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RESUMO  

A lesão por pressão é considerada um problema de saúde pública, que afeta não apenas o fisico 
como também o emocional do paciente. Ela é representada por uma alteração da integridade da 
pele decorrente da compressão de tecidos moles entre uma proeminência ossea e uma superfície 
dura. A sua ocorrência é um fenômeno complexo, visto que diferentes fatores contribuem para o 
desenvolvimento das lesões de pele. O desenvolvimento é inerente, de forma individual de cada 
paciente, que pode mudar com o tempo e com o estado de saúde. Nota-se que a atuação da 
enfermagem visa o atendimento de pacientes críticos, incluindo diagnósticos, intervenções e 
tratamento, voltados para a qualidade de vida. Desse modo, o presente estudo tem por objetivo 
avaliar o papel do enfermeiro na prevenção e tratamento das lesoes por pressão. Os resultados 
demonstram que os profissionais de enfermagem possuem papel significativo, tanto no tratamento 
das lesões por pressão, quanto para a escolha dos instrumentos. Com medidas eficientes 
adotadas pelos profissionais é possível evitar o sofrimento dos pacientes que sofrem por lesão por 
pressão e as medidas corretas proporcionarão um tratamento rápido e humanizado.   

  

Palavras-chave: Classificação de lesões, Cuidados, Curativos, Pacientes Criticos, Pele.  
 Linha de pesquisa: Saude do Adulto  

  

ABSTRACT  

Pressure injury is considered a public health problem that affects not only the physical but also the 

emotional of the patient. It is represented by a change in skin integrity due to soft tissue 

compression between a bony prominence and a hard surface. Its occurrence is a complex 

phenomenon, since different factors contribute to the development of skin lesions. Development is 

inherent in each individual patient, which may change over time and with health status. It is noted 

that the performance of nursing aims to care for critical patients, including diagnoses, interventions 

and treatment, focused on quality of life. Thus, the present study aims to evaluate the role of nurses 

in the prevention and treatment of pressure injuries. The results show that nursing professionals 

play a significant role, both in the treatment of pressure injuries and in the choice of instruments. 

With efficient measures adopted by professionals it is possible to avoid the suffering of patients 

suffering from pressure injury and the correct measures will provide a fast and humanized 

treatment.  

  
  Keywords: Classification of injuries,Care, Dressings, Critical Patients, Skin.  
Research line: Adult Health  
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NT

RODUÇÃO  

  

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui funções de proteção 

contra infecções, lesões ou traumas, raios solares, controle de temperatura, 

dentre outras, caracterizada a partir de três camadas: epiderme, derme e 

hipoderme (ASCARI et al., 2014).  

As lesões por pressão (LP) representam uma alteração da integridade da 

pele decorrente da compressão de tecidos moles entre uma proeminência ossea 

e uma superfície dura, elas podem atingir não apenas a pele em todas as suas 

camadas, mas também tecido muscular, tendões, nervos e ossos (MIYAZAK; 

CALIN; SANTOS, 2010).  

Apesar dos avanços em cuidados com saúde ocorridos no decorrer do 

tempo, as LP ainda são consideradas uma grande causa de morbidade e 

mortalidade, interferindo na qualidade de vida do paciente e de seus familiares, 

gerando um problema social e econômico, constituindo um problema de saúde 

pública (FAVRETO et al., 2017).  

As LP podem ser de longa duração e com reincidência frequente ou de 

cicatrização díficil, uma vez que traz desconforto e dor ao paciente. Elas também 

induzem no aumento de dias de permanência no hospital, dificultando o retorno 

para o âmbito familiar, gerando problemas emocionais (SILVA; DICK; MARTINI, 

2012).  

Nessas ocasiões, o enfermeiro exerce um importante papel, pois possuem 

a capacidade de avaliar o cuidado diariamente, atendendo os riscos e as 

necessidades dos pacientes, através de valores éticos indispensáveis para a sua 

prática profissional (COSTA et al., 2015).  

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 

567/2018 à qual regulamenta sobre a prática do enfermeiro em feridas, cita que 

além dessa avaliação o mesmo tem autonomia para tratar todas as lesões e em 

qualquer estágio em que se encontre; além de ser apto a administrar soluções e 

realizar qualquer terapia necessária, desde que protocolado no estabelecimento 

de saúde o qual exerce a função; criar protocolos de prevenção e tratamento a 
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rem seguidos pela sua equipe técnica; realizar avaliação dos resultados e registro 

em prontuário dos mesmos. 

