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Orientar a enfermagem a realizar o protocolo correto de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Centro de Referência Unimed 24 horas de Guariba, Centro de Referência Unimed 24 

horas de Pradópolis, Unimed 24 horas, APS (Atenção Primária à Saúde), Atendimento Domiciliar e 

Centro de Oncologia. 

 

 

 

 

 

Promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão (UPP) e outras lesões da 

pele. 

 

UPP- Ulcera por pressão. 
 
 

 

Enfermeiro. 

Tecnico de Enfermagem. 

Auxiliar de Enfermagem. 
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Enfermeiro Coordenador 
 

 
Uma das consequências mais comuns, resultante de longa permanência em hospitais, é 

o aparecimento de alterações de pele. A incidência aumenta proporcionalmente à 

combinação de fatores de riscos, dentre eles, idade avançada e restrição ao leito. A 

manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o 

conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. A maioria das 

recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser utilizadas 

de maneira universal, ou seja, tem validade tanto para a prevenção de úlcera por pressão 

(UPP) como para quaisquer outras lesões da pele. Diferentemente de boa parte das 

alterações de pele, a UPP tem sido alvo de grande preocupação para os serviços de 

saúde, pois a sua ocorrência causa impacto tanto para os pacientes e seus familiares, 

quanto para o próprio sistema de saúde, com o prolongamento de internações, riscos de 

infecção e outros agravos evitáveis. As taxas de incidência e prevalência na literatura 

apresentam variações que se devem às características dos pacientes e ao nível de 

cuidado, diferenciando-se em cuidados de longa permanência, cuidados agudos e 

atenção domiciliar: 

• Cuidados de longa permanência: as taxas de prevalência variam entre 2,3% a 28% e 

as taxas de incidência entre 2,2 % a 23,9%. 

• Cuidados agudos: as taxas de a prevalência estão em torno de 10 a 18% e de 

incidência variam entre 0,4% a 38%. 

Atenção Domiciliar: as taxas de prevalência variam entre 0% e 29% e as de incidência 

variam entre 0% e 17%. Úlceras por pressão causam danos considerável aos pacientes, 

dificultando o processo de recuperação funcional, frequentemente causando dor e 

levando ao desenvolvimento de infecções graves, também têm sido associadas a 

internações prolongadas, sepse e mortalidade. 

Responsável 

Justificativa 
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As recomendações para a prevenção devem ser aplicadas a todos os indivíduos 

vulneráveis em todos os grupos etários. As intervenções devem ser adotadas por todos os 

profissionais de saúde envolvidos no cuidado de pacientes e de pessoas vulneráveis, que 

estejam em risco de desenvolver úlceras por pressão e que se encontrem em ambiente 

hospitalar, em cuidados continuados, em lares, independentemente de seu diagnóstico ou das 

necessidades de cuidados de saúde. 

 

 
Para fins desta Portaria, considera-se as seguintes definições: 

Úlcera por pressão (UPP): lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, geralmente 

sobre uma proeminência óssea, resultante da pressão ou da combinação entre pressão e 

cisalhamento, causado pela fricção. Outros fatores estão associados à UPP, mas seu papel ainda 

não foi completamente esclarecido 6. 

Cisalhamento: deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes. 

Estadia mento de UPP: classificação da UPP, que auxilia na descrição clínica da 

profundidade observável de destruição tecidual. 

 

 

•  A maioria dos casos de UPP pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes 

em risco e da implantação de estratégias de prevenção confiáveis para todos os 

pacientes identificados como de risco. 

