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RESUMO 

 

As lesões por pressão podem ser definidas como lesões teciduais que foram 
causadas por uma pressão constante sobre alguma parte do corpo. Esta pressão 
causa certo comprometimento do suporte sanguíneo de determinada região 
reduzindo ou interrompendo de fato a irrigação do tecido, gerando isquemia e 
posteriormente morte celular. Objetivo: compreender as necessidades quanto às 
lesões por pressão, levando em consideração a atuação do enfermeiro diante desse 
processo. Resultado: Apesar dos grandes avanços tecnológicos em saúde, a lesão 
por pressão ainda apareceu como um preocupante problema, e com isto, os 
cuidados de enfermagem vêm sendo transformados cada vez mais, a fim de evitar o 
aparecimento destas lesões. Metodologia: Revisão bibliográfica com abordagem 
qualitativa. Conclusão: Conclui-se que o enfermeiro junto de sua equipe pode 
sistematizar o cuidado através de conhecimentos técnico-científicos disponível a fim 
de intervir na ocorrência de lesão por pressão, buscando melhora na qualidade 
assistencial e de vida para o paciente. 
 
Palavras-chave: Lesão por pressão; Prevenção; Enfermagem.   



ALVES, Adriana de Souza. Nursing assistance in the care of pressure injuries. 
2019. 31p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Centro 
Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Pressure lesions can be defined as tissue lesions that were caused by a constant 
pressure on some part of the body. This pressure causes a certain impairment of the 
blood supply of a certain region, reducing or actually interrupting the tissue irrigation, 
generating ischemia and later cell death. Objective: Understanding the needs for 
pressure injuries, taking into account the nurses' performance in this process. 
Results: Despite the great technological advances in health, pressure injury still 
appeared as a worrying problem, and with this, nursing care has been increasingly 
transformed to better, in order to avoid the appearance of these lesions. 
Methodology: Bibliographic review with a qualitative approach. Conclusion: It is 
concluded that the nurse with his team can systematize the care through available 
technical-scientific knowledge in order to intervene in the occurrence of pressure 
injury, seeking improvement in the quality of care and life for the patient. 
 
Key-words: Pressure injury; Prevention; Nursing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Escala de Braden. .................................................................................. 24 

 
 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 

BVS                       Biblioteca Virtual em Saúde 

BDENF                  Base de Dados de Enfermagem 

LILACS                  Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

MEDLINE              Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

NPUAP                  National Pressure Ulcer Advisory 

SAE                       Sistematização da Assistência de Enfermagem 

UTI                        Unidade de Terapia Intensiva 

 

 



 

 

10 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11 

2. LESÃO POR PRESSÃO E SEUS RESPECTIVOS GRUPOS DE RISCO ........ 13 

2.1 OS RESPECTIVOS GRUPOS DE RISCO E FATORES PARA 

DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO ................................................. 15 

3. APONTANDO PARA A POPULAÇÃO LEIGA E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
INFORMAÇÕES QUANTO AS LESÕES POR PRESSÃO. ..................................... 18 

3.1 A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA DE BRADEN COMO FORMA DE 

CONHECIMENTO E PREVENÇÃO AO SURGIMENTO DE LESÃO TECIDUAL ....... 20 

4. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA EXECUÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS PARA 
PREVENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO PACIENTE QUE PODE ADQUIRIR UMA 
LESÃO POR PRESSÃO. .......................................................................................... 23 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 26 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 28 

 

 



 

 

11 

INTRODUÇÃO 

 

A lesão por pressão é considerada como uma lesão qualquer causada por 

uma pressão, promovendo uma morte tecidual local, frequentemente localizada com 

facilidade em partes do corpo com protuberâncias ósseas. Essa destruição tecidual 

ocasiona a interrupção do fluxo sanguíneo na região afetada, gerando uma lesão por 

pressão externa. Esse tipo de lesão gera fatores que comprometem a qualidade de 

vida do paciente, como o impacto emocional, social e econômico. 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos em saúde, a lesão por pressão 

ainda aparece como um preocupante problema. O enfermeiro é o profissional que 

está na equipe multiprofissional que possui o maior contato com os pacientes, isso 

torna a responsabilidade ainda maior, no que se diz respeito à prevenção, sendo 

assim, entende-se que existe uma grande necessidade de aperfeiçoar os cuidados 

deste profissional e equipe a respeito da prevenção e cura destas lesões. 

Esta pesquisa se justificou pela necessidade de compreender o quanto é 

importante estar apto e ter conhecimento suficiente para lidar com os cuidados com 

a pele do paciente a fim de que se evitem a aparição de lesões por pressão. É 

essencial prezar pela segurança do cliente, e executar um cuidado ausente de 

danos, além de visar ampliar ainda o conhecimento da equipe de enfermagem 

acerca da temática, objetivando-se chegar ao aperfeiçoamento dos cuidados 

adequados de enfermagem. 

