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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 

teve como objetivo analisar a incidência de LP em pacientes com diagnóstico de 

LM, no município de Caraguatatuba-SP. Os dados foram obtidos por meio de 

análise de prontuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS), em que foram 

investigados 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 

promovem em grande parte, dos cuidados de enfermagem, portanto, esperou 

evidenciar um levantamento de dados fidedigno relacionado a incidência de LP 

no município de Caraguatatuba, com intuito de promoção 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). 

Umas 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 foi 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). 

    Trata-se de um estudo seccional analítico, caracterizado por referir-se a uma 

estimativa de prevalência ou ocorrência de um determinado evento, além da 

verificação de possíveis eventos associados. Contudo, sabe-se que as 

conclusões obtidas nas análises nesse tipo de estudo restringem-se a relações 

de associação e não de causalidade (GOMES et al., 2010). 

A amostra foi constituída de pacientes com diagnóstico médico de LM. Como 

critérios de inclusão foram 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 foi 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: 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 foram exportados para a 

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

onde foi plotados gráficos e executada estatística. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

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, e 

aprovado pelo protocolo nº 68187117.6.0000.8084. 

Evidenciando um levantamento de dados relacionado às estatísticas da 

incidência de LP em portadores de LM em Caraguatatuba-SP, com intuito de 

promoção de políticas de saúde destacando-se os cuidados de enfermagem, 

sobrepondo 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. 

   Durante a coleta de dados foram analisados prontuários incompletos na 

anamnese, tratamento, prevalência, incidência, fatores relacionados a patologia, 

graus da patologia, dependência do paciente, acompanhamento profissional e 

causas, por esses ocorridos dificulta o alcance do objetivo proposto no início das 

pesquisas e nos direciona a politicas públicas de compromisso com dados dos 

pacientes e profissionais envolvidos com os prontuários e sistemas de saúde. 

 

RESULTADOS 

    A pesquisa teve início no dia 05 de setembro de 2017, e durante seu 

desenvolvimento foram visitadas 07 instituições dentre elas Unidades Básicas 

de Saúde, Secretaria de Pessoas com Deficiência, Centros de Reabilitação e 

Assistência de Saúde, além de órgãos responsáveis pela gestão da saúde no 

município. Por motivos éticos não serão citados os nomes verídicos das 

instituições visitadas, mas utilizados nomes fictícios determinados por letras, 

nomeados assim Instituição A,B,C,D,F,E,F e G, como demostrado na quadro 1. 

 

Quadro 1 – Instituições visitadas 

INSTITUIÇÕES FUNÇÕES 

A- Atenção Integral Rede de Atenção Básica à Saúde a 
comunidade 

B- Centro de Especialidades 
Médicas  

Atendimento de pessoas com 
Deficiência Física 

C- Apoio Deficiência Intelectual Educação, Tratamento a pessoas 
excepcionais 

D- Apoio ao Desenvolvimento 
Humano 

Inclusão Social 



E- Secretaria da Pessoa com 
Deficiência 

Direitos e Deveres dos Deficientes 

F- Centro de Convivência Social Tratamentos Holísticos 

G- Acessibilidade com esportes Tratamentos alternativos/Diversão 

 

    As instituições supracitadas têm como objetivo a melhoria dos pacientes com 

diferentes diagnósticos, com métodos medicinais e alternativos desde a base da 

Atenção Primaria à complexidade da dependência, de diferentes formas e 

fazendo valer seus direitos e deveres tanto dentro do ambiente familiar como no 

ambiente externo de toda localização do indivíduo por onde ele for 

(STARFIELD,2004). 

    A Instituição A foi a primeira escolhida para o recolhimento de dados, por ser 

caracterizada como uma unidade de saúde com grande fluxo de pacientes. 

    Pela falta de informações documentais, a enfermeira responsável pela 

Instituição A orientou à busca de informações na Instituição B. Assim o estudo 

seguiu busca na Instituição B, responsável pelo atendimento multidisciplinar de 

pacientes.  