Além disso, na busca de qualidade de assistência por parte dos 

profissionais de enfermagem, destaca-se a necesssidade de conhecimento 

científico relacionado à LP e de práticas baseadas em evidências (MARTINS, 

2019).  

A identificação precoce das LP e a avalização correta das características 

das lesões são de extrema importância para o tratamento e para o processo de 

cicatrização. Nesse sentido, essa pesquisa teve por objetivo avaliar o papel do 

enfermeiro na prevenção e tratamento das lesões por pressão.  

O estudo foi classificado como pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, 

tratando-se de um levantamento bibliográfico. A pesquisa foi construída por meio 

de levantamento de materiais que englobaram o tema. O objetivo da pesquisa foi 

alcançado utilizando estudos feitos anteriormente do ano de 2008 a 2019, seja em 

monografias ou em artigos, que foram de grande importância para o meio 

acadêmico.  

Os materiais utilizados incluíram artigos científicos, livros, monografias, 

dissertações e teses. Os materiais foram encontrados com o auxílio da biblioteca 

da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva e por meio de sites 

científicos. Após o levantamento, os materiais encontrados foram selecionados 

com base no período de publicação, qualidade e relevância com o objetivo 

proposto.  

  

  

2. DESENVOLVIMENTO  

  

De acordo com Favreto et al. (2017), a lesão por pressão - LP é definida 

como uma área de morte celular desenvolvida devida a pressão de tecidos moles 

por períodos longos, de uma proeminência ossea sobre uma superfície dura.  

Diferentemente das demais alterações na pele, a LP tem sido tema de 

grande preocupação por se tratar de um problema de saúde pública, levando 
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ornos físicos, emocionais e impactando na morbidade e mortalidade da população 

(SOARES; SCHULTER; HEIDEMANN, 2018).  

Dantas, Torres e Dantas (2012), esclarecem que para os portadores de LP, a 

assistência sistematizada pautada em protocolo é fundamental. Além disso, ela 

deve comtemplar a avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento de 

tratamento, planos de cuidados, e envolvimento dos portadores, cuidadores e 

familiares.  

Quirino et al. (2014) relata que a ocorrência de LP é um fenômeno complexo, 

visto que diferentes fatores contribuem para o desenvolvimento das lesões de pele. 

O desenvolvimento é inerente, de forma individual de cada paciente, que pode 

mudar com o tempo e com o estado de saúde.  

Em concordância, Martins (2010) demontra que a ocorrência se dá por 

fatores intrínsecos (alterações cutâneas, idade avançada, déficit nutricional, 

mobilidade reduzida, drogas, peso corpóreo alterado, dor), e por fatores 

extrínsecos (umidade, pressão, fricção e cisalhamento).   

De acordo com a Associação Brasileira de Estomaterapia – SOBEST (2016), 

as LP são categorizadas para indicar a extensão do dano. A sua classificação 

possui quatro estágios, sendo: estágio 1 (pele íntegra com eritema que não 

embranquece), estágio 2 (perda da pele em sua espessura parcial com exposição 

da derme), estágio 3 (perda da pele em sua espessura total) e estágio 4 (perda da 

pele em sua espessura total e perda tissular).  

Mesmo diante dos avanços tecnologicos e científicos acerca de cuidados 

com saúde, a incidência da LP é alta, variando de 23,1% a 59,5%, principalmente 

em pacientes do Centro de Terapia Intensiva – CTI (MENDONÇA et al., 2018).  

Nesse enfoque, Santos et al. (2010) explica que uma avaliação eficaz é 

fundamental para o desenvolvimento de um tratamento adequado, envolvendo 

desde as características clínicas da lesão, bem como as doenças base do 

paciente.  

Além disso, no processo de avaliação, o enfermeiro deve verificar se há 

fatores que alteram a função fisiológica da cicatrização, que possui a finalidade de 
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das feridas, divida em três fases: inflamatória, proliferativa e de remodelação 

(FAVRETO et al., 2017).  