Diante disso, surgiu a seguinte questão norteadora do estudo: as lesões por 

pressão devem ser uma preocupação, qual o papel do enfermeiro diante desse 

contexto? Através desta problemática, enxerga-se a necessidade do entendimento 

sobre o assunto, de forma que fique clara a compreensão do profissional acerca da 

importância da segurança do paciente através do cuidado assistencial ideal livre de 

qualquer dano.  

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi compreender as 

necessidades quanto às lesões por pressão, levando em consideração a atuação do 

enfermeiro diante desse processo, já como objetivos específicos temos: estudar a 

lesão por pressão com seus respectivos grupos de risco, apontar para a população e 

para os profissionais de saúde a respeito das lesões por pressão e, por fim, entender 

o papel que o enfermeiro desenvolve no processo prevenção ou recuperação do 
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paciente que pode sofrer uma lesão por pressão. 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica. Foi realizada busca na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e nas bases de dados BDENF – Base de Dados de 

Enfermagem, LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde e MEDLINE – Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Os 

descritores utilizados foram os seguintes: “lesão por pressão”; “prevenção” e 

“enfermagem”. Realizou-se ainda filtragem para texto disponível e com idioma 

português. Como recorte temporal foi considerado os últimos onze anos (2007–

2018). Após estas seleções, foram encontrados 101 artigos. Utilizou-se o critério de 

exclusão de artigos não condizentes com o tema. 
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LESÃO POR PRESSÃO E SEUS RESPECTIVOS GRUPOS DE RISCO 

 

Ao comprimir um tecido do corpo sobre uma protuberância óssea por um 

longo período, obtemos o que se chama de morte celular tecidual, o que ocasiona 

nada menos que a lesão por pressão daquele local do corpo uma vez comprimido. 

Sem o alívio dessa pressão, bloqueiam-se os capilares envolvidos no processo e em 

seguida, atinge-se certa isquemia dos tecidos, levando a falta de oxigênio e 

nutrientes dos mesmos. Assim, ocorre o encaminhamento de líquidos para os 

capilares que foram lesados para se tornarem mais permeáveis, gerando então o 

edema. Uma vez o edema instalado, existe uma dificuldade na perfusão sanguínea 

e em seguida, piora a hipoxemia tissular, os tecidos se inflamam intensamente e aí 

tem-se o início da caracterizada lesão por pressão (PEREIRA et al., 2017). 

O peso e a duração de uma compressão tissular sobre os tecidos são um dos 

fatores que mais se ligam ao aparecimento de lesões por pressão. Para alguns 

autores, a pressão tissular varia normalmente entre 6 e 32 mmHg, e fica 

compreendido que uma pressão maior que 32 mmHg vai provocar automaticamente 

hipóxia dos tecidos, e uma vez que não for aliviada, consequentemente terá morte 

tecidual daquela região (PEREIRA et al., 2017). 

Desde o século XX, a equipe de enfermagem a todo o momento esteve ligada 

ao manejo das lesões por pressão, no entanto, nota-se que de lá para cá o 

tratamento desse tipo de lesão tem sido aperfeiçoado com o passar do tempo. 

Surgiram novas técnicas, novos medicamentos e produtos, além da necessidade do 

profissional de se capacitar e atualizar sobre tal assunto. Inicialmente utilizavam-se 

ervas, folhas, mel, fluídos de animais, que estimulassem a recuperação de tal tecido 

lesado (PEREIRA et al., 2017). 

Desde abril de 2016, segundo o National Pressure Ulcer Advisory (NPUAP) 

(2007), as lesões por pressão agora assim chamadas, quase sempre são 

ocasionadas por falta da troca de decúbito, podendo aparecer em um período de 24 

horas ou até cinco dias. São caracterizadas como feridas crônicas e muito comuns 

em longas internações, uma vez que se colocam os pacientes expostos a fatores de 

riscos, como umidade, comprometimento nutricional e até mobilidade física. 

Infelizmente, é corriqueira a presença de lesão por pressão na rotina de 

assistência de enfermagem. Podemos defini-la com diferentes termos: ferida de 
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pressão, úlcera de decúbito e ou até mesmo escara, como profissionais mais antigos 

costumam definir. No entanto, o conhecimento nos permite saber que escara é 

apenas um tecido necrosado que gera uma crosta seca, comum em feridas de 

estágio avançado (DEALEY, 2008). 

Quase sempre as lesões por pressão aparecem na parte inferior do corpo. A 

maioria das pessoas que as desenvolvem, tendem a obterem lesão nas regiões 

sacra, tuberosidades isquiáticas, trocânter, maléolos e calcâneos. As lesões por 

pressão podem se desenvolver em qualquer parte do corpo que ocorra compressão 

do tecido, embora seja mais frequente em proeminências ósseas (GOMES; 

MAGALHÃES, 2008). 

