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RESUMO

Introdução:  As lesões por pressão podem ser descritas como necrose celular em
uma  área  local  que  propende  a  desenvolver  quando  os  tecidos  moles  são
comprimidos  por  proeminência  óssea  com  uma  superfície  dura  por  um  período
prolongado  de  tempo.  O  grupo  de  risco  que  demonstram  maior  facilidade  na
obtenção das lesões por pressão, majoritariamente, são a população senil com a
idade acima de 60 anos. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre
prevenção e tratamento das lesões por pressão, utilizando bancos de dados online.
Os resultados da pesquisa foram limitados à publicações em português e inglês,
excluindo resumos de conferências e comentários.  Resultados e Discussão:  As
lesões por pressão ocasionam-se por fatores intrínsecos e extrínsecos ao enfermo,
como a pressão, o cisalhamento, a fricção, o estado nutricional, a idade, doenças
crônicas,  entre  outras.  As  úlceras  de  pressão para  sua  prevenção e  tratamento
requer cuidados, não apenas a redistribuição mecânica do peso corpóreo, mas a
identificação precoce dos fatores de riscos, além do tratamento comumente utilizado
quando são presentes com a restauração e manutenção de nutrição adequada e a
educação de enfermos, cuidadores para o auto cuidado, além de remédios tópicos.
Conclusões: os cuidados e prevenções prestadas pela equipe multidisciplinar e seu
tratamento baseia em retirar o tecido necrosado e tratar com terapia tópica.

Palavras-chave – Úlcera por pressão; Prevenção; Tratamento; Lesão por Pressão. 
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ABSTRACT

Introduction: Pressure injuries can be described as cell necrosis in a local area that
promotes the development of soft tissues as remedies for bone prominence with a
hard surface for an extended period of time. The risk group that shows the greatest
ease in causing pressure injuries, mostly, is a senile population over the age of 60
years.  Methodology: This is a literature review on the prevention and treatment of
pressure  injuries,  using  online  databases.  The  survey  results  were  limited  to
publications in Portuguese and English, excluding abstracts from conferences and
comments.  Results and Discussion: Pressure injuries are caused by intrinsic and
extrinsic factors to the patient,  such as pressure, shear, friction, nutritional status,
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age,  chronic  diseases,  among  others.  Pressure  ulcers  for  their  prevention  and
treatment require care, not only the mechanical redistribution of body weight, but the
early identification of risk factors, in addition to the treatment commonly used when
they are present with the restoration and maintenance of adequate nutrition and the
education  of  sick,  caregivers  for  self  care,  in  addition  to  topical  remedies.
Conclusions: the care and prevention provided by the multidisciplinary team and its
treatment  is  based  on  removing  the  necrotic  tissue  and  treating  it  with  topical
therapy.

Keywords – Pressure ulcer; Prevention; Treatment; Pressure Injury.

INTRODUÇÃO

As lesões por pressão (LPP) podem ser descritas como necrose celular em uma
área local que propende a desenvolver quando os tecidos moles são comprimidos
por proeminência óssea com uma superfície dura por um período prolongado de
tempo (BERGSTROM et al., 1995). As lesões por pressão (LPP) são um precursor
da qualidade dos cuidados (DGS,  2011),  conjuntamente  um problema de saúde
pública que promove sofrimento e redução da qualidade de vida dos enfermos e
seus cuidadores (Russo & Elixhauser, 2006), podendo ocasionar à morte, caso não
encarregar-se dos machucados. As LPP acontecem frequentemente em enfermos
com  diversas  mobilidades,  principalmente  as  que  estão  perto  do  fim  da  vida,
algumas instancias, ainda que recebam bons cuidados são acometidos pela lesão
(Warriner  &  Cárter,  2011).  Alguns  fatores  que  aumentam  a  vulnerabilidade  no
desenvolvimento das feridas são a imobilidade, deficiência nutricional, pele idosa e
doenças crónicas (Jaul, 2010).