De acordo com Thuler e Dantas (2013), para a prevenção das LP é 

necessário uma abordagem estruturada para a identificação e avaliação de 

pacientes com risco de desenvolver essas lesões. Nesse sentido, uma das 

ferramentas mais utilizadas mundialmente, é a Escala de Braden, desenvolvida por 

Bárbara Braden e Nancy Bergstrom em 1988, conforme quadro 1.                                                

  
Quadro 1 – Escala de Braden   

 
   Fonte: Prado et al  (2017).  

  

Nesse enfoque, a Escala de Braden fornece seis parametros para avaliação, 

de acordo com as subescalas (nessa ordem): percepção sensorial, umidade, 

atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Cada subescalas possuem 

pontuação que variam de um a quatro, exceto fricção e cisalhamento 

(FERNANDES; CALIRI, 2008). Prado et al (2017) relata que cada uma das 

características é testada e pontuada (1 a 4), quanto maior, mais positiva representa 
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adro do paciente. Nota-se que a soma total dos fatores analisados resultará num 

número de 6 a 23, indicando o estado da lesão e quais práticas deverão ser 

seguidas.   

        De acordo com Santos e Lino (2018) a escala de Braden classifica o risco de 

desenvolver lesão por pressão  de acordo com o score: < 11 são considerados 

com alto risco; de  12 a 14 risco moderado; de 15 a 16 baixo risco; e entre 17 a 23 

sem risco. 

Diante dessas considerações, nota-se que a atuação da enfermagem visa o 

atendimento de pacientes críticos, incluindo diagnósticos, intervenções e 

avaliações dos cuidados, voltada para a sua qualidade de vida. Com isso, o 

reconhecimento de pacientes que possam desenvolver LP não depende somente 

da habilidade clínica, mas de uso de instrumentos, como escalas de avaliação que 

indicam validade e aplicabilidade (NEVES; SANTOS; SANTOS, 2013).  

De acordo com um estudo realizado por Santos e Lino (2018), com 96 

pacientes (74 do sexo feminino e 22 do sexo masculino), verificou-se através da 

Escala de Braden que os fatores que tiveram maior score, foram: atividade, 

fricção/cisalhamento e mobilidade, necessitando de ações mais frequentes dos 

profissionais de enfermagem. Os resultados contribuiram para que os profissionais 

programassem estratégias precoces para a prevenção das lesões.  

Em outro estudo realizado por Borghardt et al. (2015), acerca da avaliação 

através da Escala de Braden, verificou-se diante de 28 pacientes, a pontuação 

média de 12,8 pontos no score total, variando de 6 a 22 pontos. Resultou-se 

também um score médio de 12,4, 12,8 e 13,6 respectivamente nas três primeiras 

avaliações. Classificando em risco moderado para o desenvolvimento de LP.  

Outro aspecto de prevenção menciodado por Medeiros, Lopes e Jorge (2009) 

é sobre as recomendações que devem ser instituídas pelos enfermeiros em sua 

prática diária, como: cuidados com a pele, uso de emolientes para hidratação, 

posicionamento no leito, cuidados higiênicos, alimentação rica em vitaminas, 

dentre outros.  

É possível controlar o excesso de pressão sobre as proeminências osseas, 

com proteção com travesseiros e almofadas de espuma, colchões de espuma, ar 
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co ou dinâmico e gel ou água, que conseguem redistribuir o peso do paciente, não 

afetando o local (LUZ et al. 2010).  

Os enfermeiros devem estar atentos à idade avançada dos pacientes, visto 

que ela provoca mudanças intensas no organismo humano, tornando os pacientes 

mais propensos a lesões e internações longas. Nesse sentido, Bispo et al. (2012) 

relata a importância da implementação de programas de prevenção e protocolos de 

LP a esses pacientes.Nessa mesma percepção, através do desenvolvimento de 

protocolos de avaliação de risco e prevenção de LP, notou-se através do estudo de 

Rogenski e Kurcgant (2012), uma redução da incidência, de 41,02% para 23,1%.  

É perceptível que para que ocorra a diminuição da incidência da LP, além da 

analise das ferramentas, como escalas, é necessário a identicação precoce de 

pacientes com risco, o que envolve o trabalho em equipe e a implementação de 

medidas preventivas eficazes (BAVARESCO; MEDEIROS; LUCENA, 2011).  