Segundo o National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) a classificação 

de lesões por pressão pode ser abordada como: 

 

Suspeita de lesão tissular profunda, é quando se tem uma área da 

pele intacta, de cor roxa ou marrom, como consequência um tecido 

mole devido a uma compressão local. O tecido em questão pode se 

apresentar dolorido e esponjoso, além de quente ou frio. Este tecido 

lesado pode evoluir rapidamente e cobrir-se de uma camada fina de 

escara, mesmo que esteja havendo tratamento adequado (NPUAP, 

2007). 

 

Uma vez que um tecido lesado começa a atingir a derme, pode-se dizer que 

esta lesão por pressão chegou no estágio II. Neste estágio, o tecido se apresenta 

como uma ferida superficial de cor rosada, brilhante ou seca, podendo ter bolha com 

exsudato rompida (NPUAP, 2007). 

No estágio lll, há perda total da espessura da pele, ficando visível através da 

lesão o tecido adiposo, podendo ser visível também esfacelo e/ou escara. É possível 

também que ocorra descolamento e tunelização no leito da lesão, porém sem 

exposição de músculos, tendões, cartilagens nem ossos (MORAES et al., 2016). 

No estágio IV, há uma perda total da espessura da pele com exposição de 

músculos, tendões, fáscias, cartilagens e ossos, entre outras estruturas mais 

internas. É comum a presença de bordas despregadas, descolamentos e 

tunelizações (MORAES et al., 2016). 

Além dos quatro estágios, existem as lesões que não podem ser 
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classificadas. Segundo o NPUAP (2007), essas lesões descrevem perda do tecido 

de forma total, com base da ferida de cor amarelada, marrom, cinza ou verde, 

recoberta de escara. Uma vez feito o desbridamento deste tipo de tecido, aí existe a 

possibilidade de classificar essa lesão. Vale ressaltar que escara estável, aquela 

seca que se adere, não deve ser removida, pois serve como uma cobertura biológica 

para o organismo. 

É imprescindível classificar as lesões por pressão uma vez que o enfermeiro 

junto de sua equipe de enfermagem inicia o acompanhamento. Deve-se sempre 

atentar para o seu estágio, e assim, atingir um registro preciso e sincero da 

gravidade da lesão, possibilitando à equipe gerenciar o processo de cicatrização 

com precisão (SANTOS, 2013). 

Tendo em mente que as lesões por pressão ainda é um assunto recorrente, 

especialmente entre hospitalizados, provoca no enfermeiro uma busca incessante 

por uma melhoria nas condutas e cuidados, além da importância de buscar 

conhecimentos e especialização quanto a temática (SANTOS, 2013). 

2.1 OS RESPECTIVOS GRUPOS DE RISCO E FATORES PARA 

DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO 

Para melhor compreensão acerca dos grupos de risco que podem vir a 

desenvolver a lesão tecidual, pode-se citar comumente os pacientes em idade 

avançada ou aqueles hospitalizados por longa permanência. No entanto, qualquer 

pessoa está disposta a desenvolver lesão por pressão a depender das 

circunstâncias a qual for submetida. Torna-se então necessário conceituar e explicar 

alguns grupos de risco suscetíveis, além de fatores que desencadeiam o 

desenvolvimento das lesões (BRASIL, 2007). 

Vale ressaltar que um grupo de risco muito comum ao desenvolvimento de 

lesão por pressão são os idosos, que através do processo natural de envelhecer, 

diversas mudanças fisiológicas, psicológicas e morfológicas acontecem, diminuindo 

a capacidade pessoal do ser humano de independência. Esta situação quase 

sempre vem acompanhada da dificuldade de se manter em equilíbrio com o meio, 

tornando o idoso mais vulnerável e pré-disposto a desenvolver processos 

patológicos (SANTOS, 2013). 
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Outros tipos de pacientes ainda sob maior risco são aqueles que apresentam 

características como: doenças que exijam repouso, desidratação, diabetes, fraturas, 

imunossupressão, incontinência, traumas, imobilidade, desnutrição, obesidade, 

redução da umidade da pele, magreza, úlceras prévias, má circulação, disfunção 

mental, e outras mais, que são facilmente encontradas em pacientes de mais idade 

e que podem agilizar o aparecimento de lesões por pressão (CREMASCO et al., 

2009). 

As lesões por pressão estão ligadas a fatores extrínsecos e intrínsecos. 

