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RESUMO 

 

As fraturas de fêmur em idosos provocam elevados riscos à lesão por 

pressão, tendo em vista a imobilidade imposta e as características da pele em 

virtude do envelhecimento. O objetivo desta pesquisa foi identificar o perfil 

epidemiológico, os fatores de risco e a prevenção para lesão por pressão em idosos 

com fratura de fêmur. Para guiar este estudo foi realizado uma revisão integrativa da 

literatura onde utilizou-se a seguinte questão norteadora: qual o papel da 

enfermagem para prevenção da lesão por pressão em idosos com fratura de fêmur? 

Foram usadas as seguintes base de dados: LILACS e SCIELO e os seguintes 

descritores lesão por pressão, queda, idoso e enfermagem. Foram encontrados 

2.279 artigos que após a aplicação dos critérios de exclusão restaram 20. Foi 

realizada uma leitura minuciosa dos artigos selecionados e emergiram dois eixos 

para posterior discussão: os fatores de risco e a prevenção para lesão por pressão 

em idosos com fratura de fêmur e atuação do enfermeiro junto à família e ou 

cuidadores. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As fraturas de fêmur em idosos provocam elevados riscos à lesão por 

pressão, tendo em vista a imobilidade imposta e as características da pele em 

virtude do envelhecimento. A diminuição da massa corporal expõe as proeminências 

ósseas, deixando-as vulneráveis à pressão. (LIMA et al.,2012). 

O perfil epidemiológico que levam esses idosos a cair são: idosos que 

tem doenças como osteoporose, uma má alimentação, ocasionando a uma 

desnutrição ou obesidade, diminuição das atividades da vida diária, diminuição da 

acuidade visual, o predomínio das fraturas de fêmur se dá em períodos mais frios do 

ano (outono e inverno). O perfil desse idoso que pode ter a lesão por pressão é: 

pessoas do gênero feminino, da raça branca (75,6%), à presença de doenças 

crônicas e o uso de medicamentos. (MESQUITA et al.,2009; REBELATTO, CASTRO 

e CHAN,2007). 

Sendo assim, é fundamental a enfermagem prestar um atendimento 

individualizado e dar uma assistência de acordo com suas necessidades. Para 

avaliação de risco ao desenvolvimento de lesão por pressão temos a escala 
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Preditiva de Braden que é uma ferramenta para enfermagem identificar os riscos 

para lesão por pressão. Para a prevenção de lesão temos como medidas: mudança 

de decúbito de 2 em 2horas, proteger proeminências ósseas, hidratação corporal, o 

uso de colchão poliuretano. (MEDEIROS, LOPES e JORGE, 2009). 

 

OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi identificar o perfil epidemiológico, os 

fatores de risco e a prevenção para lesão por pressão em idosos com fratura de 

fêmur.  

 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que segundo 

Polit, Beck e Hungler (2011), consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a 

sintetização do conhecimento cientifico já produzido, por meio de análise dos 

resultados já evidenciados em outros estudos realizados por especialistas. 

  

DESENVOLVIMENTO: Justifica-se a escolha desse tema, por considerar 

fundamental o papel da enfermagem no cuidado com os idosos, devido ao aumento 

da população mundial idosa que poderá chegar a 75% em 2025. Como questão 

norteadora para realização da revisão integrativa, surge a seguinte indagação qual o 

papel da enfermagem para prevenção da lesão por pressão em idosos com fratura 

de fêmur? O acesso de material para realização da pesquisa foi feito por meio de 

bases de dados cientificas, Literatura Latino-Americana e do Caribe Ciências da 

Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os descritores 

selecionados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde - Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS) foram: lesão por pressão, queda, idoso e enfermagem. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

À partir dos descritores selecionados foram encontrados o total de 1.036 

artigos na base de dados SCIELO. Na base de dados LILACS, foram encontrados o 

total de 1.243 artigos. Somando-se os artigos encontrados nas bases de dados 

foram encontrados o total de 2.279 artigos. Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção dos artigos foram: artigos publicados de janeiro de 2007 a dezembro 2017, 

redigidos no idioma português, disponíveis na integra online, artigos que descrevam 

sobre a lesão por pressão e o papel da enfermagem para prevenção da lesão. Como 

critérios de exclusão foram definidos, ausência de texto completo nas plataformas de 
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busca online, artigos duplicados, artigos que não contemplam ao tema ou não 

respondam a pergunta norteadora. Com a definição dos critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados um total de 94 artigos na SCIELO, e 115 artigos na 

LILACS, totalizando 209 artigos. A princípio foi realizada a leitura dos resumos onde 

foram selecionados um total de 74 artigos e posteriormente com leitura dos artigos 

na integra chegou-se a seleção de 20 artigos. Após uma leitura minuciosa de todos 

os artigos selecionados emergiram dois eixos que nortearão a discussão do 

presente estudo, para posterior discussão, são eles: os fatores de risco e a 

prevenção para lesão por pressão em idosos com fratura de fêmur e atuação do 

enfermeiro junto à família e ou cuidadores. 

 

FONTES CONSULTADAS  

 

LIMA, F.G.; SEBOLD, F.L., ZAPELINI, C.M., CARARRO, E.T. A segurança do 

paciente para lesão por pressão. Rev Gaúcha Enferm, v.33, n.3, p.14-19, 2012. 

 

MEDEIROS, F.B.A.; LOPES, F.A.H.C.; JORGE, B.S.M. Análise da prevenção e 

tratamento das úlceras por pressão proposto por enfermeiros. Rev Esc Enferm 

USP, 2009. 

 

MESQUITA, V. G.; LIMA, A. T. L. A. M.; SANTOS, R. M. A.; ALVES, M. L. E.; 

BRITO, O. P. N. J.; MARTINS, C. C. M. Morbimortalidade em idosos por fratura 

proximal do fêmur. Enfem. Vol 18 no.1 Florianopolis, 2009. 

 

POLIT.D.; BECK.B.; HUNGLER.D. Fundamentos da pesquisa em Enfermagem. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

REBELATTO, R.J.; CASTRO, P.A.; CHAN.A. Quedas em idosos 

institucionalizados: Características gerais, fatores determinantes e relações 

com a força de preensão manual. ACTA Ortop Bras, 2007. 


