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APRESENTAÇÃO  
 

Este material educativo foi produzido por enfermeiras do Departamento 

Científico de Enfermagem Gerontológica da Associação Brasileira de Enfermagem.  

A parceria com a Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa 

Permanência para Idosos foi estabelecida de modo a permitir sua ampla divulgação 

junto às ILPIs no contexto brasileiro.  

Sabe-se que a maioria das ILPIs tem acolhido idosos com maior grau de 

fragilidade e com predisposição a terem lesões por pressão. Atrelado a isso, o 

contexto da pandemia torna ainda mais vulneráveis os idosos residentes. Dessa 

forma, recomenda-se a todas as equipes a adoção de cuidados redobrados frente 

ao maior risco de lesões de pressão, especialmente entre idosos em isolamento e 

em repouso, que tenham sua mobilidade limitada.  

Neste sentido, espera-se que esta cartilha possa auxiliar as instituições nas 

orientações e na adoção das medidas preventivas de lesão por pressão.  

ótima leitura a t odos! 
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1. Introdução  
Os idosos institucionalizados estão submetidos a situações de 

vulnerabilidade pela própria fisiologia do envelhecimento. Nos tempos atuais, vêm 

requerendo ainda maior vigilância e cuidados em virtude da pandemia da COVID-

19, doença infecciosa causada pelo vírus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (ALBUQUERQUE, 2020). O impacto da pandemia da 

COVID-19 sobre o cuidado à pessoa idosa no contexto da institucionalização requer 

maior atenção, por diferentes aspectos: aglomeração populacional, pessoas com 

comorbidades, defasagem de equipe, tanto em termos quantitativos, quanto de 

qualificação profissional nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 

baixo financiamento e recursos, sendo um equipamento híbrido da saúde e da 

assistência social.  

Além da necessidade de recursos e qualificação de profissionais para 

assistência integral à pessoa idosa, o cenário atual aponta para a urgente avaliação 

da adoção das medidas de prevenção, detecção precoce e controle da COVID-19. 

Sabe-se que os sintomas e achados radiológicos da COVID-19 são inespecíficos, 

devendo a infecção por SARS-CoV-2  ser confirmada por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) baseada em ácido nucleico, amplificando uma sequência 

genética específica no vírus (KAMPS e HOFFMANN, 2020). 

A principal forma de contágio do novo coronavírus se dá pessoa-pessoa 

através de gotículas, aerossóis e contato com mãos, superfícies e objetos 

contaminados. Os principais sintomas são: febre, tosse seca, fadiga, perda de 

paladar e olfato, conjuntivite, congestão nasal, dores, diarreia, dor de garganta e 

erupção cutânea (OPAS, 2020). 

Uma descoberta importante em estudo realizado em uma casa de cuidados 

no estado de Washington, nos Estados Unidos, foi que mais da metade dos 

residentes (27 de 48) tiveram testes positivos no período assintomático, 

demonstrando assim que os assintomáticos possuem um papel importante na 

disseminação da COVID-19 (GANDHI, YOKOE e HAVLIR, 2020).  

Sendo assim, atenção especial deve ser dada aos sintomas inespecíficos, 

como por exemplo as manifestações cutâneas, cabendo à equipe estar atenta à 

evolução e aos diferentes quadros dermatológicos, com ou sem sintomas sistêmicos 

mais característicos da Covid-19.  
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Na tentativa de elucidar a importância das investigações acerca das 

manifestações cutâneas associadas à Covid-19, faz-se necessário, trazer alguns 

conceitos acerca da pele, considerada o maior órgão do corpo humano. 

Por ser única e diferente, a pele expressa a história de vida de cada uma das 

pessoas e se torna um dos indicadores evidentes do processo de envelhecimento 

que ocorre com o passar dos anos de vida (OLIVEIRA, 2012). 

Com o envelhecimento, a pele se torna mais frágil, fina e menos elástica, e é 

considerada também menos hidratada em decorrência da diminuição da produção 

de suor e da gordura (oleosidade) natural do corpo. O risco para o desenvolvimento 

de lesões na pele aumenta quando ela é mais frágil, como acontece na pele do 

idoso (YAMADA, 2015). 

 

Figura 1- Desenho esquemá�co que compara uma pele humana jovem, com outra pele já em processo de envelhecimento. 

 

Fonte: SBD- Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2018. 