Quanto ao primeiro, encontra-se a compressão tecidual acompanhada muitas vezes 

de umidade. Já nos fatores intrínsecos, podemos citar a idade, que quanto maior 

gera mais pré-disposição ao aparecimento de lesões, o estado nutricional do 

indivíduo, e fatores ainda como: hipertensão, hipertermia, anemia, perda da 

sensibilidade, tabagismo, uso de alguns medicamentos, diminuição da força 

muscular e mobilidade, entre outros mais (CREMASCO et al., 2009). 

Os fatores de risco podem ser definidos também como permanentes ou 

variáveis. Os permanentes têm ligação com a idade, imobilidade, paralisia ou coma. 

Já as variáveis estão ligadas a pressão tecidual por longa permanência, alterações 

nutricionais, incontinência, fricção, diabetes, sondas, fixações, esclerose, excesso ou 

falta de higiene (DEALEY, 2008; MORAES, 2013). 

Outros fatores para o aparecimento das lesões por pressão podem estar 

ligados diretamente a: alterações físicas, como sensibilidade reduzida e lesões 

traumáticas; alterações mentais que modificam o nível de consciência; umidade 

recorrente ocasionada por incontinências; edema; desnutrição; e problemas da 

própria assistência ao paciente, infelizmente muito comuns devido à assistência de 

má qualidade, como a falta da mudança de decúbito, falta de higiene e desleixo com 

o cuidado à pele do paciente (MEDEIROS et al., 2017). 

Para Gomes e Magalhães (2008), fatores de risco como péssimas condições 

físicas, atrito, compressão, perfusão tecidual diminuída, umidade, inatividade, idade 

avançada, deficiência de vitaminas, trações teciduais e outros, devem ser atentados 

para que um planejamento de prevenção seja iniciado sempre o mais rápido e da 

melhor maneira possível de acordo com cada paciente. 

As características da pressão tecidual, cisalhamento ou fricção podem se 

manifestar através de sintomas como: coloração da pele arroxeada onde houver a 
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compressão, a agonia de estar acamado com sensação de irritação por permanecer 

na mesma posição por um longo tempo, ulceração da pele e odor indelicado no 

corpo (VIEIRA et al., 2016). 

Junto do processo de envelhecimento que a vida propõe, as pessoas estão 

suscetíveis às alterações biofisiológicas e orgânicas, e com elas, podemos destacar 

a minimização da água corporal total, a distribuição mais uniforme da gordura e a 

diminuição e fragilização da massa muscular. Já focando nas mudanças que 

acontecem na pele, podem-se citar: renovação da pele mais lenta; diminuição da 

densidade da derme; perda de elasticidade; redução da oleosidade; diminuição do 

tecido subcutâneo; perda de turgor e queda da produção de colágeno, que 

automaticamente resulta em mais exposição das proeminências ósseas e na 

diminuição da capacidade do tecido de distribuir pressão (CAVALCANTE et al., 

2016). 

Segundo Pereira et al. (2017), cada fator de risco abordado precisa de uma 

avaliação clínica específica do enfermeiro para a criação de um planejamento de 

prevenção para as lesões por pressão atentando para a individualidade de cada um. 

Portanto, o profissional enfermeiro junto de sua equipe de enfermagem deve se 

utilizar de todos os conhecimentos atuais às lesões por pressão para obter um plano 

e execução com clareza para evitar ou tratar essas lesões. 

Vários estudos têm apontado que prevenir as lesões por pressão é tão 

importante quanto identificar a possibilidade de cada cliente desenvolver esse tipo 

de compressão. Tendo isto em mente, existe uma necessidade da criação de 

escalas e métodos de prevenção ideal para cada estágio das lesões por pressão, 

assim como a implementação da mesma corretamente (PETZ et al., 2017). 
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APONTANDO PARA A POPULAÇÃO LEIGA E PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

INFORMAÇÕES QUANTO AS LESÕES POR PRESSÃO 

 

Muito se sabe que sobre pacientes que ficam em prolongadas internações, 

acabam por gerar consequências danosas ao corpo muito comuns, podemos citar 

que dentre uma delas estão os surgimentos das lesões por pressão, que são 

basicamente alterações e modificações da pele. Normalmente, o aparecimento 

destas lesões se dá de acordo com os fatores de risco mais comuns ao dia a dia, 

como: a idade avançada, um quadro de desnutrição, uma mobilidade física 

prejudicada e por consequência a falta da troca de decúbito (CAVALCANTE et al., 

2016). 

Para conhecimento de todos, pode-se dizer ainda que os fatores de risco para 

o surgimento de lesões por pressão podem estar divididos em intrínsecos ou 

extrínsecos. O primeiro está associado à tolerância tecidual, déficit nutricional, 

alterações cutâneas, peso corpóreo alterado. Já o segundo pode ter relação com a 

umidade e pressão propriamente dito. Quando há um processo de 2 horas de 

pressão sobre os tecidos, excedendo 32mmhg, inicia-se um processo de isquemia 

localizada (DEALEY, 2008). 

