
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E PRINCIPAIS INTERVENÇÕES A UM 

PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR (TRM): RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Sara Cristina Santos Ferreira
1
; Elyade Nelly Pires Rocha Camacho

2
 

1Enfermeira, Graduanda, Universidade da Amazônia (UNAMA); 
2Enfermeira, Doutorado, UNAMA 

srcristina80@gmail.com 

 

Introdução: O Trauma Raquimedular (TRM) é uma forma de injúria à medula espinhal que 

ocasiona alterações neurológicas, como mudanças nas funções motora, sensitiva e autônoma, 

o qual ocorre principalmente em pessoas do sexo masculino e em idade produtiva (15-40 

anos). O dano à medula varia de uma contusão ou compressão, as quais são transitórias com 

posterior recuperação do paciente, à uma secção completa, que ocasiona paralisia do nível da 

lesão para baixo. Com isso, classifica-se a agressão como completa ou incompleta, de acordo 

com a Avaliação de ASIA (American Spine Injury Association): Lesão Completa é aquela em 

que não há preservação motora ou sensorial no segmento sacral, e Lesão Incompleta é a que 

há algum grau de função motora e/ou sensitiva na região sacral do paciente, sendo este estado 

subdivido em categorias, de acordo com a função que foi preservada [1,2]. Existem alterações 

secundárias, ou o risco de seu desenvolvimento, muito evidenciadas em casos de TRM como 

choque medular, trombose venosa profunda (TVP), insuficiências respiratórias, lesão por 

pressão (LPP), bexiga e intestinos neurogênicos, dificuldade na termorregulação corpórea, 

além de mudanças psicossociais [3]. Em sua maioria, lesões medulares ocorrem na porção 

cervical (55%) e o restante em cada um dos outros segmentos (15%), tendo como principais 

causas traumáticas, os acidentes automobilísticos, esportes aquáticos, lesões pérfuro-contusas, 

dentre outras [2]. Portanto, tal lesão é grave e incapacitante, sendo necessário o suporte 

contínuo da equipe multiprofissional de saúde e, especialmente, do enfermeiro, o qual - dentre 

outros - ajuda a recuperar a saúde/qualidade de vida de um indivíduo ou coletividade, baseado 

nos domínios da enfermagem e em sua devida organização quanto à metodologia, equipe e 

instrumentos, para proporcionar um manejo correto do Processo de Enfermagem (PE) [4,5]. 

Objetivos: Relatar uma experiência na elaboração das primeiras etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) à um paciente apresentando alterações secundárias 

decorrentes do TRM sofrido. Descrição da Experiência: A experiência foi relatada no mês 

de Setembro de 2019, durante as aulas práticas da disciplina curricular de “Tópicos 

Integradores I (Enfermagem)”, da Faculdade de Enfermagem da Universidade da Amazônia 

(UNAMA). À princípio houve uma explicação, por parte da orientadora, sobre as etapas do 

PE e de como a SAE pode operacionalizá-lo. Posteriormente, o Histórico de Enfermagem foi 

realizado (1ª etapa da SAE), no qual foi feita a anamnese do paciente, registrando-se, além de 

seus dados de identificação, seus antecedentes pessoais e familiares, exame físico, queixas e 

histórico atual da doença. Em seguida, elaborou-se o Diagnóstico de Enfermagem e o 

Planejamento de Enfermagem baseados em assistências específicas evidenciadas nos sistemas 

de classificação do NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 2018-2020, 

NIC (Nursing Interventions Classification) e NOC (Nursing Outcomes Classification). 

Preservou-se os preceitos da Resolução nª 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados: Os diagnósticos encontrados e as intervenções estabelecidas foram: 1) 

Constipação, relacionado ao desenvolvimento de intestinos neurogênicos devido ao TRM 

sofrido, evidenciado pela passagem incompleta ou passagem de fezes excessivamente secas. 

Intervenções: Orientações sobre o controle de medicamentos laxativos, e sobre nutrição e 
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ingestão hídrica adequadas. 2) Retenção Urinária, relacionado ao desenvolvimento de bexiga 

neurogênica devido ao TRM, evidenciada pela diminuição da função de tal órgão. 

