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Introdução: As lesões por pressão (LPP) são caracterizadas como danos causados na 

pele e/ou tecidos subjacentes, afetando principalmente pacientes internados em unidades 

de terapia intensiva (UTI) e repercutindo no aumento do tempo de internação e custo do 

tratamento. Dentre os fatores de risco para seu surgimento, destaca-se a desnutrição. 

Neste sentido, a assistência nutricional é relevante e também tem impacto no controle de 

outras comorbidades que podem estar associadas. Objetivo: Avaliar o perfil nutricional 

de pacientes com LPP internados em uma UTI no sul do Brasil. Metodologia: O estudo 

foi realizado em caráter transversal retrospectivo e os dados foram coletados através dos 

prontuários. Foram incluídos pacientes internados na UTI adulta e que apresentaram 

LPP em outubro de 2017. As lesões foram classificadas em estágio I, II, III, IV e não 

classificável de acordo com o  National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP).  O 

risco nutricional foi avaliado pela Triagem de Risco Nutricional 2002 (NRS 2002) e o 

estado nutricional pela Avaliação Subjetiva Global (ASG). Resultados: Dos 103 

indivíduos internados, 23 (23,7%) foram identificados com LPP e destes, 60,9% (n=14) 

desenvolveram-as na Unidade. Verificou-se que 56% (n=13) eram do sexo feminino, 

com idade média de 71,4 anos. A maioria (65%) das lesões foram classificadas em 

estágio II, seguido das lesões estágio I (26%). O risco nutricional foi identificado em 

78,3% (n=18) dos pacientes. Quando avaliado o estado nutricional pela ASG, 82,59% 

(n=19) foram classificados como moderadamente desnutrido. A alimentação foi 

reintroduzida nas primeiras 24 horas após a internação em 65,21% (n=15) dos 

pacientes. Dentre os desfechos clínicos, prevaleceu (60,9%) a mortalidade. Conclusão: 

Ressalta-se a importância de protocolos para prevenção e tratamento das lesões por 

pressão.  
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