
Vol.20,n.1,pp.98-103 (Set – Nov 2017) Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404) Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr

DIAGNÓSTICOS E CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA
PACIENTES COM RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO:

RELATO DE EXPERIÊNCIA
DIAGNOSES AND NURSING CARE FOR PATIENTS AT RISK OF PRESSURE INJURY:

EXPERIENCE REPORT

JÚLIA RUTH TOLEDO DA SILVA1, CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS2, DENISE AZAMBUJA ZOCHE3,
CARLA ARGENTA4, ROSANA AMORA ASCARI5*

1. Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina; 2. Doutoranda em Enfermagem. Enfermeira do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre; 3. Doutora em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 4.
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 5. En-
fermeira. Doutora em Enfermagem.  Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Rua Sete de Setembro, 91 D, Sala 2, Centro, Chapecó, Santa Catarina, Brasil. CEP: 89801-140. rosana.ascari@hotmail.com

Recebido em 24/07/2017. Aceito para publicação em 07/08/2017

RESUMO
Objetivou-se descrever os diagnósticos de enfermagem e os
cuidados mais frequentes para pacientes com risco de Lesão
por Pressão utilizando o Processo de Enfermagem. Trata-se
de uma pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem
qualitativa do tipo relato de experiência. Os Diagnósticos de
Enfermagem mais frequentes foram: Risco de infecção; In-
tegridade da pele prejudicada; Risco de integridade da pele
prejudicada; Integridade tissular prejudicada; Risco de le-
são por pressão; Mobilidade física prejudicada, Nutrição de-
sequilibrada: menos do que as necessidades corporais; Pa-
drão respiratório ineficaz; Dor aguda, Risco de quedas. Os
cuidados abordaram os seguintes aspectos: proteção contra
infecção; manutenção das condições basais do organismo,
promoção da cicatrização, controle da dor, troca gasosa ade-
quada, promoção do conforto e prevenção de complicações.
Foram identificados e descritos quatro Diagnósticos de
Risco e seis Diagnósticos Reais.  Compreender os Diagnós-
ticos e associá-los as intervenções amplia e desenvolve o ra-
ciocínio clínico, qualificando desta forma a assistência pres-
tada.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico de enfermagem, cuida-
dos de enfermagem, lesão por pressão.

ABSTRACT
The objective of this study was to describe nursing diagnoses
and the most frequent care for patients at risk of Pressure Injury
using the Nursing Process. This is an exploratory, descriptive,
qualitative approach of the type of experience report. The most
frequent DE were: Risk of infection; Impaired skin integrity;
Risk of impaired skin integrity; Impaired tissue integrity; Risk
of pressure injury; Impaired physical mobility, Unbalanced nu-
trition: less than bodily needs; Ineffective respiratory pattern;

Acute pain, Risk of falls. The care covered the following aspects:
protection against infection; Maintenance of basal conditions of
the organism, promotion of healing, pain control, adequate gas
exchange, promotion of comfort and prevention of complica-
tions. Four Risk Diagnoses and six Real Diagnoses were identi-
fied and described. Understanding the Diagnoses and associat-
ing them with the interventions broadens and develops the clin-
ical reasoning, thus qualifying the assistance provided.

KEYWORDS: Nursing diagnosis, nursing care, pressure ulcer.

1. INTRODUÇÃO
A Lesão por Pressão (LPP) é definida como um dano

localizado na pele e/ou tecido mole subjacente, normal-
mente, acomete as regiões de proeminência óssea ou em
regiões de contato com equipamentos ou dispositivos por
muito tempo, que causem pressão prolongada ou intensa,
combinada ou não, com fricção e/ ou cisalhamento1.

A pressão sobre a proeminência óssea prejudica a cir-
culação sanguínea favorecendo a morte celular e o conse-
quente aparecimento da LPP em locais de maior risco,
como as regiões occipital, escapular, cotovelo, sacral, ís-
quio, trocanter, crista ilíaca, joelho, maléolo e calcâneo.