 

A hidratação da pele do adulto e da pessoa que envelhece se mantém graças 

à ação dos seguintes fatores: presença de lipídeos secretados pelas glândulas  

sebáceas, à matriz lipídica intercelular na camada córnea, ao fator natural de  

hidratação, ou Natural Moisturizing Factor (NMF), integridade dos 

corneodesmossomas-complexos de proteínas no envelope dos corneócitos  

formadas pelas proteínas desmogleína, corneodesmosina e placoglobina 

responsáveis pela coesão dos mesmos na camada córnea e as aquaporinas 

(RIBEIRO, 2010). Esse mecanismo fica fisiologicamente  prejudicado pelo processo 
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do envelhecimento natural da pele, e por fatores externos como dificuldades em 

locomoção, realidade comum para muitas pessoas idosas (LIRA et al, 2012). 

A manifestação da pele seca, além da participação de um fator genético, 

pode também sofrer influência de fatores ambientais e comportamentais, como, por 

exemplo, tabagismo, estresse,  idade, sexo, solventes orgânicos, detergentes (que 

alteram o pH cutâneo) e patologias como psoríase, ictiose (a pele fica descamando) 

e dermatite (inflamação da pele) (RIBEIRO, 2010).  

O conhecimento desses mecanismos fisiológicos para manter a hidratação da 

pele, bem como as condições capazes de quebrar esse equilíbrio e as intervenções 

necessárias para o restabelecimento da hidratação cutânea, é muito importante 

para a prevenção das lesões de pele (YAMADA, 2015). As lesões mais comuns que 

se apresentam em pele frágil são: lesões por adesivo, lesões por fricção, dermatites 

associadas à incontinência e  lesões por pressão. 

Os cuidados com a pele estão relacionados à sua proteção contra lesões, e 

para isso é necessário realizar alguns cuidados essenciais (Figura 2). 

 

Figura 2 - Principais cuidados com a pele. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Esses cuidados restauram a pele, proporcionando hidratação, maciez ao 

toque e prevenção de futuras lesões (SBD, 2018; FORTES e SUFFREDINI, 2014). 

Cuidados 
com a 
pele

Aplicar hidratantes/emolientes de preferência após o banho

Ofertar  ingesta hídrica (caso não haja contra indicação médica) 

Evitar banhos quentes e demorados

U�lizar de preferência uma toalha macia

Usar sabonetes neutros e ou glicerinados

Cortar as unhas de forma regular e correta

Fazer a proteção solar de forma regular

Evitar exposição excessiva ao sol. 
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Quanto às principais manifestações cutâneas da COVID-19, o(a) 

enfermeiro(a) deverá reconhecê-las durante o exame físico da pele, para realização 

do diagnóstico diferencial em relação às lesões por pressão, direcionando com isso, 

o manejo preventivo e terapêutico relacionado à integridade tissular. 

Conforme Casas et al (2020), em seu atlas estão demonstradas as principais 

lesões secundárias às manifestações cutâneas do novo coronavírus, são elas: 

erupções vesiculares, erupções com urticária, erupções maculo-papulares, pitiríase 

rósea, erupção perifolicular, eritema multiforme, eritema pseudovesicular, erupções 

purpúricas dissemidas e axilares, erupções morbiliformes, eritema palmar, manchas 

livedoides e necrose (Foto 1). 

 

Fonte: Castas et al, 2020. 

  

Diante disso, o exame diário da pele de cada residente deve fazer parte da 

rotina de cuidados, por todos os profissionais de saúde da ILPI, devendo ser 

realizado precocemente, já à admissão na instituição, sendo repetido diariamente, 

com o objetivo de identificar as lesões elementares determinadas pelos fatores de 

risco relacionados à lesão por pressão, ou aquelas secundárias a doença, como a 

COVID-19. 
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2. Definição de Lesões por Pressão  
 

A definição da lesão por pressão (LP) tem sofrido modificações ao longo dos 

anos, sendo que em 2016, houve mudança na terminologia alterando-a de úlcera 

por pressão para lesão por pressão, assim como mudanças no seu estadiamento 

(CALIRI et al., 2016). O NPUAP define a LP como um dano na pele e/ou tecidos 

moles subjacentes, resultante de pressão intensa e/ou prolongada, em combinação 

com cisalhamento, sob proeminência óssea ou em decorrência do uso de 

dispositivos médicos ou artefatos que tenham contato com a pele. No que diz 

respeito às características, estas lesões podem se apresentar tanto na pele íntegra, 

quanto na forma de lesões abertas (NPUAP, 2016).  