A  terminologia  lesão  por  pressão,  são  comumente  conhecidas  por  feridas  de
pressão  ou  úlceras  dos  acamados,  úlcera  de  decúbito  ou  úlcera  de  pressão
(DEALEY,2006). Lesão é denominado quando referente a uma ferida resultante de
uma  lesão  encontrada  no  tecido  mucoso  ou  no  tecido  cutâneo  ocasionando  a
desintegração gradual ou morte do tecido (MEARA et al., 2000; MEDEIROS et al.,
2009). O grupo de risco que demonstram maior facilidade na obtenção das LPPs,
majoritariamente,  são  a  população  senil  com  a  idade  acima  de  60  anos,  logo,
possuem a pele mais sensível pelas ocorrências no processo de envelhecimento,
sendo restritas à cadeira de rodas ou acamadas, além de estarem num estado de
desnutrição, evidenciando uma pele seca ou úmida (COSTA et al, 2015).

 É de compreensão social que as lesões por pressões são principalmente explicadas
pela  carga  mecânica  duradoura  nos  tecidos  moles  do  corpo,  os  efeitos  na
microcirculação,  a  sua relação entre as  forças externas empregadas à pele e  a
resistência da mesma (Romanelli,  Clark, Cherry,  & Defloor, 2006).  Portadores de
doenças crônicas degenerativas, cadeirantes, pacientes neurológicos e idosos são o
público alvo geralmente acometidos e torna-se necessário a averiguação de forma
mais categórica os cuidados e prevenções prestadas pela equipe multidisciplinar,
principalmente os enfermeiros, a estes indivíduos (Lamão et al, 2016). 
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Os investigadores  protegem que  as  lesão  por  pressão  são  poupáveis,  contudo,
contêm  aumento  nas  de  incidência  e  prevalência,  tanto  nos  países
subdesenvolvidos  como  nos  países  desenvolvidos  permanece,  sugerindo  uma
lacuna entre o conhecimento científico e a aplicação clínica do conhecimento (Pini &
Alves,  2012).  A  prevenção  e  tratamento  precisa-se  de  cuidados  de  todos  os
membros da equipe multidisciplinar, porém, cabe à equipe de enfermagem a maior
parcela  do  cuidado  (RANGEL,  1999).  Contudo  este  trabalho  tem como  objetivo
apresentar  prevenções  e  tratamentos  das  lesões  por  pressão  por  meio  de  uma
revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre prevenção e tratamento das lesões por
pressão, utilizando bancos de dados online. Os artigos principais foram recuperados
especialmente,  Centro  Universitário  de  Brasília  (UNICEUB),  Revista  Científica
Interdisciplinar,  PubMed  Central  (PMC),  Scientific  Electronic  Library  Online
(SCIELO),  Revista  estação  cientifica,  utilizando  os  termos  úlcera  por  pressão;
prevenção;  tratamento;  lesão  por  pressão, como  palavra-chave  para  nossa
pesquisa. 
Incluímos publicações científicas de abril de 1999 à dezembro de 2016. Somente
publicações com foco na prevenção e tratamento das lesões por  pressão foram
elegíveis para inclusão.
O desenvolvimento da pesquisa, desde a triagem do título, ao resumo e seleção de
estudo  foram  executadas  por  pesquisadores  que  trabalhavam  de  forma
independente. Entrando- se em consenso por quaisquer divergências. Os resultados
da  pesquisa  foram  limitados  à  publicações  em  português  e  inglês,  excluindo
resumos  de  conferências  e  comentários.  Tendo  como  os  artigos  considerados
eletivo foram utilizados para essa revisão bibliográfica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma lesão por pressão é um ferimento localizado na pele ou tecido subjacente,
frequentemente sobre uma proeminência óssea, em decorrência da pressão ou de
uma aglutinação entre esta e forças de torção (EPUAP & NPUAP, 2009). No período
de  hospitalização  há  diversos  fatores  de  risco  que  expõem os  pacientes,  como
déficit  de  mobilidade  ou  sensibilidade  a  desenvolverem  úlceras  de  pressão  ou
possuírem estas enfermidades agravadas. Os grupos de maior risco, geralmente,
são os idosos com diabetes, acidente vascular cerebral e problemas ortopédicos, os
enfermos com lesão medular e aqueles com longa duração nas salas cirurgias e
unidades  de  terapia  intensiva  (VERSLUYSEN,1986;  STOTTS  &  STEVEN,  1988;
BRANDEIS et al., 1990).

