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O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE À PREVENÇÃO DE LESÃO POR 
PRESSÃO EM IDOSOS  

 

          As Lesões por Pressão são definidas como a destruição tecidual produzida pela 
pressão contra as proeminências ósseas, devido a essa pressão ocorre um prejuízo no 
fornecimento de sangue, levando a uma insuficiência vascular seguido de anóxia e 
morte celular. O processo e envelhecimento leva a diminuição das células de defesa 
provocando o ressecamento da pele contribuindo para o desenvolvimento de lesão por 
pressão. As LP recebem classificações que indicam a extensão da lesão sendo 
classificadas em estágio 1,2,3 e 4 além das não classificáveis, lesão tissular profunda e 
ainda as ocasionadas por dispositivos médicos e em mucosas.  
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 Após a aplicação desses critérios de inclusão e exclusão obteve-se 10 
resultados Observou-se através da categorização dos artigos que o ano de 
publicação com maior prevalência foi 2018 onde 80% dos artigos foram 
publicados dentro desse recorte temporal. A discussão dos resultados nos 
possibilitou conhecer as principais formas que o Enfermeiro pode implantar 
para prevenir as lesões por pressão em idosos, dentre elas a prescrição de 
medidas que auxiliem na prevenção como a avaliação diária da pele do idoso 
e a aplicação de escalas de avaliação de risco como a escala de Braden.  Foi 
possível compreender os fatores de risco que influenciam para o 
desenvolvimento de lesão por pressão e também sobre a importância da 
educação continuada.  

 Conhecer o papel do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão em idosos.  

 

        Trata-se de uma revisão narrativa de literatura sobre o papel do Enfermeiro na 
prevenção de lesão por pressão em idosos. A busca foi realizada em Março de 2020 
através de base de dado virtual da Biblioteca Virtual em Saúde, sendo utilizado como 
critérios de inclusão: texto completo, assunto principal (Lesão por Pressão, cuidados 
de Enfermagem, ferimentos, lesões e idosos), idioma português, publicados no 
recorte temporal de 2016 a 2020, disponíveis na íntegra e de forma gratuita. Foram 
excluídos artigos sem relação com o objetivo proposto e que não foi possível o 
acesso gratuito. Os descritores foram selecionados pela Decs- Descritores em 
ciências da saúde sendo eles: Assistência de Enfermagem; Saúde do idoso; Lesão 
por Pressão; 

 

       Concluímos que o Enfermeiro tem papel primordial na educação 
continuada fornecendo informações aos colaboradores da equipe, familiares e 
pacientes sobre as principais formas de prevenir as Lesões por Pressão. Além 
disso, o Enfermeiro como gestor de uma equipe deve aprofundar seus 
conhecimentos, habilidades e competências com a finalidade de prestar a 
melhor assistência ao paciente. 
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