Intervenções: Orientações sobre o controle de medicamentos diuréticos, sobre uma ingestão 

hídrica adequada e sobre o uso de sondagem vesical intermitente, bem como sobre seus 

cuidados. 3) Integridade da Pele Prejudicada, relacionada à não mudança de decúbito nos 

intervalos de tempo devidos, evidenciada pela alteração superficial da pele. Intervenções: 

Orientações sobre a mudança de decúbito à cada duas horas e as corretas posições, sobre os 

cuidados com a pele lesionada e sobre o uso de coberturas, se necessário. 4) Isolamento 

social, relacionado às alterações emocionais decorrentes do TRM sofrido recentemente, 

evidenciado pela dificuldade de aceitação do fato. Intervenções: Orientação quanto à 

manutenção dos processos familiares, recomendação de grupos de apoio e oferta de suporte 

emocional e espiritual. 5) Risco de Síndrome Pós-traumática, relacionada ao TRM sofrido e 

ao quadro de isolamento social, evidenciada pela resposta mau-adaptada sustentada do evento 

traumático. Intervenções: Orientações quanto ao controle das alterações de humor e à 

reestruturação cognitiva, e apoio à melhora do enfrentamento. 6) Risco de Desequilíbrio na 

Temperatura Corporal, relacionado ao TRM, evidenciado pela dificuldade de se manter uma 

temperatura corpórea adequada. Intervenções: Orientações quanto ao monitoramento da 

temperatura ambiental, do tratamento imediato de alterações no processo de termorregulação 

e aplicação de calor ou frio, se necessário. 7) Risco de Integridade da Pele Prejudicada, 

relacionada ao mau posicionamento dos calcâneos na cadeira de rodas, evidenciada pela 

alteração da pele. Intervenções: Orientações sobre o controle da pressão em certas áreas do 

corpo, sobre corretos posicionamentos na cadeira de rodas e recomendação do uso de 

umectantes de pele. 8) Padrão Respiratório Ineficaz, relacionado às alterações respiratórias 

secundárias ao TRM sofrido. Intervenções: Orientações sobre o controle das vias aéreas e o 

monitoramento da respiração, orientações sobre a assistência ventilatória e sobre a 

oxigenoterapia, estimulação da tosse, e recomendação e orientação da fisioterapia respiratória. 

9) Distúrbio no Padrão de Sono, relacionado às alterações emocionais secundárias ao TRM 

sofrido. Intervenções: Orientação sobre terapias de relaxamento, sobre controle das alterações 

de humor, oferta de suporte emocional e orientações sobre o controle de medicamentos 

hipnóticos e sobre a melhora do enfrentamento. 10) Distúrbio na Imagem Corporal, 

relacionada à dificuldade do processamento do trauma sofrido, evidenciada por mudanças na 

autoestima. Intervenções: Orientações sobre melhora do enfrentamento, sobre facilitação do 

processo de pesar, oferta de suporte emocional, orientações sobre o aumento da socialização e 

sobre a melhora na autoestima. Conclusão: Evidenciou-se que a conduta desta sistematização 

permite um acompanhamento detalhado da situação de saúde do paciente, englobando suas 

necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais. Com isso, a experiência comprova que 

este método de organização, enfatizando-se estas duas etapas, proporciona uma atenção 

individualizada, confiável e eficaz ao paciente vítima de TRM, por reunir todo o seu histórico 

e sistematizá-lo de modo que cada particularidade tenha sua devida intervenção, para, por fim, 

se alcançar um resultado esperado. Portanto, é importante o comprometimento da equipe de 

enfermagem, dos seus conhecimentos acerca das técnicas a serem empregadas e de sua 

integração com outros profissionais da saúde, para que, juntos, proporcionem uma assistência 

individual minuciosa e um acolhimento harmonioso. 

 

Descritores: Processo de enfermagem, Medula espinhal, Assistência de enfermagem. 
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