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Epidemioloxía das LESCAH
..
A epidemioloxía das LESCAH vén condicionada pola súa etioloxía (humidade), pero
tradicionalmente só recoñecíanse neste grupo, as dermatitis asociadas a incontinencia
(DAI), obviándose unha enorme cantidade de factores desencadenamentos como
presencia de exudados, produtos irritantes, etc.
As LESCAH relacionadas con DAI son as máis frecuentes e dolorosas (afectan o estado
xeral da saúde da persoa, á súa calidade de vida e nun gran número de casos
considéranse lesións prevenibles). Na nosa contorna, a prevalencia epidemiolóxica das
LESCAH está aínda pouco estudada pero obsérvase que esta irá en aumento a medida
que se profunde en identificar especificamente esta etiología, sobre todo porque a
coexistencia de incontinencia fecal e urinaria é moi frecuente, particularmente en persoas
anciás e institucionalizadas en centros socio-sanitarios; unha incidencia que aumenta coa
idade e coa presenza de patoloxías comórbidas (tan común en mulleres como en homes).
A humidade asociada a incontinencia, xa sexa de tipo urinaria, fecal ou unha combinación
das anteriores, é considerada un factor de risco de aparición de úlceras por presión
(UPP), que combinada con presión non aliviado ou cizallamiento, agrava os efectos destes
porque diminúe as defensas naturais do organismo.

No 4º Estudo Nacional de Prevalencia por UPP en España, segundo a etioloxía, as lesións
relacionadas coa humidade (LESCAH) supoñen un 6,5 % do total. Ademais, determinouse
a existencia dun 16 % de lesións combinadas: presión e / ou cizalla + humidade. Por niveis
asistenciais, a prevalencia de LESCAH en Atención Primaria foi do 3,7 %; en centros
hospitalarios do 8,1 % e en centros socio-sanitarios do 5,25 %. Segundo a localización,
as zonas glúteas e os xenitais (zonas do cueiro) foron as máis afectadas, principalmente
por lesións por dermatitis asociadas á incontinencia.