As  LPPs  ocasionam  por  fatores  intrínsecos  e  extrínsecos  ao  enfermo.  Contem
quatro fatores extrínsecos que provocam o surgimento destas lesões: a pressão, o
cisalhamento, a fricção e a umidade. Sendo a pressão é considerada o primeiro fator
causador  da  LPP,  logo  o  efeito  patológico  no  tecido  pode  ser  concedido  à
intensidade da pressão com uma duração prolongada e com a tolerância tecidual.
Dentre os fatores intrínsecos, possui-se o estado nutricional, a idade, a perfusão
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tecidual e a utilização de alguns fármacos e as doenças crônicas como o diabetes
mellitus e doenças cardiovasculares (DUARTE et al.)

As  LPP  advêm  por  forças  de  pressão  e  deformação  tecidual  sobre  projeções
ósseas, sendo mais constantes nas regiões sacrococcígea, trocantérica, escapular,
occipital, maleolar e nos calcâneos, porém também sobre tecidos moles que sofram
pressão ininterrupta (ALVES et al). Há uma classificação para as LLPs considerando
o grau de destruição dos tecidos atingidos, no grau I, observa uma área eritematosa
na região sob pressão, mas a pele intacta, no grau II aparenta perda parcial da pele
acometendo a epiderme e derme, úlcera superficial apresenta-se como uma bolha
ou  cratera  rasa,  no  grau  III,  as  lesões  são  mais  profundas,  formando  crateras
profundas e largas, grau IV, mais grave de todas, comprometendo pele, músculo e
tecido ósseo. (MOURA et al, 2005).

As  úlceras  de  pressão  para  sua  prevenção  e  tratamento  requer  cuidados,  não
apenas a redistribuição mecânica do peso corpóreo, mas a identificação precoce
dos  fatores  de  riscos,  além  do  tratamento  comumente  utilizado  quando  são
presentes com a restauração e manutenção de nutrição adequada e a educação de
enfermos e cuidadores para o auto cuidado (KEMP et al, 1994). O fornecimento de
cuidados  e  um bom posicionamento  para  a  pessoa  imobilizada  é  de  primordial
importância.  Além da  necessidade  informativa  dos  familiares  e  do  próprio  idoso
sobre  a  relevância  da  nutrição,  hidratação  e  posicionamento  do  paciente  para
informar os idosos e familiares sobre a importância de uma boa nutrição, hidratação
e do correto posicionamento do paciente para proteger do cisalhamento, da pressão,
da fricção e da umidade da pele (NETTNA, 2015). As medidas preventivas estão a
mudança  de  decúbito,  depois  massagem corporal,  uma boa  hidratação,  colchão
especial,  suporte  nutricional,  inspeção  da  pele  de  forma continua,  lubrificar  com
loções neutra,  lavagem da pele com sabonete  neutro,  enxague e secagem com
toalha macia, colchões bem ventilados, reposição a cada duas horas, dieta nutritiva,
rica em proteína, vitamina e ferro, promover e encorajar atividades e deambulações
na medida do possível (NETTINA, 2015).

Tratamento  geralmente  realizado  por  terapia  tópica  para  a  cicatrização  tecidual
satisfatória, conjunto com a retirada de do tecido necrosado e corpos estranhos do
leito da ferida, logo ajuda na contaminação e prejudica a reparação do tecido lesado.
Após a eliminação do processo infeccioso, absorver o excesso de liquido exsudato e
manter sempre a lesão limpa e seca, proteger com um isolante térmico, para não
promover traumas e contaminações (MOURA et al, 2005). Os medicamentos tópicos
destinados,  usualmente alginato  de cálcio  com e sem prata,  hidrogel  com AGE,
hidrogel  com  alginato,  hidrocolóide,  carvão  ativado,  pomada  de  colagenase,
petrolato, entre outras (COSTA et al, 2015).

CONCLUSÕES

As lesões por pressão são  um problema de saúde pública, provoca sofrimento e
redução da qualidade de vida dos enfermos e seus cuidadores, sendo seu público
alvo  os  portadores  de  doenças  crônicas  degenerativas,  cadeirantes,  pacientes
neurológicos e idosos são o público alvo geralmente acometidos, tornar necessário
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os cuidados e prevenções prestadas pela equipe multidisciplinar e seu tratamento
baseia em retirar o tecido necrosado e tratar com terapia tópica.
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