A pressão normal dos capilares é próxima de 32 mmHg permitindo o fluxo 

sanguíneo adequado e a nutrição tecidual. Quando há pressão, os capilares sofrem 

compressão e originam-se áreas de isquemia, cujo dano é proporcional à duração e 

intensidade da pressão. Uma pressão superior a 32 mmHg por um período de duas 

horas, pode levar ao surgimento de isquemia, mas em indivíduos debilitados as 

lesões podem surgir em tempo inferior a este. Estas lesões podem se desenvolver 

em 24 horas ou podem levar até cinco dias para o surgimento. (BORGES e 

FERNANDES, 2014; GEOVANINI, 2014; TRISTÃO, 2018).  

A pressão sobre a pele e tecidos subcutâneos é o fator mais determinante, no 

entanto, há outros como fricção e cisalhamento, além dos fatores extrínsecos, que 

serão abordados no tópico fatores de risco (WUWHS, 2016). 

Para categorizar esse tipo de lesão há um sistema de estadiamento, a fim de 

indicar a extensão do dano tissular. Essa classificação varia do estágio um ao 

quatro, as quais serão descritas a seguir (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 

O estágio 1 (ver Figura 3) é caracterizado por pele íntegra com hiperemia que 

não embranquece (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 
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Figura 3 - Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão categoria/estágio 1. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

No estágio 2 (ver Figura 4) ocorre perda da pele em sua espessura parcial 

com exposição da derme (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 

 

Figura 4 - Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão categoria/estágio 2. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

No estágio 3 (Ver Figura 5), a pele depara-se com a perda em sua espessura 

total com exposição do tecido subcutâneo (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 
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Figura 5- Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão categoria/estágio 3 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

O estágio 4 (Figura 6) abrange a perda da pele em sua espessura total e 

perda tissular havendo exposição de estruturas como: fáscia, músculo, tendão, 

ligamentos, cartilagem ou ossos (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 

 

 

Figura 6- Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão categoria/estágio 4. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

Houve o acréscimo de outras quatro categorias, a saber:  

- Lesão por Pressão não classificável/não estadiável; 

- Lesão por Pressão tissular profunda; 

- Lesão por Pressão em membrana mucosa;   

- Lesão por Pressão relacionada à Dispositivos Médicos (LRPM). 
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A LP não classificável ou não estadiável (Ver Figura 7) apresenta perda total 

da espessura da pele ou tecidos e profundidade desconhecida, não podendo ser 

determinado o estágio da lesão até que o tecido desvitalizado seja removido da 

base da lesão (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 2016). 

 

Figura 7 - Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão inclassificável. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

A lesão por pressão tissular profunda (ver Figura 8) caracteriza-se pela pele 

intacta, porém de coloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que 

não embranquece. 

 

Figura 8 - Desenho esquemá�co de Lesão por Pressão �ssular profunda. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

As lesões relacionadas a dispositivos médicos e em membranas mucosas 

(ver Figura 9) vêm se destacando e despertando atenção dos profissionais de 
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saúde, pois podem ocorrer em qualquer tecido abaixo de um dispositivo médico. 

Elas respondem por até cerca de um terço das lesões por pressão em pacientes 

adultos hospitalizados ou em internações domiciliares (NPUAP, 2016; CALIRI et al., 

2016). 

 

Figura 9– Desenho esquemá�co da lesão por pressão em membrana mucosa. 

 

Fonte: NPUAP, 2016. 

 

 

3. Fatores de Risco para Lesão por Pressão   
 

O desenvolvimento de lesões por pressão é multifatorial, sofrendo influência de 

fatores: 

- Extrínsecos: relacionados à exposição física da pele a situações de pressão, 

cisalhamento, fricção e umidade; 

- Intrínsecos: relativos à idade e às condições clínicas do(a) residente, tais 

como, morbidades, aspectos nutricionais, hidratação, temperatura corporal, 

mobilidade, rebaixamento do nível de consciência, dentre outros (GEOVANINI, 

2014; EVARISTO, 2019). 

Em relação às comorbidades as doenças podem levar a lesões de pele por 

diferentes mecanismos (FREITAS e ALBERTI, 2014; BORGHARDT et al, 2016, 

WADA, TEIXEIRA e FERREIRA, 2016) (Ver Figura 10). 