O ambiente hospitalar destaca-se como local no qual
os sujeitos podem estar expostos a diversos fatores de
risco como a instabilidade hemodinâmica, a mobilidade
física prejudicada, o estado geral de saúde comprometido
e a condição nutricional2.

O enfermeiro deve adotar medidas preventivas, para a
manutenção da integridade da pele dos pacientes, dando
ênfase aos que apresentam fatores de risco através da ava-
liação da escala de Braden com pontuação menor que 18
e seu julgamento clínico. Essa escala é um instrumento
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que foi desenvolvido em meados da década de 80 e adap-
tado ao Brasil em 19993. É uma escala padronizada pela a
sociedade Norte Americana de cuidados hospitalares.
Esta avaliação por meio desta escala possibilita uma
quantificação, por meio de pontos numéricos de um a qua-
tro, exceto fricção e cisalhamento, cuja medida varia de
um a três4.

A identificação dos fatores individuais de risco é útil
para direcionar o processo de cuidado incorporado no
Processo de Enfermagem (PE), o qual é um instrumento
metodológico que orienta o cuidado profissional de En-
fermagem e a documentação da prática profissional. De
acordo com a resolução do COFEN 359/2009, o PE é
composto por cinco etapas inter-relacionadas, interdepen-
dentes e recorrentes5.

A primeira etapa é Coleta de dados de Enfermagem ou
Histórico de Enfermagem (HE) que inclui exame físico,
obtenção de informações sobre a pessoa, família ou cole-
tividade humana e respostas em um dado momento do
processo saúde doença, é nessa etapa que o Enfermeiro
deve investigar fatores de risco para o desenvolvimento a
LPP utilizando escalas de predição5. A segunda etapa é o
Diagnóstico de Enfermagem (DE) que consiste em inter-
pretar e agrupamento dos dados coletados na primeira
etapa, que complementam a tomada de decisão sobre as
definições dos DE, que dá base para a seleção das ações
ou intervenções com que se objetiva alcançar os resulta-
dos esperados. Conforme a NANDA existem cinco DEs
relacionados à integridade da pele e tecidos, bem como:
Integridade da pele prejudicada; Risco de integridade da
pele prejudicada; Integridade tissular prejudicada; Risco
de integridade tissular prejudicada; Risco de lesão; Risco
de úlcera por pressão e Risco de lesão por posicionamento
Peri operatório5,6.

A terceira etapa do PE é realizada o Planejamento de
Enfermagem (PE) na qual consiste em delimitar os resul-
tados que se espera alcançar através de intervenções de
enfermagem que serão realizadas face às respostas do in-
divíduo em um dado momento do processo saúde e do-
ença identificada nas etapas anteriores. Já a quarta etapa,
procede-se a Implantação de Enfermagem (IE), esse pro-
cesso deve ser estruturado com base nos DE e nos resul-
tados esperados para o cuidado ser eficaz, apresentando
uma proposta ao atendimento e cuidado, direcionando a
Equipe de Enfermagem nas ações a serem realizadas,
através da Classificação das Intervenções de Enfermagem
(NIC). No contexto da LPP, devem-se implantar ações
voltadas para sua prevenção ou tratamento no processo de
cicatrização ou cura7. E por fim, a quinta etapa consiste a
Avaliação de Enfermagem, que é um processo delibera-
tivo, sistemático e contínuo de verificação das mudanças
de respostas da pessoa, família ou coletivo, para determi-
nar se as ações ou IE alcançaram os resultados esperados
ou se há necessidade de alterar ou adaptar algum elemento
nas etapas anteriores do PE5.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no ano de 2013
propôs a avaliação de risco para surgimento da LPP na
admissão do paciente, reavaliação de risco diária, inspe-
ção diária da pele, averiguação da hidratação cutânea, cui-
dados referentes à nutrição e hidratação, minimização de
áreas de pressão além da sugestão de instrumentos padro-
nizados para avaliação de risco, sendo indicada a escala
de Braden e a classificação das lesões mudança de decú-
bito8.