Vale ressaltar que estes fatores estão diretamente ligados a ocorrências do 

meio interno, de si próprio, como explicado em intrínsecos ou externo, ligados ao 

ambiente, os extrínsecos, que influenciam de forma direta nos planos das melhores 

medidas de prevenção e tratamento a serem tomadas pelo enfermeiro e sua equipe 

de enfermagem (VIEIRA et al., 2014). 

Em relação a maceração da pele, pode-se dizer que ela está associada à 

alguns fatores principais, variando com a individualidade de cada paciente, 

apresentando-se por exemplo, através de uma incontinência urinária, que exige uma 

constante higiene, removendo a “tampa” lipídica natural da pele do indivíduo, que 

conforme movimentos de contato, aceleram o processo de destruição natural da 

pele, tornando-a mais delicada, e consequentemente ressecada, tornando-se então 

este mais um fato que pode fazer surgir a lesão tecidual (DEALEY, 2008). 

Infelizmente, o surgimento das lesões por pressão na rotina de unidades de 

saúde se tornaram um problema recorrente, e com isso, criou-se a necessidade das 

equipes de saúde, especialmente os profissionais da enfermagem a obter um olhar 
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mais crítico e atento para seus papéis, tendo como função também conhecer a 

história do seu paciente, saber avaliar e identificar fatores de risco, para que por fim, 

executem intervenções com medidas preventivas, específicas e curativas (SILVA et 

al., 2010). 

Como forma de prevenção ou minimização destas lesões, avaliar a pele dos 

clientes hospitalizados cuidadosamente todos os dias, possibilita reduzir os fatores 

de risco que aquele paciente está pré-disposto e assim, o enfermeiro consegue 

direcionar uma prevenção ou tratamento mais ideal. Portanto, é importante a 

população ter consciência que a atuação de enfermagem é a equipe da linha de 

frente que garante maior eficácia sucesso na cicatrização ou prevenção das lesões 

por pressão, uma vez que é a equipe que trata ou prevene diariamente, da melhor 

forma possível (LISBOA, 2010). 

Para compreender e tornar ciente o tratamento e/ou prevenção das lesões 

teciduais, tanto para os profissionais quanto o paciente e acompanhantes, surgiram 

as Escalas conhecidas como Norton, Gosnell, Braden, que permite toda uma equipe 

multidisciplinar identificar as necessidades de prevenção e reconhecer fatores 

ameaçadores ao dano tecidual de cada paciente, determinando para umas 

intervenções adequadas a serem providenciadas (SILVA et al., 2010). 

Através da escala de Norton, pode-se dizer que o risco de desenvolver lesão 

por pressão é determinado por uma soma, levando em consideração que quanto 

menor a soma, maior as chances de aparecer lesão por pressão. Nesta escala uma 

pontuação que apresente soma de 12 pontos ou menos é um indicador de elevado 

risco de formação da lesão por pressão. Fazem parte dos fatores de risco na tabela 

de Norton indicadores como: condição física e mental, atividade, mobilidade e 

incontinência (ROGENSKI; KURCGANT, 2012). 

Já na escala de Gosnell, entende-se que ela é um ajustamento da escala de 

Norton, com a diferença que a pontuação é contrária à de Norton, uma pontuação 

alta representa maior risco. A faixa de pontuação possível para a escala de Gosnell 

varia entre 5 e 20 pontos, incluindo ainda cinco fatores de risco, sendo eles: estado 

mental, continência, mobilidade, atividade e nutrição (ROGENSKI; KURCGANT, 

2012). 

Para Gomes e Magalhães (2008), a escala de Braden desde sua criação tem 

sido a mais utilizada até o presente momento da história das lesões por pressão na 
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prática clínica, pois a mesma possui uma definição de maneira clara e objetiva que 

demonstra uma melhor especificidade comparada às outras escalas. 

Desenvolvida por Braden, Bergstrom, Laguzza e Holdman em 1987, a escala 

de Braden aponta fatores determinantes para o aparecimento de lesão por pressão. 

Ela cita dois fatores importantes na classificação de risco das lesões como a 

intensidade e o tempo de duração da pressão sobre um tecido, além da tolerância 

da pele em aguentar essa pressão. Esta escala teve importante papel em direcionar 

as atitudes de enfermagem para a prevenção de lesões por pressão e 

consequentemente diminuir o aparecimento deste tipo de lesão (ZAMBONATO; 

ASSIS; BEGHETTO, 2013). 