 
 

 
Avaliação de úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes A avaliação de 

admissão dos pacientes apresenta dois componentes: A avaliação do risco de 

desenvolvimento de UPP e; A avaliação da pele para detectar a existência de UPP ou 

lesões de pele já instaladas. A pronta identificação de pacientes em risco para o 

desenvolvimento de UPP, por meio da utilização de ferramenta validada, permite a 

adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os 

seguintes fatores: 

Abrangência (Âmbito, Ponto de Assistência e Local de Aplicação) 

Definição 

Intervenções 

ETAPA 1 
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Recomendação: Todo paciente deverá ser avaliado sistematicamente na admissão. Essa 

avaliação deve levar em consideração as fragilidades, vulnerabilidades e fatores de risco para o 

desenvolvimento de alterações de pele. Devem ser utilizadas escalas preditivas, com elevado 

grau de confiabilidade e especificidade. A avaliação e a prescrição de cuidados com a pele são 

uma atribuição do enfermeiro, sendo que a participação da equipe multiprofissional na prevenção 

das alterações é fundamental na contribuição para a prescrição e no planejamento dos cuidados 

com o paciente em risco. Poderão ser necessários ajustes nutricionais, intervenções para auxiliar 

a mobilização ou mobilidade dos pacientes, entre outras medidas as medidas preventivas para 

UPP descritas a seguir devem ser instituídas pelo enfermeiro após a identificação dos fatores 

preditivos para o risco por meio de cuidados essenciais com a pele para a manutenção da 

integridade cutânea. 

 
 

 
 

Pacientes que apresentam risco de desenvolvimento de UPP, em virtude da rápida 

mudança de fatores de risco em pacientes agudamente enfermos, a inspeção diária da pele é 

fundamental. Deve ser dada atenção especial a áreas de alto risco para desenvolvimento de 

UPP. 

 

 

Recomendação: Examine a pele do paciente cuidadosamente para identificar a existência 

de UPP. 

Durante a admissão ou a readmissão, examine a pele do paciente cuidadosamente para 

identificar alterações da integridade cutânea e úlceras por pressão existentes. Para uma 

apropriada inspeção da pele, deve-se ter especial atenção às áreas corporais de maior risco para 

UPP, como as 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. A inspeção da pele deve ocorrer em intervalos pré-definidos, cuja 

periodicidade é proporcional ao risco identificado. É necessário o registro apropriado e pontual 

das alterações encontradas. 

 

Procedimento Operacional da Avaliação e Reavaliação de Risco 

Inspeção diária da pele 

Procedimento operacional da inspeção da pele 
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Higienização e Hidratação da pele 

• Limpe a pele sempre que estiver suja ou sempre que necessário. É recomendada a 

utilização de água morna e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento da 

pele. 

• Use hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após banho, pelo 

menos 1 vez ao dia A pele seca parece ser um fator de risco importante e independente 

no desenvolvimento de úlceras por pressão. 

• Durante a hidratação da pele, não massagear áreas de proeminências ósseas ou áreas 

hiperemiadas. A massagem está contraindicada na presença de inflamação aguda e 

onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil. 

 

Manejo da umidade 

 

Controlar a umidade através da determinação da causa. Usar absorventes ou fraldas). 

• Quando possível, oferecer um aparador (comadre ou papagaio) nos horários de 

mudança de decúbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento Operacional das medidas preventivas para higiene, hidratação e 

manejo da umidade da pele 
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Procedimento Operacional das medidas preventivas para higiene, hidratação e 

manejo da umidade da pele 

 

Higienização e Hidratação da pele: 

 

▪ Limpe a pele sempre que estiver suja ou sempre que necessário. É recomendada 

a utilização de água morna e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento 

da pele. 

▪ Use hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após banho, 

pelo menos 1 vez ao dia (nível de evidência B). A pele seca parece ser um fator de 

risco importante e independente no desenvolvimento de úlceras por pressão. 

▪ Durante a hidratação da pele, não massagear áreas de proeminências ósseas ou 

áreas hiperemiadas. A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos 

suaves e circulares (nível de evidência B). 

▪ A massagem está contraindicada na presença de inflamação aguda e onde existe 

a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil. 

 

Manejo da umidade 

 

Controlar a umidade através da determinação da causa. Usar absorventes ou fraldas). 

Quando possível, oferecer um aparador (comadre ou papagaio) nos horários de mudança 

de decúbito. 
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A avaliação de pacientes com possível risco de desenvolvimento de UPP deve incluir a 

revisão de fatores nutricionais e de hidratação. Pacientes com déficit nutricional ou desidratação 

podem apresentar perda de massa muscular e de peso, tornando os ossos mais salientes e a 

deambulação mais difícil. 

