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RESUMO 

 

A Lesão Medular atinge predominantemente os homens, prejudicando os movimentos. Pois é 

resultado de acidentes automobilísticos, quedas, acidente de trabalho dentre outros. A atuação 

da enfermagem é realizar a avaliação contínua do paciente, durante a vigília e o sono, 

cuidados na higienização e mobilização; promovendo a melhora, a força e a resistência aos 

locais lesionados. O objetivo desse trabalho é levantar dados bibliográficos que subsidiem a  

atuação da enfermagem frente à reabilitação de clientes com lesão medular, identificando os 

principais cuidados de enfermagem. No presente artigo foi realizado uma revisão da literatura 

com base em artigos científicos e livros. Foi confirmado que o enfermeiro tem um papel 

importante como principal articulador e orientador das ações destinadas ao tratamento, visando 

à qualidade de vida do cliente.  
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ABSTRACT 

 
 

The Spinal Cord Injury predominantly affects men, hindering movements. For it is the result of 

automobile accidents, falls, accidents at work among others. The role of nursing is to perform 

ongoing evaluation of the patient during wakefulness and sleep, hygiene and care during 

mobilization, promoting improvement, strength and resistance to local injured. The aim of this 

paper is to raise bibliographic data that support the nursing front rehabilitation of clients with 

spinal cord injuries, identifying key nursing care. Herein we conducted a literature review based 

on scientific articles and books. It was confirmed that the nurse has an important role as the 

main organizer and supervisor of actions aimed at treatment aimed at quality of life of the client. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Smeltzer e Bare (2002), A lesão medular é considerada um 

problema de saúde afetando milhares de pessoas, é predominante entre os 



homens, sendo resultantes de acidentes automobilisticos, quedas, acidentes de 

trabalho, entre outros; existindo ainda um aumento da frequencia de lesões e 

complicações associadas. 

A equipe de reabilitação que cuida destes pacientes é composta por 

multiprofissionais, sendo médico fisiatras, enfermeiro, assistente social, 

fonaudiologos, fisioterapeuta. E compete ao enfermeiro atuar na prevenção de 

complicações que podem acontecer devido a suscetibilidade desses clientes. E 

é atraves do SAE (Sistematização de Assistencia de Enfermagem) que o 

enfermeiro reabilitador, desenvolve planejamento de cuidados para facilitar o 

processo de reabilitação, na restauração e manutenção de niveis saudaveis de 

vida, evitando complicações, desenvolvendo papel primordial como educador e 

implementador de cuidados (LEITE e FARO, 2003). 

Para o mesmo autor,a falta desses profissionais especializados em 

reabilitação em lesões medulares pode contribuir para os problemas de ambito 

da reabilitação, visto que, a reabilitação faz parte do cuidados de enfermagem, 

tanto com um processo assistencial, quanto uma especialidade, que enfatisa a 

reconstrução da independencia do cliente e a recuperação de suas funçoes. 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a atuação da 

enfermagem frente à reabilitação de clientes com lesão medular, identificando 

os principais cuidados de enfermagem. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O aumento da expectativa de vida é evidenciado pela redução da taxa 

de mortalidade, ao avanço no tratamento, promoção e prevenção da doença. 

Através dessas, observou-se o crescimento, de forma inevitável, o número no 

Brasil de trauma medular (SMELTZER E BARE, 2002). 

Segundo Defino (2000), na Alemanha, ocorre anualmente dezessete 

novos casos por milhão de habitantes, nos EUA, é de trinta e dois casos a 

cinquenta e dois casos novos anuais por milhão de habitantes, no Brasil, 

quarenta casos novos anuais por milhão de habitantes, somando um total de 

seis a oito mil casos por ano de lesão medular. 



O trauma Raquimedular (TRM) ocasiona danos neurológicos, alterações 

da função motora, sensitiva e autônoma, acometendo homens entre 18-35 

anos, ocasionado por acidentes com veículos motorizados, quedas, acidentes 

de trabalho, esportivos, armas de fogo (BRUNI et. al, 2003). 

De acordo com Smeltzer e Bare (2002), outra consequencia é a 

disfunção pulmonar gerada pela progressão da doença e pela deformidade do 

tórax. Os sintomas surgem de acordo com que a doença progride, levando á 

variados graus de fraqueza muscular. 

Segundo Defino (2000), as lesões das células nervosas, causadas pela 

rotura dos vasos sangüíneos acarretam a lesão primária da medula espinhal, e 

no estágio agudo da lesão que compreende em até 08 horas após o trauma, 

ocorre hemorragia e a necrose da substância cinzenta. 

