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O QUE É LESÃO POR 
PRESSÃO?



Lesão localizada da pele e/ou tecido 
subjacente, geralmente sobre uma 
proeminência óssea, resultante da 
pressão ou da combinação entre 
pressão e fricção.

LESÃO POR PRESSÃO



Regiões anatômicas:
●  Sacral,
●  Calcâneo,
●  Ísquio,
●  trocanter, 
●  occipital, 
●  escapular, 
●  maleolar e 
● regiões corporais submetidas à pressão por 

dispositivos como a presença de cateteres, tubos e 
drenos. 



Instrumentalizar os profissionais de 
saúde a promover a prevenção da 
ocorrência de úlcera por pressão 
(UPP).

OBJETIVO



ABRANGÊNCIA

As recomendações para a prevenção 
devem ser aplicadas a todos os 
indivíduos vulneráveis em todos os 
grupos etários.



QUAIS SÃO OS QUAIS SÃO OS 
IMPACTOS DE IMPACTOS DE 

UMA LESÃO POR UMA LESÃO POR 
PRESSÃO?PRESSÃO?



IMPACTOS

Úlceras por pressão causam danos 
consideráveis aos pacientes, dificultando o 
processo de recuperação, causando dor e 
levando a infecções graves, internações 
prolongadas, sepse e mortalidade.



ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Etapa1:avaliação do risco relacionado à 
lesão por pressão na admissão de todos os 
pacientes (Escala de Braden).

Escala de Braden Q: crianças  (1 a 5a) 
Escala de Braden: para pacientes com >de 5 
anos. 





Etapa 2: reavaliação diária  de risco de 
desenvolvimento de lesão por pressão de 
todos os pacientes internados;

Enfermeiro realiza a prescrição SAE.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Risco leve (15 a 18 pontos): 
-cronograma de mudança decúbito;
-inspeção da pele durante a higiene e banho;
-otimizar mobilização (Ex: deambular, sentar na poltrona).

Risco moderado (13 a 14 pontos):
-cuidados acima citamos +
-utlização de coxins para aliviar pontos de pressão.

Risco elevado ( 10 a 12 pontos pontos): 
-cronograma de mudança decúbito de mínimo 2/2 horas;
-inspeção da pele durante a higiene e banho;
-utlização de coxins para aliviar pontos de pressão.

Risco muito elevado (igual ou < que 9 pontos):
-cronograma de mudança decúbito de mínimo 2/2 horas;
-inspeção da pele durante a higiene e banho;
-avaliação da pele uma vez por turno;
-utlização de coxins para aliviar pontos de pressão.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Etapa 3: inspeção diária da pele;

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Etapa 4: manejo da umidade  (incontinências, 
secreções de feridas, transpirações, fralda).

Prevenção: usamos o creme barreira.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Etapa 5: otimização da nutrição e da hidratação;

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



Etapa 6: minimizar a pressão.

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



MONITORAMENTO E INDICADORES

Percentual (%) de pacientes submetidos a 
avaliação de risco na admissão.

Percentual (%) de pacientes de risco 
recebendo cuidados preventivos.

Percentual (%) de pacientes de risco 
recebendo avaliação diária para risco.

Incidência de lesão por pressão.



FAÇA SUA PARTE,
 LESÃO POR PRESSÃO “NÃO”!
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