         Por sua vez, Smaniotto et al. (2012) estabelece que na maioria dos casos, o 

tratamento é realizado por meio terapeutico que consiste na limpeza e aplicação de 

material sobre a lesão para sua proteção e absorção, melhorando suas condições 

e auxiliando na cura.  

Deve-se considerar o status da ferida através da avaliação do enfermeiro 

para a escolha do tipo de tratamento e coberturas para que haja um processo de 

cicatrização e cura total das feridas. Os fatores socios economicos e de 

responsabilidade com a qualidade de vida do paciente também devem ser 

respeitados (SOUZA, 2015).  

Em um estudo realizado por Lamão, Quintão e Nunes (2016) em relação ao 

tratamento de LP, os profissionais citaram coberturas das lesões. Das coberturas, 

a mais citada pelos profissionais foi a gaze, justificando a capacidade de absorver 

moderadamente os líquidos, remover tecido necrótico e preencher espaços mortos, 

podendo também ser utilizado como curativo secundário. Além da gaze, Martins 

(2019) relata que as coberturas mais utilizadas são: alginato de cálcio com e sem 

prata, hidrogel, hidrocoloide, carvão aditivado, pomada de colagenase, petrolato, 

entre outras.  
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se enfoque, no estudo de Martins e Soares (2008) com profissionais de 

enfermagem, acerca dos materias utilizados para tratamento, resultou-se em: 

utilização de gaze (20% dos profissionais), filme PVC (26,6% dos profissionais), 

hidrocolóide (40% dos profissionais), hidrogel (6,6% dos profissionais) e hidrogel 

(6,8% dos profissionais).  

 De acordo com Fernandes e Braz (2012) a solução fisiológica é o melhor 

procedimento para tratamento de LP, pois além de retirar “corpos estranhos” da 

lesão, também remove parte dos tecidos amolecidos, preservando o tecido já 

formado, além de ser simples e de baixo custo. Em concordância Luz (2018), cita 

que a limpeza da ferida com jatos de solução fisiológica, de preferência morna, 

além de fazer a limpeza no local, não destroi a reconstrução que o corpo já criou, 

sendo, portanto, uma das melhores opções para o tratamento de lesões.  

Nesse enfoque, o material de baixo custo pode ser revertido em alto se não 

utlizado de maneira adequada, então os procedimentos devem ser analisados 

pelos profissionais, visto que as coberturas devem ser modificadas de acordo com 

a evolução das lesões, utilizando consumação do curativo até a ocorrência do 

fechamento da lesão (COSTA et al., 2015).  

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Obsevou-se através do estudo, que o profissional Enfermeiro possui papel 

significativo, tanto no tratamento das lesões por pressão, quanto para a escolha do 

tratamento e instrumentos mais adequados, onde o mesmo possuí respaldo legal 

para realização dessa prática. 

Notou-se, que a padronização de um método e sua aplicabilidade correta 

garante ao paciente, uma melhora rápida e eficaz, gerando menor tempo de 

internação e sofrimento ao mesmo, fazendo com que o trabalho prestado pelo 

enfermeiro e sua equipe seja reconhecido.  

Diante dos fatos apresentados, o enfermeiro deve possuir conhecimento 

sobre todos os processos que envolvem o tratamento do paciente, podendo 

desenvolver protocolo de atendimento aos pacientes acometidos com lesão por 

pressão para que toda a equipe siga os mesmos padrões de prevenção e 
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mento, facilitando assim a verificação dos resultados e consequentemente 

podendo avaliar se esses protocolos estão sendo eficazes. 

Através dos resultados, verificou-se que os materiais mais utilizados para o 

tratamento de lesões por pressão, são gaze e solução fisiológica, sendo citados 

como simples e de baixo custo. Porém, é necessário que a equipe de enfermagem 

saiba administrar esses instrumentos e ser claro na orientação aos pacientes e 

familiares para que não haja gastos excessivos com curativos.  

Por fim, com medidas eficientes adotadas pelo enfermeiro e em conjunto 

com toda a equipe, é possível evitar transtornos físico e emocional aos pacientes 

que sofrem por lesão por pressão e as medidas corretas podem proporcionar a 

prevenção de seu surgimento; tratamento rápido e humanizado quando já 

existente, com menor sofrimento possível ao mesmo. 
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