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Papel do enfermeiro na prevenção de lesão por pressão no paciente idoso
hospitalizado: um resumo de literatura
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Resumo: Lesão por pressão são feridas que aparecem devido à fricção da pele em áreas com pressão
óssea proeminente, muito comum em pacientes emagrecidos, obesos, desnutridos, acamados, sem
mudança de decúbito ou deambulação e desidratados. A enfermagem tem papel fundamental na
elaboração de medidas de cuidados em ambiente hospitalar, como hidratação da pele, rotina de mudança
de decúbito em média duas horas, aplicação de coxins em proeminências ósseas (escápula, sacra,
calcâneo, joelhos, trocanter, etc.) e adequado manejo em equipe multidisciplinar para manter o peso
adequado ao paciente idoso acamado. Objetivos: Identificar o papel do enfermeiro na prevenção,
cuidados e reabilitação de lesões por pressão, no paciente idoso acamado em situação de hospitalização.
Metodologia: Coleta de dados na plataforma de pesquisa Google Acadêmico e SciELO, utilizando de
resumo de literatura, dos critérios revisão narrativa de literatura. Conclusão e resultados: portanto, o
aparecimento de lesões por pressão pode ser fortemente relacionado às questões biológicas do paciente
idoso acamado, no qual tem características que propiciam efeitos de pressão em proeminências ósseas,
porém, a enfermagem deve ser instruída para aplicar diagnóstico de enfermagem e aplicação de escalas
(como Braden) para ordens do cuidado, e a equipe participar ativa da efetividade dos protocolos e
prescrição de enfermagem
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