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Resumo: Lesão por pressão, caracteriza-se por ser uma ferida provocada 

geralmente por pressão exercida sobre proeminências ósseas por determinado 

período de tempo, que excede a tolerância tecidual, classificadas de acordo com 

seu estágio de gravidade, indo do primeiro ao quarto grau. Vale ressaltar que 

esse tipo de complicação pode não somente resultar em sequelas para o 

paciente, como também grandes custos para a instituição, devido ao maior 

tempo de permanência e os recursos hospitalares utilizados. Diante disso, 

busca-se identificar quais fatores de risco predispõem a lesão por pressão no 

âmbito hospitalar. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, em que a 

busca de dados ocorreu em setembro de 2019, na Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS). Como descritores utilizou-se “lesão por pressão” e “fatores de risco”, onde 

o operador booleano AND foi empregado na busca. Os documentos foram 

submetidos a filtragem em quatro etapas, sendo elas a seleção de textos 

completos, publicações dos últimos cinco anos, idioma em português, tipo de 

documento artigo, onde cinco artigos que atenderam ao objetivo da pesquisa 

foram selecionados e analisados. A partir dos dados selecionados, foi observado 

que os fatores de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão são 

principalmente a idade, sendo que os idosos são os mais acometidos, a ausência 

de mudança de decúbito, pacientes do sexo masculino, o estado nutricional 

sendo que a desnutrição apresenta maior vulnerabilidade, o tempo de internação 

por mais de 9 dias. Diante do que foi exposto, observa-se a importância de 

capacitar a equipe multiprofissional quanto à mudança de decúbito em 

determinado espaço de tempo, não excedendo a tolerância tecidual, e a 

classificação do paciente diante os riscos do desenvolvimento de lesões, 
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levando em conta a faixa etária, sexo, situação nutricional, morbidades, como a 

diabetes, e período de internação. 

 

 
Palavras-chave: Lesão por pressão. Fatores de risco. Enfermagem. 