3.1 A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA DE BRADEN COMO FORMA DE 

CONHECIMENTO E PREVENÇÃO AO SURGIMENTO DE LESÃO TECIDUAL 

Com a necessidade de colaborar com a prevenção das lesões por pressão, 

diversos pesquisadores elaboraram escalas que dessem mais precisão aos 

enfermeiros na identificação de que pacientes correriam risco de desenvolver lesões 

por pressão. Dentre as mais comentadas, encontra-se a de Braden (ZAMBONATO; 

ASSIS; BEGHETTO, 2013). 

A escala de Braden tem por objetivo medir a intensidade e duração da 

pressão, a percepção sensorial, atividade e mobilidade; a capacidade da pele e dos 

tecidos de tolerar a pressão ali exercida, que estão diretamente ligados a fatores 

intrínsecos ou extrínsecos. Por fim, a escala de Braden possui seis parâmetros, 

sendo eles: percepção sensorial, que se refere à reação do cliente ao desconforto à 

pressão; umidade, referente ao quanto à pele é exposta a umidade; atividade, 

denota-se o grau de atividade física do cliente; mobilidade, é a capacidade do cliente 

em controlar seus movimentos corporais; nutrição, refere-se ao consumo alimentar 

do cliente; fricção e cisalhamento, refere-se a capacidade do cliente em estar em 

constante estado de fricção (MENEGON et al., 2012). 

Segundo Zambonato, Assis e Beghetto (2013), a pontuação da escala de 

Braden pode ser de no mínimo 6 e de um máximo de 23 pontos. Quanto mais alto o 

número de pontos indica-se que o paciente tem menos risco para desenvolver as 

lesões. O risco do paciente se apresentar com lesão por pressão é classificado de 
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acordo com a soma dos itens presentes na escala. Após a soma, define-se se o 

paciente apresenta lesão por pressão sem risco, em risco, moderado, com risco alto 

ou risco muito elevado. Para melhor compreensão cabe descrever abaixo os 

escores: Sem risco: clientes com pontuação superior a 19 pontos; Em risco: clientes 

com pontuação entre 15 – 18; Risco moderado: clientes com pontuação entre 13 – 

14; Risco alto ou elevado: clientes com pontuação iguais e entre 10 – 12; Risco 

muito elevado: clientes com pontuação iguais ou menor que 9. 

 

Para uma melhor visualização identificou-se a necessidade do 

desenvolvimento da Escala de Braden, representada na Tabela1: 

 

Tabela 1 – Escala de Braden. 

ASPECTOS AVALIAÇÃO PONTOS TOTAL 

PERCEPÇÃO 

SENSORIAL  

TOTALMENTE LIMITADO  
MUITO LIMITADO  
LEVEMENTE LIMITADO  
NENHUMA LIMITAÇÃO  

1  
2  
3  
4  

 

UMIDADE  COMPLETAMENTE MOLHADO  
MUITO MOLHADO  
OCASIONALMENTE MOLHADO 
RARAMENTE MOLHADO  

1  
2  
3  
4  

 

ATIVIDADE  ACAMADO  
CONFINADO A CADEIRA  
ANDA OCASIONALMENTE  
ANDA FREQUENTEMENTE  

1  
2  
3  
4  

 

MOBILIDADE  TOTALMENTE IMÓVEL  
BASTANTE LIMITADO  
LEVEMENTE LIMITADO  
NÃO APRESENTA LIMITAÇÕES  

1  
2  
3  
4  

 

NUTRIÇÃO  MUITO POBRE  
PROVAVELMENTE 
INADEQUADA  
ADEQUADA  
EXCELENTE  

1  
2  
3  
4  

 

FRICÇÃO E 

CISALHAMENTO  

PROBLEMA  
PROBLEMA EM POTENCIAL  
NENHUM PROBLEMA  

1  
2  
3  

 

Fonte: Petzold, Eberlein‐Gonska e Schmitt (2014) 

 

Inicialmente era estabelecido que a pontuação 16 era uma pontuação de 

corte para risco de lesões por pressão em adultos e idosos e mais tardiamente, após 

o desenvolvimento de novos estudos, identificou-se que clientes com idade superior 
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a 65 anos com pontuações 17 e 18 passaram a ser incluídos na classificação “em 

risco” (MENEGON et al., 2012). 

Segundo Serpa et al. (2011), apesar de todas as escalas serem instrumentos 

que passam confiança na classificação do risco de clientes em desenvolver lesões 

por pressão, quem as utiliza deve sempre levar em consideração as condições 

externas e internas em que se encontram aquele paciente, pois as mesmas 

influenciam diretamente na ocorrência dessas lesões. 

