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Resumo 

Objetivo: verificar a prevalência e os fatores associados 
a lesões de pele em idosos críticos. Material e Métodos: 
estudo transversal, desenvolvido com 133 idosos 
internados em Unidades de Terapia Intensiva, entre 
2017 e 2019. A coleta se deu por meio de exame físico e 
questionário sociodemográfico e clínico. Resultados e 
Discussão: Grande parcela dos idosos (n=49;36,8%) 
apresentaram Lesão por Pressão, associada ao uso de 
dieta enteral e espessura da pele fina, seguido de 14,3% 
com Lesão por Adesivo Médico, associada a 
alimentação enteral, textura da pele lisa e presença de 
Dermatite Associada a Incontinência (DAI).  Observou-se 
a DAI em 10,5% dos idosos e esteve associada a maior 
quantidade de lesões. Verificou-se também a presença 
de Lesão por Fricção em 10,5% dos avaliados, 
associada ao turgor diminuído e obesidade. Conclusão: 
verificou-se expressiva prevalência de lesões de pele em 
idosos críticos e fatores associados modificáveis e 
permanentes que demandam ações preventivas.  

Introdução  

O processo de envelhecimento concerne em 
alterações que reduzem a capacidade fisiológica, e 
suscitam o surgimento de doenças crônicas e 
hospitalização (NUNES et al., 2017), principalmente em 
setores críticos, o qual corrobora a ocorrência de 
eventos adversos, ao exemplo das lesões de pele. 

Nessa perspectiva, destaca-se a importancia de 
saber avaliar as lesões precocemente, além de conhecer 
as frequências e fatores que a elas se associam (SILVA 
et al., 2017), sendo assim, o estudo objetiva verificar a 
prevalência e fatores associados às lesões de pele em 
idosos internados em unidade de terapia intensiva. 

Material e Métodos 

 Estudo transversal desenvolvido com 133 idosos 

internados em duas Unidades de Terapia Intensiva de 

um hospital de ensino de Ponta Grossa/PR no período 

de julho de 2017 a julho de 2019. A coleta foi realizada 

por meio de inspeção da pele e aplicação de 

questionário sociodemográfico e clínico, tendo início 

após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos (parecer nº 2.012.327). Os dados foram 

analisados e buscou-se verificar associação entre as 

variáveis com o teste qui-quadrado, intervalo de 

confiança de 95%. 

Resultados e Discussão 

 No que tange as lesões de pele investigadas, 

observou-se a expressiva prevalência (n=49; 36,8%) de 

Lesão por Pressão (LPP), seguido por 14,3% com lesão 

por adesivo médico, 10,5% com Dermatite Associada a 

Incontinência (DAI) e 10,5% com lesão por fricção, 

conforme expresso na Tabela 01.  
 
Tabela 01. Prevalência das lesões de pele e IC 95% em idosos 
internados em Unidade de Terapia Intensiva 

 N (%) IC 95% 

Lesão por pressão 49 (36,8%) 28,6- 44,1% 
Lesão por adesivo médico 19 (14,3% 8,6 – 21,1% 
Lesão por fricção 14 (10,5%) 6,0 –17,0% 
Dermatite associada a incontinência 14 (10,5%) 6,0 – 17,0% 

 

A LPP apresentou associação significativa à 

condição casada (p=0,010), alimentação via sonda 

nasoenteral (p=0,000), espessura fina da pele (p=0,026), 

risco elevado para LPP, segundo escala de Braden 

(p=0,000) e presença de lesão secundária (p=0,000).  

 Na sequência, observou-se associação 

significativa entre lesão por adesivo e idosos brancos 

(p=0,043), casados (p=0,022), alimentação via enteral 

(p=0,007), couro cabeludo com caspa (p=0,046), textura 

da pele lisa (p=0,011), presença de lesão secundária 

(p=0,002), DAI (p=0,030) e maior quantidade de lesões 

de pele (p=0,020). 

 A DAI associou-se a fatores como turgor 

diminuído (p=0,008), maior quantidade de lesões 

(p=0,006), presença de lesão secundária (p=0,011) e 

lesão por adesivo médico (p=0,030) estiveram 

associadas a mesma. Contudo, a lesão por fricção 

demonstrou associação estatística significante no que 

tange o IMC elevado (p=0,004), turgor da pele diminuído 

(p=0,041), e maior quantidade de lesões de pele 

(p=0,024). 

Conclusão  

O presente estudo evidenciou importantes achados, com 

expressiva prevalência de lesões de pele, sendo estas 

associadas a aspectos como dieta enteral, IMC elevado, 

couro cabeludo com caspa, pele lisa, espessura fina, 

quantidade de lesões e presença de lesão secundária. 
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