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RESUMO: A Lesão Medular (LM) é um trauma recorrente em adultos 

principalmente do sexo masculino, tendo como principais causas acidentes de 

trânsito e ferimentos por arma de fogo. A hipomobilidade pós Lesão Medular 

(LM) ocasiona muitas vezes, a Lesão por Pressão (LP), devido a compressão 

de proeminências ósseas sem proteção necessária. Diante do exposto este 

estudo tem como objetivo analisar a incidência de LP em pacientes com 

diagnóstico de LM, no município de Caraguatatuba-SP. Os dados serão obtidos 

por meio de análise de prontuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em 

que serão investigadas as causas, características e consequências da LP, 

além de evidenciar a importância do profissional de enfermagem acerca da 

assistência, orientação e prevenção da LP. Sabe-se que o controle e 

prevenção da LP provem em grande parte, dos cuidados de enfermagem, 

portanto, espera-se evidenciar um levantamento de dados fidedigno 

relacionado a incidência de LP no município de Caraguatatuba, com intuito de 

promover políticas de saúde destacando-se os cuidados de enfermagem. 

Palavras-chave: Traumatismos da Medula Espinhal; Úlcera por Pressão; 

Cuidados de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

As causas da LM geralmente estão associadas a traumas em acidentes 

automobilísticos, ferimentos por arma de fogo, quedas ou acidentes em 

mergulhos (MACHADO et al.,2016). No Brasil, estima-se a ocorrência de 40 

novos casos por milhão de habitantes, ou cerca de seis a oito mil casos por 

ano (ETTINGER et al., 2017). 

Uma das principais consequências relacionadas a hipomobilidade pós LM é 

a LP, caracterizada por uma lesão de pele desenvolvida devido à associação 

de fatores externos e internos, que ocasionam déficit do aporte sanguíneo, 

gerando hiperemia, edema e necrose tecidual, sendo decorrente do atrito da 

pele com uma proeminência óssea ou superfície dura (SILVA et al., 2016). 

Os mecanismos preventivos relacionados a LP, estão diretamente 

vinculados aos cuidados de enfermagem, que visam bloquear os estímulos 

desencadeantes, com medidas adequadas contribuindo para o não 

desenvolvimento da lesão (MENEZES,2017). 

 

 



OBJETIVO 

Relatar a incidência de LP em pacientes com LM no município de 

Caraguatatuba-SP, enfatizando os cuidados de enfermagem adequados na 

prevenção e tratamento dessas lesões. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada nas Unidades Básicas de Saúde, do município de 

Caraguatatuba-SP, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

sendo conduzido de acordo com a resolução196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

A amostra será constituída de pacientes com diagnóstico médico de LM. 

Como critérios de inclusão serão adotados os seguintes aspectos: possuir 

diagnóstico médico de LM, ter adquirido LP, ter mais de 18 anos e apresentar 

cognitivo preservado. Já como critérios de exclusão: apresentar diagnóstico 

médico de outra patologia, ter lesão cerebral ou não ter cognitivo preservado. 

A coleta de dados será realizada por meio de análise dos prontuários desses 

pacientes, levando-se em consideração informações relacionadas a 

internações do segundo semestre do ano de 2016.  

Assim, as variáveis avaliadas no estudo por meio de questionário, serão: 

idade, sexo, cor de pele, nível de lesão medular, tipo de lesão medular, 

comprometimento motor, medicamentos em uso contínuo, tabagismo, índice de 

massa corporal, número de lesões por pressão, localização das lesões e 

estadiamento. As variáveis percepção sensorial, umidade, atividade, 

mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento serão utilizadas segundo a 

Escala de Braden. 

Após a realização da coleta os dados quantitativos serão exportados para a 

Microsoft Office Excel, e posteriormente transferidos para o software Origin. 8.0 

onde serão plotados gráficos e executada estatística. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em abril de 2016, a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) 

modificou a terminologia utilizada Úlcera por Pressão para Lesão por Pressão 

(LP), definindo-a como uma lesão localizada na pele e/ou tecidos moles 

subjacentes, geralmente associada a uma proeminência óssea ou uso de 



dispositivo médico. De maneira geral, são classificadas em estágios de I a IV, 

com base no comprometimento tecidual (MENEZES et al., 2017). 

Nesse contexto sabe-se que os cuidados em enfermagem são de suma 

importância, e incluem amplo conhecimento e a realização de mecanismos 

preventivos, de escalas avaliativas de risco, do diagnóstico de enfermagem, 

bem como do alívio da pressão com mudança de decúbito, nutrição, higiene e 

hidratação (MENEZES et al.,2017). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente projeto faz parte de uma pesquisa de Iniciação Científica, e foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, 

estando no aguardo da aprovação. 

Espera-se evidenciar um levantamento de dados fidedigno relacionado às 

estatísticas da incidência de LP em portadores de LM em Caraguatatuba-SP, 

com intuito de promover políticas de saúde destacando-se os cuidados de 

enfermagem, evidenciado a importância da prevenção e tratamento da LP, pois 

sabe-se que além dos conhecimentos teóricos e práticos a enfermagem é 

capacitada para a prevenção dentro ou fora do ambiente hospitalar dando 

apoio e orientação à família e auxiliando na independência e reinserção social 

do indivíduo. 
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