 

Imagem V 

Otimização da nutrição e da hidratação 
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Edema e menor fluxo sanguíneo cutâneo geralmente acompanham os déficits nutricionais 

e hídricos, resultando em lesões isquêmicas que contribuem para as lesões na pele. Pacientes 

malnutridos podem apresentar uma probabilidade duas vezes maior de lesões cutâneas. 

 

 
A redistribuição da pressão, especialmente sobre as proeminências ósseas, é a 

preocupação principal. Pacientes com mobilidade limitada apresentam risco maior de 

desenvolvimento de UPP. Todos os esforços devem ser feitos para redistribuir a pressão sobre 

a pele, seja pelo reposicionamento a cada 02 (duas) horas ou pela utilização de superfícies de 

redistribuição de pressão. 

O objetivo do reposicionamento a cada 2 horas é redistribuir a pressão e, 

consequentemente, manter a circulação nas áreas do corpo com risco de  desenvolvimento de 

UPP. A literatura não sugere a frequência com que se deve reposicionar o paciente, mas duas 

horas em uma única posição é o máximo de tempo recomendado para pacientes com capacidade 

circulatória normal. 

Superfícies de apoio específicas (como colchões, camas e almofadas) redistribuem a 

pressão que o corpo do paciente exerce sobre a pele e os tecidos subcutâneos. Se a mobilidade 

do paciente está comprometida e a pressão nesta interface não é redistribuída, a pressão pode 

prejudicar a circulação, levando ao surgimento da úlcera. 

 

 

A mudança de decúbito deve ser executada para reduzir a duração e a magnitude da 

pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo (nível de evidência A). 

A frequência da mudança de decúbito será influenciada por variáveis relacionadas ao 

indivíduo (tolerância tecidual, nível de atividade e mobilidade, condição clínica global, objetivo do 

tratamento, condição individual da pele, dor (nível de evidência C) e pelas superfícies de 

redistribuição de pressão em uso (nível de evidência). 

Reposicionar o paciente de tal forma que a pressão seja aliviada ou redistribuída. Evitar 

sujeitar a pele à pressão ou forças de torção (cisalhamento). Evitar posicionar o paciente  

Minimizar a pressão 

Procedimento Operacional para Minimizar a Pressão 
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diretamente sobre sondas, drenos e sobre proeminências ósseas com hiperemia não reativa. O 

rubor indica que o organismo ainda não se recuperou da carga anterior e exige um intervalo 

maior entre cargas repetidas (nível de evidência C). 

Evitar posturas que aumentem a pressão, tais como o Fowler acima dos 30º, a posição 

de deitado de lado a 90º, ou a posição de semideitado (nível de evidência C). 

Se o paciente estiver sentado na cama, evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 

30º, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix (nível de evidência 

C). 

Elevar a cabeceira da cama até no máximo 30º e evitar pressão direta nos troca teres 

quando em posição lateral, limitando o tempo de cabeceira elevada, pois o corpo do paciente 

tende a escorregar, ocasionando fricção e cisalhamento (nível de evidência C). 

A equipe de enfermagem deve usar forro móvel ou dispositivo mecânico de elevação para 

mover pacientes acamados durante transferência e mudança de decúbito. Sua utilização deve 

ser adequada para evitar o risco de fricção ou forças de cisalhamento. Deve-se verificar se nada 

foi esquecido sob o corpo do paciente, para evitar danos tecidual (nível de evidência C). 

Utilizar quadro de avisos próximo ao leito para estimular o paciente a movimentar-se na 

cama, quando necessário. 

 

 
 

Estágio I: eritema não branqueável 

Pele intacta, com rubor não branqueável, numa área localizada, normalmente sobre uma 

proeminência óssea. 

O estágio I pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele escuros, visto que 

nestes o branqueamento pode não ser visível, a sua cor, porém, pode ser diferente 

da pele ao redor. A área pode estar dolorida, endurecida, mole, mais quente ou mais fria 

comparativamente ao tecido adjacente. Este estágio pode ser indicativo de pessoas “em risco”. 

