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RESUMO 
 
O atendimento ao paciente no período intraoperatório requer o envolvimento de todos os profissionais 
responsáveis pelo ato cirúrgico, para a segurança e preservar a integridade anatômica e fisiológica, 
para facilitar a construção da Escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões 
decorrentes do posicionamento cirúrgico (ELPO) auxilia na avaliação as complicações que está 
exposto e na tomada de decisão para a prevenção. Objetivo trabalho é descrever a importância da 
implantação da Escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do 
posicionamento (ELPO) no centro cirúrgico. Estudo realizado através do levantamento bibliográfico  
de dados de artigos científicos publicados nas bases de dados: BIREME, SCIELO, SOBECC, 
referenciadas nas datas de 2009 à 2018. As comorbidades associadas a fatores externos são 
agravantes para o surgimento das lesões por pressão. Conclui- se a utilização da escala ELPO está 
modificando a rotina de trabalho pela sua aplicação no momento que o paciente adentra o centro 
cirúrgico, pois permite a avaliação para prevenir possíveis lesões. 

 
Palavras chave: Úlcera por pressão, ato cirúrgico, cuidados de enfermagem, posições cirúrgicas. 

Tema Central: Escala De Avaliação De Risco Para O Desenvolvimento De Lesões Decorrentes Do 

Posicionamento Cirúrgico. 

 
ABSTRAT 

Patient care during the intraoperative period requires the involvement of all individuals who are 
responsible for the care, safety and preservation of the anatomy and physiology, to facilitate the 
progression of the risk assessment of ELPO) assists in the evaluation as those that are exposed and 
decision-making for prevention. The work is described for the implantation of the Digital Posture 
Developmental Risk Assessment Scale (ELPO) in the surgical center. The article was based on a 
bibliographic survey of data from 2009 in databases: BIREME, SCIELO, SOBECC, referenced dates 
from 2009 to 2018. Associated comorbidities are aggravating factors for the appearance of pressure 
lesions. We conclude the use of the ELPO scale is modifying a work routine by its application at the 
moment the patient enters the surgical center, as it allows an examination for the exercise of injuries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O atendimento ao paciente no período intraoperatório requer dos 

profissionais envolvidos (equipe de enfermagem, anestésica e cirúrgica), 
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comprometimento no momento de posicioná-lo, analisando quais são as melhores 

acomodações. O paciente deve estar disposto de forma a preservar a visualização 

do sítio cirúrgico, ter bom acesso para a administração de medicamentos, 

monitorização e ventilação, e assim, garantir segurança nos procedimentos. A 

posição em que o paciente se encontra sobre a mesa cirúrgica deve assegurar 

conforto e bem-estar, prevenindo complicações nos sistemas tegumentar, 

neurológico, vascular e respiratório (LOPES et al., 2016). 

A construção da Escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de 

lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico (ELPO), tem o propósito de auxiliar 

os profissionais de enfermagem na colocação do paciente para o procedimento, e a 

prevenção das possíveis complicações que o ato cirúrgico pode causar. E assim, 

conduzir tomada de decisões eficientes na hora do atendimento (LOPES, 2013). 

Esse mecanismo de avaliação a escala ELPO, e é utilizada para avaliar 

agravos provenientes do tempo de exposição no intraoperatório e posicionamento  

na mesa de operação, respeitando a formação anatômica e fisiológica. A escala 

possui sete itens variando de 7 a 35 e cinco subitens que variam entre 1 a 5 

(ARAÚJO et al., 2018). 

Abaixo na tabela 1 se encontra a Escala de avaliação de risco para o 

desenvolvimento   de   lesões   decorrentes   do   posicionamento   cirúrgico (ELPO): 

 

Fonte adaptada: Escala de avaliação de risco para lesões decorrentes do posicionamento 
cirúrgico. 
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Juntamente com a equipe multidisciplinar, o enfermeiro é o responsável 

pelas decisões a serem tomadas antes do procedimento, avaliando as complicações 

e os possíveis danos ao paciente oriundos do posicionamento cirúrgico. E assim, 

agilizar o ato anestésico- cirúrgico e auxiliar na inserção de prevenções, utilizando 

meios para esse processo, como por exemplo a (ELPO) (SOUSA et al., 2018). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Trata-se de um estudo apoiado no levantamento bibliográfico de artigos 

científicos publicados nas bases indexadas: SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciência 

da Saúde), SOBECC (Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização) e no buscador 

eletrônico GOOGLE ACADÊMICO. 