 



17 
 

 

 

Figura 10 - Principais doenças e seus mecanismos que podem levar a lesões de pele. 

Doença Mecanismo que pode levar a lesões de pele 

Doenças e/ou alterações 

neurológicas 

Podem levar a uma diminuição do nível de consciência, 

da mobilidade do paciente e da percepção sensorial, 

resultando na incapacidade de percepção da dor e do 

desconforto 

Diabetes mellitus  Interfere na tolerância do tecido à pressão 

Insuficiência Cardíaca 

Congestiva e Hipertensão 

Arterial Sistêmica 

Interferem na circulação periférica e na perfusão dos 

tecidos 

Anemia 

Interfere no transporte de oxigênio e no sistema 

imunológico, levando à diminuição da resistência e à 

infecção 

Desnutrição e desidratação 

Podem levar a edema e menor fluxo sanguíneo cutâneo, 

resultando em lesões isquêmicas que contribuem para 

lesões de pele 

 

Idosos mal nutridos apresentam uma probabilidade duas vezes maior de 

lesões por pressão, portanto é muito importante considerar o estado nutricional de 

idosos institucionalizados e a realização de uma avaliação nutricional periódica.  

Caso haja nutricionista na ILPI, este profissional é o mais habilitado para tal 

avaliação, a qual pode otimizar as medidas preventivas. Porém, quando não for 

possível a presença da equipe multidisciplinar na instituição, é importante considerar 

que o déficit nutricional ou desidratação podem levar à perda de massa muscular e 

de peso, tornando os ossos mais salientes e a deambulação mais difícil (BRASIL, 

2019). 

Quando presentes alterações nos aspectos nutricionais, a desnutrição pode 

estar associada a alterações funcionais do envelhecimento, tais como ingestão 

alimentar dificultosa, sedentarismo, que tornam o processo de regeneração 

muscular mais difícil, ocasionando a perda muscular progressiva e interferindo 

diretamente na saúde e na funcionalidade da pessoa idosa (PEREIRA et al, 2016). 

O aumento das incapacidades funcionais, inevitavelmente repercute em maiores 
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riscos de lesão por pressão, uma vez que a imobilidade aumenta a pressão em 

proeminências ósseas (BRASIL, 2019). 

Além disso, estudos indicam a associação entre desnutrição e 

desenvolvimento de LPP e retardo da cicatrização.  Baixos valores de Índice de 

Massa Corporal estão associados à redução da gordura corporal e, 

consequentemente, à diminuição da proteção contra a pressão em áreas ósseas 

proeminentes (OLIVEIRA et.al, 2017). 

Os aspectos nutricionais além de estarem relacionados aos fatores de risco 

para lesão, também estão diretamente relacionados à reparação tecidual. A 

desnutrição está associada à cicatrização inadequada, por redução da produção de 

fibroblastos, da neoangiogênese e da síntese de colágeno, além de menor 

capacidade de remodelação tecidual. Dessa forma, o adequado aporte nutricional é 

de extrema importância nas diferentes etapas de processos de cicatrização (SOUZA 

e MENDONÇA, 2019). 

Por sua vez, os principais fatores extrínsecos e seus mecanismos  para 

desenvolvimento de LPP encontram-se na Figura 11 (DOMANSKY e BORGES, 

2014; ASCARI et al, 2014; MENDONÇA et al, 2018). 

 

 

Figura 11 - Principais fatores extrínsecos e seus mecanismos para desenvolvimento de lesões de pele 

Fator extrínseco Mecanismo que pode levar a lesões de pele 

Tabagismo 
Provoca vasoconstrição, diminuição do aporte 

nutricional e de oxigênio celular 

Alcoolismo 
Pode ocasionar lesão de células cardíacas, hepáticas, 

pancreáticas e neuronais 

Utilização de medicamentos 

Causam alterações farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas, modificam as funções fisiológicas da 

pele e sistêmicas do organismo 

Imobilidade Reduz o aporte nutricional e de oxigênio celular 

Excesso de umidade Favorece a maceração da pele 

Microclima 

Resulta em alterações físico-metabólicas, que 

contribuem no enfraquecimento da pele, aumentando a 

quantidade de atrito entre a sua superfície e um apoio 

(colchão, por exemplo) 



19 
 

Pressão, Atrito e 

Cisalhamento 

Causam compressão ou distorção de vasos sanguíneos, 

o que por sua vez, reduz o fluxo sanguíneo para os 

tecidos, resultando em hipóxia tecidual e acúmulo de 

resíduos metabólicos. A deformação tecidual causa 

lesões e morte celular. 