 

Estágio II: perda parcial da espessura da pele 

Perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial (rasa) 

com leito vermelho – rosa sem esfacelo. Pode também se apresentar como flictena fechada ou  

Estadiamento de Ulceras Por Pressão – UPP 
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aberta, preenchida por líquido seroso ou sero-hemático. 

Apresenta-se ainda, como uma úlcera brilhante ou seca, sem crosta ou equimose (um 

indicador de lesão profunda). 

As características deste estágio não devem ser confundidas com fissuras de pele, 

queimaduras por abrasão, dermatite associada à incontinência, maceração ou escoriações. 

 

Estágio III: Perda total da espessura da pele 

Perda total da espessura tecidual. Neste caso, o tecido adiposo subcutâneo pode ser 

visível, mas não estão expostos os ossos, tendões ou músculos. Pode estar presente algum tecido 

desvitalizado (fibrina úmida), mas este não oculta a profundidade da perda tecidual. Pode incluir 

lesão cativaria e encapsulamento. 

A profundidade de uma úlcera de estágio III varia de acordo com a localização anatômica. 

A asa do nariz, orelhas, região occipital e maléolos não têm tecido subcutâneo (adiposo) e uma 

úlcera de estágio III pode ser superficial. 

Em contrapartida, em zonas com tecido adiposo abundante podem desenvolver-se úlceras 

por pressão de estágio III extremamente profundas. O osso e o tendão não são visíveis ou 

diretamente palpáveis. 

 

Estágio IV: Perda total da espessura dos tecidos 

Perda total da espessura dos tecidos com exposição dos ossos, tendões ou músculos. 

Neste caso, o tecido desvitalizado (fibrina úmida) e/ou tecido necrótico podem estar presentes. 

A profundidade de uma úlcera por pressão de estágio IV varia com a localização anatômica. 

Frequentemente são cativadas e fistuladas. A asa do nariz, orelhas, região occipital e maléolos 

não têm tecido subcutâneo (adiposo) e estas úlceras podem ser superficiais. 

Uma úlcera de estágio IV pode atingir o músculo e/ou estruturas de suporte (i.e. fáscia, 

tendão ou cápsula articular), tornando a osteomielite e a osteíte prováveis de acontecer. Existe 

osso ou músculo visível ou diretamente palpável. 

 

Outros estágios: 

Inclassificáveis/Não graduáveis: Perda total da espessura da pele ou de tecidos –  
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profundidade indeterminada 

Perda total da espessura dos tecidos, na qual a profundidade atual da úlcera está 

bloqueada pela presença de tecido necrótico (amarelo, acastanhado, cinzento, verde ou castanho) 

e/ou escara (tecido necrótico amarelo escuro, castanho ou preto) no leito da ferida. 

Até que seja removido tecido necrótico suficiente para expor a base da ferida, a verdadeira 

profundidade não pode ser determinada; é, no entanto, uma úlcera de estágio III ou IV. 

Obs. Uma escara estável (seca, aderente, intacta e sem eritema ou flutuação) nos 

calcâneos, serve como penso biológico natural e não deve ser removida. 

Suspeita de lesão nos tecidos profundos: 

Área vermelha escura ou púrpura localizada em pele intacta e descorada ou 

flictena preenchida com sangue, provocadas por danos no tecido mole subjacente pela 

pressão e/ou forças de torção. A área pode estar rodeada por tecido mais doloroso, firme, mole, 

úmido, quente ou frio comparativamente ao tecido adjacente. 

A lesão dos tecidos profundos pode ser difícil de identificar em indivíduos com tons de pele 

escuros. A evolução pode incluir uma flictena de espessura fina sobre o leito de uma ferida escura. 

A ferida pode evoluir adicionalmente ficando coberta por uma fina camada de tecido necrótico 

(escara). A sua evolução pode ser rápida expondo outras camadas de tecido adicionais mesmo 

com o tratamento adequado. 
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• Prontuário Ambulatorial. 
 

 

 
 

• Riscos de Infecção. 

• Risco de dor. 

• Risco de Sepse. 
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