Por fim, entende-se que as lesões por pressão ocasionam sofrimento físico e 

emocional ao cliente, tornando-se tarefa do enfermeiro junto da equipe de 

enfermagem e multiprofissional, trabalhar a redução da taxa de incidência de fatores 

de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão, permitindo ao cliente suas 

atividades diárias sem sofrimento (VIEIRA et al., 2016). 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 

PACIENTE COM LESÃO POR PRESSÃO 

 

As úlceras por pressão ainda são um grave problema, quando estas surgem, 

geralmente vêm acompanhadas de fatores como: desconforto físico e emocional, 

custos de tratamento elevados, internação de longa duração, cuidados que precisam 

de atenção intensiva e complicações extras, como riscos que essa lesão oferece 

caso não haja um tratamento de qualidade, adequado à lesão. Com todos estes 

sentimentos e situações, o enfermeiro precisa desenvolver um papel para que a 

recuperação de um paciente que desenvolveu a lesão por pressão seja eficiente e o 

faça tornar ao seu estado de melhora o mais rápido possível (ANDRADE et al., 

2012). 

Sendo assim, o enfermeiro deve ter em mente um manejo adequado dos 

cuidados destinados à lesão por pressão, além do olhar crítico e capacidade de 

avaliação daquela lesão tecidual e das ações que sua equipe está executando para 

que aquela situação melhore. Cabe dizer que através do conhecimento correto da 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE), a equipe é capaz de 

determinar um diagnóstico específico, e posteriormente, aplicar as medidas cabíveis 

relacionando à etiologia e ao local da doença (VIANA; WHITAKER, 2011). 

Para Freitas et al. (2011), quando há o desenvolvimento de lesão por pressão 

em pacientes internados por longa permanência, isto é visto como um marcador 

negativo da qualidade na prestação de assistência de enfermagem, porque é 

imprescindível que a integridade da pele do cliente seja de responsabilidade do 

enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem, uma vez que estes são profissionais 

qualificados para garantir a integridade física da higiene total desse paciente, bem 

como identificar possíveis fatores que comprometam a integridade da pele do cliente 

submetido à longas internações. 

Existe diversos fatores envolvidos na hora de avaliar se o cliente apresenta 

algum risco de desenvolver lesões por pressão, fazem parte do que se leva em 

consideração: imobilidade, incontinência, estado mental e desnutrição, levando 

sempre em consideração algumas diferenças entre um tipo de escala e outra. E por 

estas razões, é fundamental que o enfermeiro possua conhecimento suficiente 

pautado em aliviar a pressão através de um fator principal que é a mudança de 
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decúbito, no entanto, sem excluir que a equipe multidisciplinar também deve agir em 

conjunto, idealizando e executando uma nutrição adequada deste paciente, por 

exemplo (MORAES et al., 2013). 

Outras medidas importantes que podem ser citadas além da troca de decúbito 

são: utilização do colchão piramidal, conhecido como caixa de ovo, que tem a 

principal função de aliviar os pontos de pressão mais comuns, como nas 

proeminências ósseas onde a pressão é maior; o uso de coxins, que é uma espécie 

de almofada que tem por finalidade deixar livre as áreas mais pressionadas para 

garantir fluxo sanguíneo e assim, garantir que o oxigênio e nutrientes cheguem 

também a estas regiões; pode-se citar também o aporte calórico como medida 

importante, pois uma vez que o corpo possui uma dieta rica em nutrientes, nosso 

corpo estará nutrido também; e ainda cabe dizer que quanto mais magro for o 

cliente, mais exposto à lesão por pressão ele estará, uma vez que as áreas de 

proeminência óssea ficará evidente. Mesmo com todos estes cuidados, a lesão por 

pressão pode tornar a aparecer e, desta forma, cabe ao enfermeiro ser o mais 

participativo possível na assistência direta, tonificando a importância do exame físico 

de qualidade (VIEIRA et al., 2016). 

As formas de prevenção para pacientes internados em UTI (Unidade de 

Terapia Intensiva) podem exigir algumas regras de estratégia. Elas se desprendem 

em quatro etapas e são conhecidas como: desbridamento, limpeza da ferida, 

aplicação de curativo e, às vezes, cirurgia reparadora (VIANA; WHITAKER, 2011). 

O processo de cicatrização das lesões por pressão está relacionado a vários 

aspectos, como o tratamento disposto que vem sendo dedicado à ferida, tabagismo, 

comorbidades, a etiologia da lesão, a vascularização, idade, o estado nutricional do 

paciente, entre outros. Sendo assim, torna-se necessária a realização de um plano e 

estudos urgente, para conhecer a realidade dessa problemática e traçar medidas 

que diminuam as estatísticas sobre o perfil de um paciente acometido por lesão por 

pressão. Aprofundar-se no assunto faz com que a assistência de enfermagem se 

torne melhor na hora de exercer cuidados (VIANA; WHITAKER, 2011). 