Dentre estes fatores de risco, pressão, cisalhamento, atrito e microclima são os 

mais importantes fatores contribuintes para o aparecimento destas lesões 

(WUWHS, 2016). Dentre as medidas para diminuição de fricção está a realização de 

reposicionamento do paciente sem arrastá-lo no leito, e para impedir o 

cisalhamento, o posicionamento que menos interfere é aquele em que a cabeceira 

está elevada a 30 graus. Já a mobilidade é o requisito de maior impacto quanto ao 

aparecimento de LP. Isso significa que manter o paciente na mesma posição 

corporal por muito tempo pode levar a um gradiente gravitacional que interfere no 

sistema cardiovascular e pulmonar, o que consequentemente leva a uma diminuição 

na oxigenação e no aporte sanguíneo nas extremidades, favorecendo o surgimento 

dessas lesões (SILVA, 2019; SANTOS, 2013). 

Sendo assim, para a movimentação adequada e embasada nas 

recomendações, o profissional deve posicionar o(a) residente com auxílio de um 

trapézio ou lençol móvel, determinando uma lateralização de 30 graus para que não 

haja pressão direta em região sacral ou trocantérica e programando um 

reposicionamento regular conforme avaliação individualizada. Desse modo, mesmo 

que sejam utilizados meios que favoreçam a descompressão desses locais, o 

cuidado de enfermagem com o reposicionamento no leito é essencial para prevenir 

o aparecimento de LP, utilizando superfícies de suporte adequadas conforme o risco 

de desenvolvimento de LP, entre eles, colchões especiais, como pneumático e 

piramidal (SILVA, 2019; SANTOS, 2013). 
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4. Escala de Avaliação de Risco  
Diante da magnitude do problema relacionado à ocorrência de LP nas ILPIs, 

a prevenção representa o melhor caminho para minimizar o evento, com foco na 

utilização de escalas e diretrizes baseadas em evidências. 

Um dos meios utilizados na prevenção da LP é a aplicação de escalas 

preditivas que auxiliam na implantação de medidas específicas preventivas, 

direcionando as intervenções de enfermagem. Entretanto, é necessário estabelecer 

qual escala seria a mais acurada para avaliar o risco de LP nos idosos 

institucionalizados (SANTOS, 2013). 

A Escala de Norton foi a pioneira das escalas, sendo criada em 1962. Os 

cinco parâmetros avaliados para subsidiar as intervenções do profissional e 

identificar o grau de risco do indivíduo desenvolver LP são: condição física, nível de 

consciência, atividade, mobilidade e incontinência. Cada parâmetro foi pontuado 

com valores de 1 a 4, chegando a um total de 20 pontos. Sendo assim, quanto 

menor for o somatório final, maior será o risco para o desenvolvimento de LP, 

estando mais susceptível em pacientes com pontuação inferior a 12 pontos 

(ARAÚJO, 2011; ADAMCZYK, 2017). 

A Escala de Waterlow apresenta um método de avaliação de risco e grau da 

lesão que abrange sete parâmetros para identificar os fatores causais do 

desenvolvimento da LP: relação peso/altura (IMC), avaliação visual da pele em 

áreas de risco, sexo/idade, continência, mobilidade, apetite e medicações. Além 

deles, existem mais quatro outros itens que pontuam os fatores de risco especiais, 

sendo eles subnutrição do tecido celular, déficit neurológico, tempo de cirurgia 

acima de duas horas e trauma abaixo da medula lombar. A estratificação ocorre em 

três grupos: em risco (escore de 10 a 14), alto risco (escore de 15 a 19) e altíssimo 

risco (escore ≥ 20). Nessa escala, quanto maior a idade do paciente, maior será a 

pontuação (ROCHA, 2007; ADAMCZYK, 2017). 

A Escala de Braden (Figura 12) integra seis subescalas: percepção sensorial 

- referente à capacidade do cliente reagir significativamente ao desconforto 

relacionado à pressão, atividade - avalia o grau de atividade física, mobilidade - 

refere-se à capacidade do cliente em mudar e controlar a posição de seu corpo, 

umidade -  refere-se ao nível em que a pele é exposta à umidade, nutrição -  retrata 

o padrão usual de consumo alimentar do cliente, fricção ou cisalhamento - retrata a 
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dependência do cliente para a mobilização e posicionamento e sobre estados de 

espasticidade, contratura e agitação que podem levar à constante fricção. O escore 

total pode variar de 6 a 23 pontos, sendo os pacientes classificados da seguinte 

forma: altíssimo risco (escores 9 a 6 pontos), alto risco ( escores 10 a 12 pontos), 

risco moderado (escores entre 13 a 14 pontos) e médio risco (15 a 16 pontos) 

(PARANHOS, 1999; SILVA, 2019). 

