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RESUMO
INTRODUÇÃO: O novo termo de Lesão por Pressão (LPP) foi criado pela National Pressure
Ulser Advisory Panel. Segundo o órgão americano a LPP é um dano localizado na pele e
tecido mole subjacente geralmente sobre proeminência óssea ou pode ainda estar relacionada
a equipamentos médios ou outro tipo de dispositivo. A lesão pode apresentar-se como pele
intacta ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. Ocorre como resultado de intensa e
prolongada pressão e/ou cisalhamento associada a outras condições do tecido mole.
OBJETIVO: O estudo tem como objetivo abordar o novo termo e classificação de Lesão Por
Pressão (LPP) criado pela NPUAP (National Pressure Ulser Advisory Panel) esclarecendo as
principais mudanças sobre úlcera por pressão (UP). METODOLOGIA: Estudo descritivo de
revisão de literatura. Como material de apoio foi utilizado a publicação da National Presssure
Ulser Advisory Panel (NPUAP) de 13 de abril de 2016, a qual foi traduzida para língua
portuguesa pela SOBEST (Associação Brasileira de Estomaterapia) e SOBENDE (Associação
Brasileira de Enfermagem Dermatológica) RESULTADO: A partir da atualização do termo e
criação das classificações criadas pela NPUAP, fica mais claro a identificação da lesão
possibilitando maior segurança ao profissional de saúde, especialmente enfermeiros, ao
prescrever e realizar sua assistência de forma mais eficaz. CONCLUSÃO: As LPP
representam umas das principais complicações que acometem pacientes críticos
hospitalizados e/ou acamados. Através desta atualização, a NPUAP proporcionou aos
profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, a oportunidade de realizar uma assistência
de qualidade ao paciente, uma vez que definido de forma mais clara e objetiva os estágios de
LPP.
Palavras-chave: Úlcera por pressão. Lesão por pressão. Enfermagem.

1

fabricio.rota@hotmail.com
thaisehauch@outlook.com
3
alsmafra@bol.com.br
2

Anais do 7° Fórum Científico da FUNEC: Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de outubro a 04 de novembro,
Santa Fé do Sul (SP), v.7, n.7, 2016.