Nesse contexto, o presente estudo busca descrever os
diagnósticos de enfermagem e as intervenções de enfer-
magem mais frequentes no cuidado do paciente com risco
de LPP aplicando o Processo de Enfermagem (PE) com
base a um relato de experiência vivenciado no estágio cur-
ricular obrigatório do curso de Enfermagem em um hos-
pital de grande porte no município de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul-RS.

A escolha do tema LPP se justifica com base nos estu-
dos que apontam que a LPP está diretamente associada à
qualidade assistencial, ou seja, se um paciente que possui
risco para LPP não a desenvolve, pode-se deduzir que ele,
dentre outras coisas, foi submetido a cuidado eficiente por
parte da equipe de enfermagem. Além de que, a LPP in-
fluencia drasticamente nas repercussões diretas no des-
conforto e dor ocasionados aos pacientes acometidos por
essas lesões9.

Outro estudo desenvolvido em pacientes instituciona-
lizados num hospital do Meio Oeste Catarinense para
identificar os fatores de riscos associados ao desenvolvi-
mento de úlcera por pressão e as necessidades humanas
básicas afetadas constatou que o desenvolvimento de úl-
cera por pressão envolve riscos predisponentes; atividade
física e cutaneomucosa prejudicada. Além disso, as neces-
sidades humanas básicas mais afetadas foram oxigenação,
alimentação, eliminação, sono e repouso e higiene pessoal,
fatores que podem contribuir substancialmente para o
aparecimento de LPP10.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, de
abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Rea-
lizado em hospital universitário (HU) na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, em uma unidade de internação
(UI) clínica e cirúrgica. Utilizou-se técnica metodológica
de observação direta ativa, assim como, a aplicação do PE,
o qual estava proposto como uma das atividades prevista
para o estágio curricular obrigatório segundo a ementa no
plano de ensino da Universidade- Realizar a gestão do
cuidado, por meio da SAE e aplicar o PE.

Utilizou-se o modelo teórico de Wanda Horta, que
visa abordar a identificação das necessidades humanas
básicas afetadas pelo processo saúde-doença e a teoria da
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adaptação de Callista Roy (1970) que defende que as res-
postas do indivíduo na forma de controle do processo que
se constituem no mecanismo de enfrentamento de cada
sujeito11.

O estágio foi realizado a partir do dia 2 de março a 01
de junho, na qual, se observou os casos de adultos ou ido-
sos que apresentavam risco para LPP, definido pelo escore
menor que 16 na escala de Braden utilizando o PE como
instrumento organizacional do cuidado seguindo os se-
guintes passos: anamnese; exame físico; avaliação de es-
core da escala de Braden; identificar as necessidades de
cuidado elencando os DE segundo a Taxonomia II da
NANDA e as intervenções de enfermagem relacionadas
aos diagnósticos e os resultados esperados foi identificada
de acordo com a NIC3,6. Os dados coletados foram regis-
trados em diário de campo, sendo este um instrumento
que permite a sistematização das informações coletadas.

A análise do conteúdo foi de forma exploratória e descri-
tiva, utilizando tabela do Excel para melhor clareza e ex-
ploração do conteúdo. Para seleção dos DE e cuidados de
enfermagem mais usada, optou-se por DEs e cuidados que
repetissem mais de três vezes em pacientes diferentes, ex-
cluindo os demais.

3. DISCUSSÃO

Relato de experiência

Na unidade tinha trinta e três leitos, na qual, todos os
pacientes eram avaliados pelo Enfermeiro ou acadêmico
de Enfermagem no momento da admissão, com vistas à
verificação da presença de LPP/UP e estratificação de
risco para o desenvolvimento da LPP através da aplicação
da escala de Braden3 e julgamento clínico, o qual era ane-
xado ao prontuário impresso e eletrônico do paciente.

