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Introdução

Olá! 
Sou a enfermeira Paula, vamos 
conversar sobre prevenção de 
lesão por pressão. 

A lesão por pressão é também 
conhecida como “escara”. 
Ela pode ser grave, ocasionar dor, 
prejudicar a qualidade de vida, 
causar infecção, internações 
prolongadas e  complicações que 
podem levar à morte. A lesão por 
pressão é um risco para os pacientes 
com PET/MAH, mas a notícia boa é: 
ela pode ser prevenida!
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Como ocorrem as lesões por pressão?

A lesão começa como se fosse uma 
queimadura: a pele fi ca sensível, 
vermelha e bem dolorida. 

A pele pode se romper e a lesão piorar 
quando o paciente permanece deitado 
ou sentado por muito tempo na mesma 
posição.

A pele pode ser friccionada e lesionada pelo cisalhamento.  
Cisalhar, signifi ca cortar ou causar deformação. A fricção 
e o cisalhamento ocorrem quando o paciente é arrastado 
sobre a cama, ou fi ca sobre lençóis enrugados. A cabe-
ceira da cama, não deve fi car muito alta, pois isso pode 
ocasionar o escorregamento do corpo fazendo fricção e o 
cisalhamento,  podendo machucar a pele.

A fricção pode ocasionar lesão 
parecida com queimadura. 
A fricção pode ser comparada a 
um “ralador” da pele.
Quanto maior for a pressão 
sobre a pele, pior será a lesão!

e fi car muito alta, pois isso pode 
mento do corpo fazendo fricção e o 

o machucar a pele.

ar lesão 
ura. 
parada a 

ssão 
a lesão!
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Principais fatores de risco

Além da pressão sobre a pele, o 
que mais pode causar essas lesões?

Pacientes com movimentação do 
corpo prejudicada, em uso de 
cadeiras de rodas, acamados, que 
necessitam de apoio para se 
mexerem na cama, ou para saírem 
da cama para a cadeira.

Idade avançada. 
Diminuição de sensibilidade a dor.
Edema.
Umidade da pele devido ao uso de 
fraldas, calor, suor, urina, fezes e febre.
Pele ressecada ou descamando. 

e 
bre.
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Acima temos exemplos de como 
movimentar o paciente da cadeira 
para a cama sem o arrastar.
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Pacientes que se alimentam mal.
Por exemplo: comem poucas frutas, 
verduras, carnes e ovos que contém
proteínas e vitaminas muito 
importantes para ajudar na 
cicatrização das feridas.

Atenção: Pacientes de pele 
negra precisam de maior 
cuidado nas mudanças de 
coloração da pele. 
A dor é um sinal de que 
algo não vai bem! 

Pacientes desnutridos (que se alimentam mal) ou 
desidratados (que bebem poucos líquidos), podem 
apresentar perda de massa muscular e emagrecimento.  
O emagrecimento exagerado ocasiona risco devido ao 
aparecimento das saliências ósseas.
É muito importante consultar o nutricionista,  ele poderá 
orientar sobre a alimentação mais adequada a você!
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Veja abaixo as principais áreas que chamamos de 
proeminências ósseas (saliência óssea), onde há 
risco de desenvolvimento de lesão por pressão.

Os circulos vermelhos, mostram os locais onde há 
maiores riscos de termos lesões devido à pressão do 
peso sobre os ossos.

As regiões com proeminências ósseas 
são: nuca, joelhos, cotovelos, nádegas, 
fêmur, ombros, quadril e calcanhares. 
Até as orelhas estão em risco também.

risco 
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Permanecer por muito tempo na mesma posição é um 
grande risco.
O paciente deve mudar de lado cada duas horas. 

Evite encostar osso com osso, pois causa 
atrito e lesões.
É muito importante examinar sempre a 
pele e ver se há presença de lesões!

Posição deitado de costas

Posição de lado

Posição de barriga para baixo.
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Estágios de lesões por pressão

A lesão pode começar como se fosse uma queimadura na 
pele, bem rosada e dolorida, e se não mudar de posição, ela 
vai se abrindo e piorando, podendo chegar a vários estágios.

ESTÁGIO I

Atinge a pele por fora sem romper, parece queimadura 
sendo muito dolorida.

ESTÁGIO II

Atinge a epiderme (pele) e a derme (tecido abaixo da 
epiderme) parecendo um “ralado”, podendo, apresentar 
ou não, bolhas.
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ESTÁGIO III

Atinge a epiderme (pele) e a derme e os músculos.