Para o mesmo autor, o diagnóstico começa durante o início do 

atendimento do cliente, no local do acidente, e é de primordial importância do 

reconhecimento das lesões e prevenção de agravos. Já no trauma fechado, 

quando não há nenhum tipo de lesão penetrante o paciente não possui 

nenhum déficit neurológico, o diagnóstico dificilmente é estabelecido (CARRIE 

et al; 2007). 

 É importante saber nessa fase, qual foi o mecanismo do trauma, isto é, 

como o indivíduo se machucou, como foi encontrado, se estava consciente, se 

era capaz de mobilizar os membros, se queixou de dor ou dormência. Pois 

após ser colhido o histórico do paciente, o exame neurológico detalhado deverá 

ser realizado. Após o exame clínico, exames complementares deverão ser 

realizados, entre eles: a radiografia da coluna, tomografia computadorizada 

(TC) e a ressonância nuclear magnética RNM (SMELTZER e BARE, 2002). 

        E o tratamento de suporte inclui: 

 Pedir ao paciente tossir e fazer exercícios de respiração profunda 

e respiração diafragmática;   

 Orientar os responsáveis quanto aos sinais precoces de 

complicações respiratórias; 

 Aparelhos ortopédicos, exercícios, fisioterapia e cirurgia para 

corrigir contraturas;  

 Ingestão adequada de líquidos, aumento da massa fecal e 

emolientes fecais para constipação, decorrente de inatividade; 



 Dieta pobre em calorias, rica em proteínas e fibras; 

 Cirurgia para promover e manter a mobilidade, como liberação de 

tendões para contraturas e fusão vertebral (CARRIE et al; 2007). 

A reabilitação é um processo que auxilia o cliente acometido ou incapaz 

de alcançar alto nivel de funcionamento fisico, mental, espiritual e 

socioeconomico (SMELTZER e BARE, 2002). 

 

 

 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

 

Segundo Junqueira e Carneiro (2000), o tratamento de Enfermagem 

consiste em manter as função dos níveis respiratórios e estimular a qualidade 

de vida. As exigências físicas do paciente são consideráveis, sem perder de 

vista as necessidades emocionais e de desenvolvimento. As prescrições de 

enfermagem são destinadas a garantir a manutenção da segurança física do 

paciente, reduzir a ansiedade e agitação, estimular a independência das 

atividades de autocuidado, a manutenção da nutrição adequada, controle dos 

distúrbios e educação destinadas aos cuidadores e familiares. 

Os principais cuidados de enfermagem são: Ensinar o paciente no 

tratamento do auto cuidado: muitas das metas de tratamento são abordadas na 

casa do paciente e na comunidade. Desta maneira, o paciente e a família 

necessitam de informações e instruções sobre o distúrbio, sua evolução 

prevista e as estratégias de cuidado e tratamento otimizarão o crescimento, 

desenvolvimento e estado físico e psicológico do paciente. Os membros de 

uma gama de disciplinas ligadas à saúde estão envolvidos no ensino do 

paciente e da família (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2000). 

Segundo os mesmos autores, os dispositivos de auto-ajuda adicionais, 

recomendados por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tornam-se com 

frequência necessários à medida de como cada paciente é afetado. Os 

profissionais de saúde, em especial a enfermagem, podem auxiliar o paciente a 

se adaptar com a doença, e compreender e abordar melhor as necessidades 

físicas e psicológicas do paciente e da família, propiciando um ambiente 

espaçoso de apoio e estímulos.  



Sendo assim, observam-se os principais problemas e intervenções de 

enfermagem na reabilitação, referindo-se a conservação da integridade física e 

motora, e em conseqüência a redução ou ausência da sensibilidade e da 

mobilidade (CAFER et. al, 2005). 

Compete à enfermagem fazer uso de recursos que possam aperfeiçoar 

os cuidados prestados a essa clientela. É fundamental advertir a necessidade 

da qualificação do enfermeiro que faz parte do processo de assistência a 

clientes com lesão medular, sendo essencial a efetuação de estudos, 

orientações e treinamento referente a esses cuidados (LEITE e FARO, 2003). 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

        A abordagem da presente pesquisa foi qualitativa, sendo realizada 

através da revisão de literatura utilizando livros e revistas científicas. As 

principais palavras utilizadas para a realização desta pesquisa foram: Lesão 

Medular, Reabilitação, Cuidados de Enfermagem. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conclui que é de fundamental importância que o profissional de 

enfermagem elabore ações e intervenções destinadas aos cuidados, a 

orientações para equipe e para os cuidadores, contribuindo na qualidade de 

vida dos clientes com a Lesão Medular. Embora ainda exista a necessidade de 

mais estudos relacionados a este tema. 
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