A escala de Braden varia de seis a 24 pontos na avali-
ação de seus seis domínios (percepção sensorial, umidade,
atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento),
sendo que os escores de 15 a 16 correspondem a risco leve,
de 12 a 14 risco moderado, e inferiores a 11 risco alto para
o desenvolvimento de UP3. No vigente setor da vivência,
reavaliava-se o escorre da escala seguindo os seguintes
critérios: se o escorre da Braden era maior que 13, se rea-
valiava a cada sete dias ou quando houvesse mudança no
quadro clínico do paciente; ou se era igual ou menor que
13, se reavaliava a cada sete dias e era inspecionada dia-
riamente a pele do paciente.

Os DE mais frequentes para quem apresentava risco
para LPP eram: Risco de infecção; Integridade da pele
prejudicada; Risco de integridade da pele prejudicada; In-
tegridade tissular prejudicada; Risco de lesão por pressão;
Mobilidade física prejudicada, Nutrição desequilibrada:
menos do que as necessidades corporais; Padrão respira-
tório ineficaz; Dor aguda; Risco de quedas.

Os DE Risco de infecção, Risco de quedas, Risco de

integridade da pele prejudicada e Risco de lesão são DE
clássicos no cenário hospitalar, prevalecendo a fatores as-
sociados a tempo de internação prolongado, idade avan-
çada, sobre peso, procedimentos invasivos e diagnósticos
secundários12.

O DE Risco de infecção é definido como: risco au-
mentado de ser invadido por organismos patogênicos6.
Foi um dos DE mais utilizado, assim como em outro es-
tudo13. Os cuidados mais prescritos para esse DE foram:
Implantar cuidados para punção venosa; trocar extensor
de acesso venoso a cada quatro dias; trocar tampa de
acesso venoso quando necessário; observar sinais de in-
fecção; observar condições da ferida operatória; observar
pertuito e locais de inserção de cateteres ou outros dispo-
sitivos; realizar curativo; higienizar as mãos com gel al-
coólico antes e depois de cada procedimento; estimular
cuidados de higiene.

O DE Risco de quedas (RQ) é definido suscetibilidade
aumentada para quedas que podem causar dano físico6.
Os fatores de risco relacionados à predição para RQ po-
dem ser identificados através de escalas que mensuram
numericamente essa pré-disposição a tal evento; no cená-
rio o qual foi realizado o estágio, utilizava-se a escala de
Morse para mensurar essa predição e a partir da avaliação
do escorre era proposto o DE de RQ e prescrito os seguin-
tes cuidados: Manter cama na posição mais baixa; Manter
campainha perto do paciente; Manter grades do leito ele-
vadas; Manter pertences próximo ao paciente; Auxiliar
durante a deambulação; Auxiliar durante a troca de roupas;
Levar paciente ao banheiro; Auxiliar paciente no banho
de chuveiro; Oferecer cadeira de rodas quando necessário;
Monitorar pulseira de sinalização de RQ. Todos os paci-
entes que o escorre da avaliação da escala de Morse era
maior que 35, eram identificados com uma pulseira ama-
rela no braço para sinalizar aos profissionais de saúde que
o paciente tinha RQ.

O DE Integridade da pele prejudicada é definido como
epiderme e/ou derme alteradas6. E na sua maioria estão
relacionados a fatores de circulação prejudicada; fatores
mecânicos; déficit/ excesso nutricional; extremos de
idade; imobilização física. Os cuidados mais prescritos
para esse DE foram: Proteger a pele para evitar rompi-
mento; inspecionar a pele em de pontos hiperemiados ou
isquêmicos; implantar protocolo assistencial de preven-
ção e tratamento de úlcera por pressão; avaliar aspecto da
ferida operatória; manter curativo limpo e seco externa-
mente; registrar aspecto da lesão; estimular cuidados de
higiene. Auxiliar na mudança de decúbito; realizar mu-
dança de decúbito; sentar paciente na cadeira.