ESTÁGIO IV

Atinge a epiderme e a derme e os músculos, ossos, 
tendões, cartilagens.
Pode alcançar as camadas mais profundas, como os 
músculos, cartilagens e os ossos. 
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Perda da pele em sua espessura total, a qual está 
encoberta por uma capa dura preta, denominada 
necrose que ao ser removido pode revelar a pro-
fundidade da lesão.

Pele intacta ou não, de coloração vermelha, roxa, 
ou marrom que não embranquece, ou bolha com 
secreção sanguinolenta. 
Essa lesão pode se abrir e revelar a verdadeira 
profundidade da lesão.

TISSULAR PROFUNDA

ESTÁGIO NÃO CLASSIFICÁVEL                
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O que fazer? Como Prevenir?

Observe sempre como está a pele. A hora do banho é uma 
boa ocasião pra isso!

Observe se há sinais de lesão 
por pressão,  por exemplo,  áre-
as avermelhadas,  inchadas ou 
com endurecimento que podem 
apresentar alta temperatura, no 
local atingido.  A dor é um sinal 
de alerta, assim como as bolhas.

Peça ajuda ao seu cuidador ou a alguém de confi ança para 
procurar alguma lesão em sua pele nos locais onde você não 
consiga alcançar ou observar.  
Mude de posição  a cada duas horas. 
Evite superfícies duras.

Se você não conseguir olhar sua pele sozinho:



Prevenção de lesão por pressão: 
Cuidados aos pacientes com Paraparesia Espástica Tropical / Mielopatia (PET / MAH)16

Dicas de cuidados com a pele

Não massagear a pele onde apresenta o primeiro sinal 
de lesão por pressão, aplicar no local produto como 
AGE (Ácidos Graxos Essenciais).
Troque os curativos uma vez por dia ou mais caso suje 
ou molhe.

É recomendada a utilização de água morna e sabão neutro ou 
próximo ao pH da pele (como os sabonetes líquidos sem 
antissépticos) para reduzir a irritação e o ressecamento da pele 
e evitar o uso de água quente e excesso de fricção da pele.
Use hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas; 
principalmente após banho, pelo menos uma vez ao dia.

A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos 
suaves e circulares.  
Troque os curativos uma ou mais  vezes por dia, caso suje ou 
molhe.
Evite deixar as fraldas úmidas.

Evite a presença de urina ou fezes por muito tempo em 
contato com a pele. Lave e hidrate a pele diariamente com 
hidratantes a base de uréia.
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Busque acompanhamento nutricional. É recomendável uma 
alimentação equilibrada, rica em proteínas, pois ajudam na 
cicatrização das lesões. 
Alimentos que são ricos em proteínas,  por exemplo,  ovos, 
carnes (aves, bovinas e suínas), alimentos originários do leite, 
vegetais e leguminosas ( feijão, ervilhas e etc).

Uma boa hidratação evita a lesão por pressão.

Mantenha-se hidratado. 
A ingestão de água mantém 
a pele hidratada evitando a 
lesão por pressão. 

Atenção: caso o paciente 
tenha problemas renais ou 
cardíacos a ingestão de água 
deve ser monitorada e 
controlada, conforme 
orientação do seu médico.

Uma boa alimentação  ajuda a evitar a lesão por pressão.

ém 
a 

u 
gua 

o.
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 Sugestão de posição deitado: proteja as proeminências 
ósseas com almofadas, travesseiros ou rolinhos de pano. 
Mantenha os calcanhares do paciente livres 
(sem encostar em nada).

A mudança de posição 

é o mais importante para 
prenvenção de lesão.
Mude de lado e evite a 
pressão!

Posicione bem o paciente para diminuir a pressão.
Todo esforço deve ser feito para equilibrar bem o peso 
do paciente.

Mude o paciente de posição a 
cada duas horas! 

O bom posicionamento de pacientes de risco alivia a 
pressão e reduz o risco de desenvolvimento de lesão 
por pressão.
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Atentar principalmente para 
os calcanhares.
Proteger os calcanhares e 
fazer a mudança de posição 
dos mesmos.

Proteja os calcanhares! Utilize uma almofada ou travesseiro 
para elevar as pernas, mas mantenha os calcanhares fora 
dos colchões,  como se estivessem fl utuando.

Forma certa:

Forma errada:

orma certa:
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Cuidados quando o paciente estiver sentado:
Quando sentado, se os pés do paciente não chegam 
ao chão,  coloque-os sobre um banquinho ou apoio,  
o que impede que o paciente deslize para fora da 
cadeira.
Também deve-se restringir o tempo que se passa 
sentado na cadeira sem alívio de pressão.