O material utilizado foi separado de acordo com a abrangência do tema e 

cronologia das publicações, possibilitando a elaboração de um plano de leitura. A 

referência mais antiga data o ano de 2009 e a mais recente data o ano de 2018. Por 

se tratar de um tema com poucos estudos, considerou essa larga variação no tempo 

das   publicações. 

O trabalho foi desenvolvido após o interesse da autora por esse assunto e 

pela importância que ele possui, sendo objeto do trabalho de conclusão de curso. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

O posicionamento e procedimento cirúrgico causam alterações 

hemodinâmicas nos sistemas cardiovascular e vascular. Isso ocorre pelo tempo em 

que o paciente fica exposto no ato operatório. A vulnerabilidade desses sistemas 

está relacionada a fatores hormonais, que sofrem bloqueios muitas vezes dos 

medicamentos anestésicos, desfavorecendo o retorno venoso e arterial, os níveis de 

pressão arterial e débito cardíaco. Outrossim, em conjunção o sistema respiratório 

também apresenta sinais caso haja mau posicionamento, indicado pela dificuldade 

em respirar. Tais indícios sucedem em razão da compreensão dos órgãos 

abdominais na musculatura do diafragma, devido ao tempo prolongado da cirurgia 

(CAPELA et al., 2009). 
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A má disposição do paciente o expõe a fatores de risco, sendo uma das 

consequências o agravo no sistema tegumentar, surgindo lesões por pressão (LP) 

ocasionada pela diminuição do fluxo sanguíneo nos capilares. É de valia identificar e 

precaver os prejuízos advindos do procedimento cirúrgico, elaborando métodos 

mensuráveis que auxiliem o paciente (TREVILATO et al., 2018). 

Há várias causas relacionadas à formação de lesões por pressão, dentre as 

principais estão: idade, peso corporal, comorbidades já existentes e estado 

nutricional do paciente (MIRANDA et al., 2016). 

Quando há falta de nutrientes no organismo, a probabilidade de surgir lesões 

por pressão é elevada, dificultando a cicatrização dos tecidos. Uma vez que ocorre a 

diminuição do fluxo sanguíneo, é ressaltada a chance de desenvolver lesão por 

pressão, porém esse processo de dano também está associado a outras 

comorbidades, elevando o índice de mortalidade (QUEIROZ et al., 2016). 

Para evitar as lesões provindas do posicionamento, é necessário utilizar o 

mecanismo de avaliação antes da entrada do paciente para o procedimento 

cirúrgico. Haja visto a análise dos equipamentos e dispositivos que possam causar 

danos ou proporcionar o risco a integridade do paciente (LOILA et al., 2018). 

Esse mecanismo de avaliação é denominado escala ELPO, e é utilizada 

para avaliar agravos provenientes do tempo de exposição no intraoperatório e 

posicionamento na mesa de operação, respeitando a formação anatômica e 

fisiológica. A escala possui sete itens variando de 7 a 35 e cinco subitens que variam 

entre 1 a 5 (ARAÚJO et al., 2018). 

A prevenção das lesões por pressão deve ser feita através de materiais 

apropriados, como por exemplo colchão a ar, para assim proporcionar a 

acomodação adequada ao paciente sem que cause a pressão sobre as 

proeminências ósseas. A utilização desses dispositivos auxilia na redução de dores 

e ruptura de tecidos (GRIGOLETO et al., 2011). 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que o ato cirúrgico deve ser avaliado com extrema importância por 

todos os profissionais envolvidos, em principal o enfermeiro é o responsável pelo 

recebimento, posicionamento do paciente para a execução do procedimento. Para 

facilitar que este processo possa ser realizado com segurança para o paciente, a 
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utilização de escalas ser tornar rotineiro, principalmente para a prevenção de 

agravos a saúde, com isso a Escala de avalição de risco para o desenvolvimento de 

lesões decorrente do posicionamento cirúrgico está mudando a visão de dos que a 

utilizam, pois a mesma possibilita a avaliação do paciente antes do procedimento, 

com a utilização de score para a prevenção de lesões por pressão, já que muitas 

cirurgias tem uma duração prolongada, possui comorbidades e até mesmo a falta de 

preparo os profissionais em proteger locais com predisposição de ruptura da pele. 
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