Os mesmos cuidados de enfermagem se aplicavam
aos DEs Risco de integridade da pele prejudicada; Inte-
gridade tissular prejudicada; Risco de lesão por pressão,
acrescentando a esses DEs os cuidados: Observar condi-
ções do períneo; realizar rodízio nas aplicações subcutâ-
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neas registrando o local; manter colchão piramidal; apli-
car triglicerídeo de cadeia média- TCM, na pele íntegra
após banho; realizar higiene perianal após evacuações; re-
alizar banho no leito. Outros estudos corroboram que
esses cuidados são mais associados a estes Des14,15.

Estudo que sintetizou as evidências disponíveis na li-
teratura acerca dos fatores de risco dos diagnósticos de
enfermagem do Domínio Segurança/Proteção e eventos
adversos correlacionados em pacientes hospitalizados
concluiu que os fatores de risco mais prevalentes foram
tempo de internação prolongado, idade avançada e sobre-
carga dos profissionais de enfermagem16. O mesmo es-
tudo sinalizou que o Risco de lesão apresentou o maior
número de fatores de risco sem correspondência NANDA
Internacional (NANDA-I), denotando necessidade de es-
tudos mais aprofundados na temática16.

O DE de Padrão Respiratório Ineficaz é descrito como
inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação
adequada6. Esse DE está associado na maioria dos paci-
entes com estado cardiopulmonar comprometido ou alte-
rado, o qual apresenta uma incidência e prevalência alta
de casos; um estudo realizado em um hospital universitá-
rio no sul do Brasil apontou que os DEs Padrão Respira-
tório Ineficaz e Ventilação Espontânea Prejudicada como
sendo o mais prevalente dentro das necessidades psicobi-
ológica de oxigenação17. Os cuidados mais prescritos para
esse DE foram: Manter cabeceira elevada; implantar cui-
dados com oxigeno terapia; vigiar sensório; verificar si-
nais vitais; verificar oximetria; manter vigilância cons-
tante; comunicar mudança no padrão ventilatório; comu-
nicar alteração no ritmo e/ou na frequência cardíaca.

Em um estudo que buscou identificar DE reais e pro-
postas de intervenções a pacientes vítimas de múltiplos
traumas; verificou-se que para o DE Padrão Respiratório
Ineficaz os cuidados eram semelhantes a esses menciona-
dos, porém escritos de outra forma: Monitorar frequência,
ritmo, profundidade e esforço na respiração; Monitorar
ocorrência de respiração ruidosa, com sibilos ou roncos;
Registrar mudanças no SO2, SvO2, CO2, mudanças nos
valores da gasometria conforme apropriado; Monitorar
aumento da inquietude, ansiedade e falta de ar15.

O DE Nutrição desequilibrada: menos do que as ne-
cessidades corporais são definidas como Ingestão insufi-
ciente de nutrientes para atender as necessidades metabó-
licas6. Normalmente associado ao estado nutricional ou
peso: massa corpórea alterada; os indicadores mais utili-
zados na avaliação do estado nutricional de uma pessoa
são a estatura, o peso e o índice de massa corporal (IMC).
Os cuidados de enfermagem mais frequente para esse DE
eram: Comunicar aceitação da dieta; comunicar sinais de
hipo/hiperglicemia; implantar cuidados na verificação da
glicemia capilar; pesar paciente em sete em sete dias e
monitorar náuseas e vômitos.

O DE Mobilidade física prejudica é definido como li-

mitação no movimento físico independente e com uma fi-
nalidade, do corpo, ou de uma ou mais extremidades6.
Normalmente esse DE está associado a pacientes com de-
sempenho da mecânica corporal alterado devido diversos
fatores, dentre os mais acometidos é trauma mecânico. Os
cuidados de enfermagem devem considerar que a mobili-
dade do paciente está diretamente relacionada com a in-
dependência da pessoa e que o entendimento sobre os as-
pectos psicossociais é de suma importância para o cui-
dado de cada individuo18. Os cuidados mais prescritos
para esse DE são similares aos RQ.