Quando estiverem sentados em 
uma cadeira: 
utilize almofadas de ar e 
espuma, pois redistribuem 
melhor a pressão.
Não use almofadas de gel e de 
pele de carneiro, pois causam 
maior pressão.
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Para movimentar o paciente na cama, peça ajuda para que 
ele não seja arrastado.

Utilize um lençol móvel (por cima do 
lençol da cama) e pegue pelas pontas 
para levantar o paciente e o mudar de 
posição com auxílio.  
Evite que os lençóis fi quem enrugados, 
mantenha os sempre bem esticados 
sobre a cama.

móvel (por cima do 
pegue pelas pontas 

aciente e o mudar de 
io.  

óis fi quem enrugados, 
pre bem esticados 

Evitar a fricção e o cisalhamento.

Exemplo de cisalhamento 
decorrente da fricção.
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Superfícies de suporte – Colchões

Atenção!

Todo colchão tem um prazo de 
validade que deve ser respeitado, 
caso contrário aumenta o risco de 
lesão.

Aten

Todo 
valida
caso 
lesão

Colchão Pneumático Colchão Caixa de Ovo

O colchão certo pode evitar a lesão por pressão! 
Os colchões de espuma piramidal ou o pneumático 
ajudam a prevenir as lesões.
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Materiais e equipamentos para 
o equilíbrio da pressão

1 - Ajustamento às saliências ósseas sem resistência.
2 - Não se deformar.
3 - Permitir a "imersão ".
4 - Não afundar.
5 - Aliviar as forças de deslizamento provocadas pelos 
movimentos da pessoa.
6 - Não ferir a pele.
7 - Promover conforto e bem-estar. 

Sete requisitos básicos que um colchão precisa ter:

A prevenção de lesão por 
pressão é um dever de 
toda a família, de todos 
os profissionais de saúde 
ajudando assim a melhorar 
a qualidade de vida dos 
pacientes e até, de salvar 
vidas.



Glossário:

Analgésico 

É um grupo diversifi cado de remédios que diminuem ou interrompem a dor.

Comprometimento neurológico

O comprometimento neurológico é quando o indivíduo perde algumas 
funções do corpo devido danifi cações no sistema neurológico. 
Por exemplo, perde a capacidade de andar e de se movimentar.

Derme

É a camada intermédia da pele, ou seja encontra-se localizada entre a epi-
derme e a hipoderme.

Distúrbios metabólicos

São alterações no corpo que causam doenças tais como pressão alta e pro-
blemas cardiovasculares.

Doenças sistêmicas

São enfermidades que afetam uma série de órgãos ou tecidos ou que afeta 
o corpo humano como um todo.

Edema

Acúmulo de líquido no tecido subcutâneo que ocorre quando os fl uidos 
dentro dos vasos sanguíneos transbordam.

Epiderme

Constitui a camada mais superfi cial da pele.

Friccionada

Refere ao ato de esfregar algo, causar atrito, no caso da pele esse ato causa 
ferimento.

Mielopatia

É uma doença que afeta a medula espinhal, causando perda gradual dos 
movimentos do corpo.

Paraparesia

Consiste na perda parcial das funções motoras dos membros inferiores ou 
superiores. Essa perda difere da paraplegia que é a paralisia total dos mem-
bros inferiores ou superiores.



Proeminência óssea

Representa algo elevado, região que se destaca sob determinada superfície. 
Envolve uma saliência ou projeção na superfície do osso.

Proteínas

As proteínas são macromoléculas que ajudam na cicatrização, reconstitui-
ção e manutenção da pele. Podem ser encontradas em produtos de origem 
animal como leite, carnes, ovos, etc. As proteínas também são encontradas 
em vegetais como o feijão, lentilhas, grão de bico, etc.

Sedativos

São medicamentos que possuem a capacidade de reduzir a ansiedade e 
fazer com que a pessoa fi que menos agitada.

Sensibilidade à dor

Consiste na capacidade perceptiva de sentir dor.

Tendões

São estruturas fi brosas formadas pelo tecido do corpo, possui como função 
manter o equilíbrio do corpo, por meio da transmissão do exercício muscu-
lar aos ossos e articulações.
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A lesão por pressão, também conhecida como “escara”
 é grave e pode ocasionar dor, piorar a qualidade de vida, 

causar internações, infecções graves e até a morte. 
Infelizmente a lesão por pressão é um risco 

para os pacientes com PET/MAH.
Mas, a notícia boa é que 

a lesão por pressão pode ser evitada!