Segundo fontes internacionais, estas estimam que de 3% a 14% de pacientes 

hospitalizados são acometidos por lesão por pressão. Em portadores de doenças 

graves e idosos a taxa estimada é de 15% a 25%. No Brasil, desconhecem-se dados 

que numerem a incidência e prevalência em hospitais, porém na prática observamos 
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que o problema é infelizmente uma constância (SOARES et al., 2011). 

As lesões por pressão tornaram-se então uma realidade dentro das unidades 

de saúde, especialmente entre pacientes que precisam da internação, o que 

ocasiona fundamentalmente a presença da equipe de enfermagem para intervir e 

melhorar tanto cuidados de prevenção como um tratamento de qualidade aos que já 

se encontram acometido temática em questão. Uma vez que a troca de decúbito é o 

fator principal que previne as lesões, a equipe de enfermagem deve ter em mente a 

conscientização de alívio de pressão e assim, através de medidas cabíveis e 

utilização da SAE melhorar cada vez mais as formas de prevenção, promoção e 

recuperação dos pacientes acometidos ou com risco de desenvolver lesões por 

pressão (LIMA; GUERRA, 2011). 

Como forma de cuidados necessários à prevenção e revisão de lesões, pode 

ser citado ainda que a enfermagem tem obrigação de avaliar: a pele do cliente 

diariamente, principalmente em protuberâncias ósseas; a mudança de decúbito; o 

ambiente; manter a higiene corporal em dia; verificar a qualidade do colchão, das 

roupas e protetores para a pele; controlar a sudorese desse paciente, a fim de que 

se evite deixa-lo molhado fazendo pressão tecidual com umidade; além de outros 

fatores que podem auxiliar na preservação da pele (CAVALCANTE et al., 2016). 

As medidas de prevenção das lesões devem focar na compressão, fricção ou 

cisalhamento que é feito ao local da pele acometida pela ferida, pois estes fatores 

estão diretamente ligados a este tipo de lesão. Uma vez que são fatores 

contribuintes para o aparecimento das lesões, o enfermeiro e sua equipe devem 

utilizar todos os conhecimentos e recursos atuais, além de planos de prevenção para 

atuar diretamente nesse assunto de forma clara e viável (LISBOA, 2010). 

Prevenir e identificar os fatores de risco para a precaução de lesão por 

pressão são atividades de urgência para a enfermagem, pois pode estar diretamente 

ligado à má qualidade na assistência da enfermagem. (FREITAS et al., 2011), sendo 

assim, compreende-se que evitar a ocorrência de lesões por pressão é obrigação 

quase sempre da equipe de enfermagem, sem excluir a ajuda da equipe 

multidisciplinar, mas tendo a enfermagem como equipe possuidora de 

conhecimentos científicos para aplicá-los, a fim de garantir uma qualidade de 

assistência evitando-se problemas desnecessários por falta de competência 

(MEDEIROS; LOPES; JORGE, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ainda hoje, as lesões por pressão são julgadas como um dos mais graves 

transtornos vivenciados pela enfermagem, especialmente por ser esta uma 

complicação extremamente preocupante ainda mais quando se trata de pacientes 

internados por um longo período somado a debilidade física. Sendo assim, com este 

estudo pode-se concluir a importância do profissional ser capaz de identificar o 

quadro em que se encontra o paciente, com um olhar cada vez mais atento àqueles 

que possuem maiores chances de desenvolver as lesões teciduais, para que o 

enfermeiro seja capaz de intervir positivamente para o paciente, visando sempre 

prevenir ou minimizar as ocorrências das úlceras. 

Uma vez aplicado os conhecimentos técnico-científicos da enfermagem em 

colaboração com as outras equipes de saúde, conclui-se que este paciente pode 

obter maior qualidade de vida, menor tempo de internação, menos sofrimento 

psicológico ou físico, focando na melhora de seu estado clínico geral, cuidando de 

todas as partes para que a alta do paciente seja o a melhor possível. 

Portanto, para oferecer uma assistência de qualidade e fundamentada no 

cuidado em tempo integral, as equipes devem compreender que existem diversos 

fatores que rodeiam o paciente e podem gerar lesão tecidual, já sabendo disso, as 

equipes devem entender que além dos cuidados ofertados pela enfermagem, cabe 

estar atento em qualquer fator que possa vir a aparecer interatuando no paciente 

advindos das condições de cuidados prestados a ele. 

Por fim, é fundamental adotar protocolos que considerem a proporção desses 

fatores, objetivando refinar os atributos da assistência, avançando para uma 

assistência cada vez mais humanizada, reduzindo as complicações decorrentes 

dessas lesões, a minimização do tempo de internação, evitar atingir estágios mais 

complicados das lesões, os gastos com tratamento, e ainda a redução da carga de 

trabalho da equipe, que se uma vez bem ofertado os cuidados, menor a 

preocupação em aquele paciente desenvolver lesão por pressão. 
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