O DE Dor Aguda foi encontrado em quase todos os
pacientes, talvez, por justamente ela ser um grande desen-
cadeador para as pessoas procurarem assistência médica.
Esse DE é definido como experiência sensorial e emocio-
nal desagradável que surge de lesão tissular real ou poten-
cial ou descrita em termos de tal lesão; início súbito ou
lento, de intensidade leve a intensa, com término anteci-
pado ou previsível e duração de menos de seis meses6.
Segundo a Associação Internacional para Estudos da
Dor19, a dor é “uma experiência sensorial e emocional de-
sagradável, na qual, cada indivíduo aprende a utilizar este
termo através de suas experiências prévias traumática”.
Acredita-se que a saúde de todos os doentes deve incluir
a avaliação da dor e do seu impacto sobre os doentes, es-
forços especiais por parte dos profissionais de saúde para
controlar a dor e entende-la19. Sugere que os componentes
críticos do processo de avaliação da dor incluem: locali-
zação; descrição; intensidade; duração; fatores de alívio e
agravamento. É fundamental a avaliação e a mensuração
da dor, devido o papel que desempenha tanto no diagnós-
tico, como na terapêutica visando à melhora do quadro
geral das pessoas acometidas20. Os cuidados de enferma-
gem utilizados para esse DE foram: Avaliar a caracterís-
tica, localização e intensidade da dor utilizando escala ca-
tegórica verbal; administrar analgesia após avaliação do
enfermeiro; reavaliar a dor de 30 minutos à 1 hora após
manejo; promover segurança e conforto; evitar procedi-
mentos durante o sono do paciente; explicar previamente
os procedimentos; tranquilizar paciente; registrar a dor
como o quinto sinal vital. Utilizava-se no setor uma escala,
na qual, era numerada de 0 a 10 e explicava ao paciente
de que 0-3 era uma dor leve, 4-7 moderada e 8-10 forte e
que dependendo da pontuação e avaliação clínica se ad-
ministrava determinados medicamentos.

A determinação da sensibilidade, especificidade e po-
der preditivo dos sinais clínicos associados com um DE
são uma parte importante na consolidação de uma assis-
tência de enfermagem organizada e qualificada, que por
sua vez, é uma parte essencial do processo de enfermagem
– a avaliação, o diagnóstico, a intervenção e a avaliação
de resultados. Fez-se muito válido tal experiência visuali-
zando e explorando as dimensões que o PE consegue con-
templar ao paciente e a equipe. Considerando também,
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que a inserção dos acadêmicos na prática serve para de-
senvolver a reflexão sobre o cuidado, não só na perspec-
tiva do paciente, mas também de todos os envolvidos no
processo da saúde/doença.

4. CONCLUSÃO
A partir de tal vivência, percebe-se que os Diagnósti-

cos de Enfermagem mais frequentes aos pacientes com
Risco de Lesão por Pressão em um hospital universitário
no Sul do Brasil são: Risco de infecção; Integridade da
pele prejudicada; Risco de integridade da pele prejudi-
cada; Integridade tissular prejudicada; Risco de lesão por
pressão; Mobilidade física prejudicada; Nutrição desequi-
librada: menos do que as necessidades corporais; Padrão
respiratório ineficaz; Dor aguda e Risco de quedas.

Evidenciou-se que tais diagnósticos de enfermagem
compreendem uma linguagem técnica cientifica interna-
cional encontrado na NANDA internacional (NANDA I).

Os cuidados de enfermagem mais frequente aborda-
ram os seguintes aspectos: proteção contra infecção; ma-
nutenção das condições basais do organismo, promoção
da cicatrização, controle da dor, troca gasosa adequada,
promoção do conforto e prevenção de complicações.

Neste sentido, recomenda-se que se adotem mais as
taxonomias oficinais do NIC nos estudos que envolvam o
processo de enfermagem para qualificar cada vez mais a
prática de enfermagem.
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