo 

o valor total 20, se a pontuação for menor que 

12 é mais suscetível a desenvolver LPP. 

Escala de Waterlow Essa escala se assemelha muito a de Norton, 

sendo sua avaliação contendo 7 critérios 

avaliando risco e grau da lesão, os critérios 

consistem: relação IMC, sexo/idade, apetite e 

medicações, mobilidade, continência, avaliação 

visual da pele em áreas de risco. 

Fonte:  SOUZA; PRADO, 2016. 

 

Os cuidados que serão prestados são de responsabilidade do enfermeiro 

sendo capaz de diagnosticar e prescrever intervenções, mas esses cuidados 

também abrange toda a equipe multidisciplinar que se torna importantíssima na 

prevenção da lesão, a execução de cuidados simples como mudança de decúbito, 

hidratação da pele, proteção das proeminências ósseas, avaliação do aporte 

nutricional, evitar a exposição da pele a umidade, deve-se tratar e prevenir de forma 

adequada e com humanização (ADAMCZYK et al., 2017; SANTOS FEITOSA et al., 

2020; JESUS PEREIRA & NOGUEIRA, 2020; OLIVEIRA et al., 2021). 

            O desenvolvimento dessas lesões pode acarretar além do dano físico, 

também psicológico ao paciente, tendo a atuação do enfermeiro uma forma decisiva, 

reconhecendo em tempo hábil, realizando a avaliação e prescrição adequada de 

acordo com o estágio da lesão (ADAMCZYK et al., 2017; SANTOS FEITOSA et al., 

2020; JESUS PEREIRA & NOGUEIRA, 2020; OLIVEIRA et al., 2021).  

A equipe de enfermagem tem uma dificuldade muito grande em realizar os 

processos necessários para prevenção da LPP, por diversos motivos como a 

sobrecarga de pacientes para pouca equipe, escassez de materiais disponíveis 

como coxins, falta de tempo e a deficiência de conhecimento sobre todo o processo, 
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a falta de capacitação prejudica muito a implementação de estratégias (GOMES et 

al., 2018). 

Importante ressaltar que a falta de conhecimento mais afundo de alguns 

profissionais que não são especializados em estomaterapia dificulta na prevenção 

das lesões, pois o conhecimento está diretamente ligado à prevenção (MORAES et 

al. 2016; OLIVEIRA et al. 2021; PORTUGAL; CHIRSTOVAM; MENDONÇA, 2018). 

Deve-se ter conhecimento científico e técnico para oferecer medidas de 

prevenção adequadas, sendo tais medidas: higienização da pele do cliente, 

mudança de decúbito de 3 em 3 horas, realizar a inspeção na hora do exame físico, 

preservar as saliências ósseas com uso de coxins ou colchão casca de ovo e 

hidratação da pele do paciente (ALMEIDA et al., 2019; SANTOS FEITOSA et al., 

2019). 

Alguns artigos trazem novas tecnologias para realizar a prevenção da lesão 

por pressão, Mota (2018) propõe em seu artigo um tipo de monitorização inteligente 

para o reposicionamento do paciente através de um dispositivo, para auxiliar a 

equipe multiprofissional na assistência ao paciente, realizando a padronização de 

toda assistência, demonstrado na figura abaixo (Figura 1) o sistema de 

monitorização inteligente. Esse dispositivo atua como um relógio, no qual, avisa 

através de apitos diretamente pelo computador da equipe de enfermagem quando o 

paciente deve ser reposicionado na cama, evitando assim, o esquecimento da troca 

de decúbito, parando de emitir o apito somente quando o paciente já está sendo 

reposicionado, diminuindo as chances de o mesmo desenvolver lesão por pressão. 

Figura 1- Esquematização da monitorização inteligente. 

 

Fonte: MOTA (2018). 
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Silva et al. (2019) visa a elaboração de um protótipo para auxiliar o sistema de 

saúde na prevenção da LPP, otimizando o tempo e todo o trabalho da enfermagem. 

O protótipo segue uma linha para detecção do desenvolvimento da lesão sendo 

elas: o cadastramento do prontuário do paciente, a utilização da escala de Braden, 

em casos de já existentes lesões ele auxilia com sugestões no tratamento e 

prevenções, disponibilizando também alarme de lembrete para a troca de decúbito.  

O paciente internado necessita de cuidados diferenciados, pautado em 

conhecimentos específicos do profissional enfermeiro, propiciando um discernimento 

assertivo na assistência direta, tais como a mudança de decúbito, uso de colchão 

pneumático, coxins, hidratação da pele, melhoria da nutrição e deixar o paciente 

seco e limpo (CORREIA; SANTOS,2019). 

 

3-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio deste estudo pode-se observar pelos autores que a lesão por 

pressão é uma complicação frequente nos pacientes graves e/ ou internados nas 

instituições públicas e privadas, e que a falta de atitude em relação às atribuições do 

profissional enfermeiro contribui para o aumento das taxas de lesão por pressão.  

Foi evidenciado que o preparo da equipe de enfermagem, é de suma 

relevância para garantir a integridade do paciente e evitar o desenvolvimento da 

LPP, inclusive o enfermeiro gestor pode elaborar protocolos assistenciais focado na 

prevenção, realizar educação continuada para equipe de enfermagem e 

multidisciplinar, já o enfermeiro assistencial tem como dever diagnosticar o risco de 

lesão, avaliar em caso de desenvolvimento e realizar estratégias para prevenção e 

tratamento.  

           O profissional de enfermagem é imprescindível para realizar estudos 

referentes ao tema para melhoria da assistência a ser prestada, abordando os 

benefícios que ele pode gerar, tais como: menor tempo de internação, economia 

para hospital, minimizando e/ ou reduzindo malefícios psicológicos que o 

desenvolvimento da LPP traz ao paciente e sua família. 

O estudo constatou um problema de saúde pública e privada acerca do 

desenvolvimento da LPP, a falta de cuidados diretamente ao paciente internado 

contribui como fator principal para essa situação. Diante disto se faz necessário o 

aprimoramento dos conhecimentos sobre as medidas de profilaxia. A fim de que se 
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possa realizar em tempo hábil a execução e uso das escalas, mudança de decúbito, 

pele hidratada, uso de: coxins; colchão pneumático; colchão piramidal, pele seca, 

entre outros, que são estratégias para prevenção da lesão por pressão. O 

enfermeiro é responsável pelo planejamento para elaboração desses cuidados, 

individualizando cada paciente e levando em consideração suas comorbidades. 
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