Figura 12- Escala de Braden 

 

Fonte: Paranhos e Santos, 1999. 

Quanto à classificação do valor de escore, percebe-se que as subcategorias 

atividade, fricção/cisalhamento e mobilidade geralmente apresentam menor índice, 

caracterizando assim, maior dependência dos pacientes nesses quesitos e 
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necessitando de ações mais frequentes dos profissionais para compensar essas 

deficiências.  

No Brasil a escala de Braden foi validada para língua portuguesa por 

Paranhos e Santos em 1999, tendo sido adaptada e sua validade de predição 

testada em 34 pacientes de UTI, obtendo níveis de sensibilidade, especificidade e 

validade de predição positiva e negativa. 

Menegon et al. (2007) realizaram um estudo por meio da aplicação da Escala 

de Braden em uma determinada instituição demonstrando que a mesma atingiu 94% 

de sensibilidade, 89% de especificidade, 88% de validade preditiva para teste 

positivo e 94% para teste negativo. Esses dados conferiram que o uso da Escala de 

Braden permite a mensuração objetiva do risco de desenvolver LP apresentado pelo 

paciente e fornece subsídios para a elaboração do diagnóstico de enfermagem de 

risco da integridade da pele, o que pode reduzir a incidência dessas lesões em até 

50% dos casos. 

Dentre as escalas analisadas, a única que avalia a percepção sensorial é a 

de Braden, justificando a especificidade dessa escala e a sua maior utilização 

comparada com as demais. Ela representa o principal instrumento de escolha dos 

serviços de saúde, incluindo as ILPIs. Sua utilização contribui para a sistematização 

da assistência de enfermagem com vistas a implementação de cuidados que 

mantenham a integridade da pele da pessoa idosa. 
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5. Medidas Preven�vas 
 

 A prevenção de LP deve ocorrer em populações de idade extrema, como os 

idosos, além da população hospitalizada, institucionalizada em ILPI, sob cuidado 

domiciliar, acamada, cadeirantes e com dependência total de cuidados em saúde.  

Por se tratar de um problema de saúde pública mundial, o investimento na 

prevenção de LP é relevante para redução das principais complicações 

relacionadas à quebra da integridade tissular, as quais podem determinar 

complicações como: infecção de pele, osteomielite e sepse. Todas essas situações 

podem determinar risco de morte ao paciente.  

Com isso, medidas preventivas (Quadro 1) devem ser elencadas, orientadas, 

treinadas e supervisionadas para que sejam sistematizadas, com o objetivo de 

reduzir esse agravo em saúde, que determina qualidade e segurança da assistência 

prestada pela equipe multiprofissional. 
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Quadro 1 - Medidas preventivas de LP e estratégias de manejo. 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

MÉTODO RESPONSÁVEL 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

REAVALIAÇÃO 

1. Avaliar LP à 
admissão na ILPI 

Exame clínico da pele: inspeção e palpação da 
pele; digito pressão de área vermelha por 15 
segundos para avaliar branqueamento ou não, 
no caso de não branquear considera-se LP 
estágio 1. 

Toda a equipe de saúde da 
ILPI 

*preferencialmente 
enfermeiros e médicos. 

No ato da admissão 
na ILPI 

Diariamente. 

2. Avaliar risco de 
LP conforme a 
escala de BRADEN  

Instrumento. Equipe de saúde (o 
profissional que realizar a 
admissão na ILPI). 

No ato da admissão 
ou em até 6 horas 
após admissão. 

Conforme alteração da 
condição clínica do 
paciente. 

3. Realizar inspeção 
da pele 

Exame físico: inspecionar a pele. 

Realizar diagnóstico diferencial relacionado 
aos fatores de risco (ex: lesão de umidade 
relacionada ao excesso de umidade devido ao 
uso incorreto de fralda). 

Enfermeiro e Médico. No ato da admissão.  Duas vezes ao dia (plantão 
diurno e noturno). 

4. Realizar manejo 
de umidade da pele. 

Utilizar produtos de barreira para evitar 
umidade na pele  

Enfermeiro e equipe de 
enfermagem. 

Uma vez ao dia após 
o banho e após troca 
de fralda e higiene 
íntima. 

Após troca de fralda e 
higiene íntima 

Remover fralda úmida e com sujidades sempre 
que houver saturação do indicador de umidade 
da fralda. 

 Atentar para a troca 
com alteração de 
cor do indicador de 
umidade da fralda. 

Periodicamente de acordo 
com saturação da fralda 
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Avaliar uso de comadres, 
patinhos/papagaios/marrecos ou cateter 
vesical/anal com coletores em incontinentes. 

 Se piora do quadro 
clínico e ou 
pacientes crônicos 
incontinentes. 

 

Realizar troca de curativos conforme saturação 
da cobertura. 

 Conforme 
prescrição do 
enfermeiro 

Diária, conforme mudança 
clínica deve-se avaliar o 
cuidado de enfermagem e 
prescrição de 
enfermagem. 

Realizar troca de roupas de cama e traçado 
móvel sempre que molhados ou com 
sujidades. 

 Todos os dias após 
higiene e sempre 
que molhados e 
com sujidades. 

Sempre que molhados e 
com sujidade 

5. Realizar 
hidratação da pele 

Utilizar cremes hidratantes e umectantes 
hipoalergênicos (sem álcool/fragrância). Aplicar 
sem massagear as proeminências ósseas e 
áreas vermelhas (hiperemia). 

Enfermeiro e equipe de 
enfermagem. 

Duas vezes ao dia 
(preferencialmente 
após higiene). 

Diariamente, conforme 
prescrição do enfermeiro, 
Em caso de necessidade 
aumentar a hidratação da 
pele e avaliar junto à equipe 
médica hidratação 
sistêmica. 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS MÉTODO 

RESPONSÁVEL 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

REAVALIAÇÃO 

6. Otimizar 
hidratação oral e 
suplementação 
nutricional (calórico 
proteica). 

Avaliar e comunicar o nutricionista e a equipe 
médica sobre a presença de sinais clínicos de 
desnutrição e desidratação: edema, perda de 
peso, disfagia, inapetência, entre outros. Na 
vigência de baixa aceitação alimentar (inferior 
a 60% das necessidades nutricionais num 
período de cinco a sete dias), discutir dieta 
enteral ou parenteral e hidratação venosa 
associada. 

Enfermeiro, Nutricionista e 
Médico. 

Avaliação do plano 
de intervenção em 
discussão na reunião 
multiprofissional. 

Diariamente discutir casos 
especiais. 



26 
 

7. Redução de 
fricção e 
cisalhamento 

Realizar a elevação da cabeceira da cama até 
no máximo 30º e evitar pressão direta nos 
trocânteres, quando em posição lateral, 
angulando em 30 graus com utilização de 
travesseiro/rolinho sob a área do dorso;  

Limitar o tempo de cabeceira elevada (90 
graus), pois o corpo do paciente tende a 
escorregar, ocasionando fricção e 
cisalhamento. 

A equipe de Enfermagem deve utilizar traçado 
móvel ou dispositivo mecânico de elevação 
para mover pacientes acamados durante 
transferência e mudança de decúbito. Sua 
utilização deve ser adequada para evitar o 
risco de fricção ou forças de cisalhamento.  
Deve-se verificar se nada foi esquecido sob o 
corpo do paciente, como tampas de seringa, 
conectores, dentre outros, para evitar dano 
tecidual. 

Equipe de saúde, com 
ênfase no Enfermeiro - 
equipe de Enfermagem 

Nas 24 horas Nas 24 horas 

 

Fonte: adaptação do Protocolo Operacional Padrão (POP) de MEDIDAS PREVENTIVAS DE LESÃO POR PRESSÃO (LP) - DEN/COEP/COMEIP do  

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, Jan. 2019  (Di Piero et al, 2019). 
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6. Considerações Finais  

 O cuidado preventivo com as Lesões por pressão são fundamentais na 
Gestão das Instituições de Longa Permanência,  instituir treinamento permanente da 
equipe, times de cuidados com a pele e fluxos de indicadores são estratégias 
recomendadas e que podem garantir excelência de qualidade à instituição e a 
pessoa idosa residente. Ainda mais em um período de pandemia e de 
distanciamento social.  
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