    O trabalho foi apresentado para a Enfermeira responsável por curativos do 

local, e a mesma, sugeriu o levantamento de dados nos setores de fisioterapia, 

que após pesquisa nos forneceu o prontuário de 2017 de um paciente com 

diagnostico de Lesão Medular que teve LP no começo do acidente, foi tratada e 

atualmente tem a dependência de cuidados com a descompressão do corpo 

evitando a LP. Contudo no prontuário não constavam informações referentes ao 

tipo de tratamento, nem quando o mesmo foi realizado, tais informações foram 

obtidas somente por meio dos relatos da fisioterapeuta responsável que a 

acompanhou na época do ocorrido. 

     Em Outubro de 2017, em uma nova visita a Instituição B, os fisioterapeutas 

disponibilizaram prontuários de 04 pacientes com Lesão Medular.   

     Nos prontuários fornecidos foram encontradas informações como dados 

pessoais, datas e tipos de terapia, recusa do paciente, evolução e dificuldades 

encontradas, LP, tratamento da lesão por pressão, complicações devido ao 

trauma, endereço, data de nascimento, CID (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde), IMC ( Índice 

de Massa Corporal), internações, cor, etnia, estado civil, moradia, causalidade, 

filiação. As individualidades de cada prontuário estão expostas no quadro 2. 

 



Quadro 2 – Dados encontrados por prontuário Instituição B. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Durante as semanas seguintes foram feitas ligações e visitas as Instituições C, 

D, E e F. 

     A Instituição C marcou reunião com o fisioterapeuta, contudo a mesma não 

ocorreu, e não houve retorno. Enquanto que na Instituição D, o responsável não 

foi localizado para reunião.  

    Na instituição E, em reunião com um dos fisioterapeutas responsáveis, foi 

possível colher informações de 03 pacientes com LM, porém sem dados de 

localidade, somente a causalidade da lesão, idade, sexo, dia de tratamento e 

tempo da lesão, destes como é possível ver no Quadro 3, somente um 

apresentava LP contudo sem registros de condutas profissionais. 

 

Quadro 3 – Dados encontrados por prontuário Instituição E. 

DADOS DOS 

PRONTUARIOS 

PACIENTES 

 

01 02 03 04 

Data/Dias Consulta X X X X 

Tipo Terapia X    

Recusa da Terapia X    

 

Evolução/Dificuldades 

    

Lesão por Pressão X    

Tratamento LP X    

Complicação Trauma X  X X 

Endereço X X   

Data Nascimento X X  X 

CID X  X  

IMC X  X  

Internação X    

Cor/Raça X    

Estado Civil X    

Moradia X    

Causalidade X X X X 

Filiação X    

Renda Familiar X    

Nome Completo X X X X 

Tempo da Lesão X X X  

Sexo X X X X 

Idade X X X X 

DADOS DOS 

PRONTUARIOS 

PACIENTES 

 

01 02 03 

Data/Dias Consulta X X X 

Tipo Terapia    

Lesão por Pressão X   

Tratamento LP   X 

Endereço    

Data Nascimento    

CID    

IMC    

Internação    

Cor/Raça    

Estado Civil    

Moradia    



 

 

 

 

 

    E, por fim foi feita visita ao local onde se realizam as atividades da Instituição 

G, contudo não havia registros de nenhum paciente quanto sua situação, 

estando documentado apenas o nome dos visitantes, não sendo autorizada a 

consulta de tais dados. 

    A instituição G tem como objetivo a independência do paciente, evitando a 

atrofia muscular, com atividades físicas adaptadas, ao mesmo tempo que usa 

como terapia também é lazer.  

    Por fim, após um tempo determinado de busca por dados, a pesquisa foi 

encerrada, sem o alcance dos objetivos almejados. Acredita-se que a falta de 

dados nos prontuários, o não interesse das partes responsáveis, a falta de 

levantamento de dados e de conhecimento de muitos profissionais das unidades 

procuradas dificultaram o desenvolvimento e a possibilidade da caracterização 

de dados fidedignos para a conclusão do trabalho 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Conclui-se que no município de Caraguatatuba não possui politicas publicas 

sobre o levantamento de dados em relação ao projeto proposto, não há uma 

separação de patologias, incidências ou prevalências, os prontuários não 

seguem de acordo com a regra geral, pois não há especificação de patologias, 

tratamentos ou indicações de progressos, não alcançando o objetivo proposto.          

   O impedimento do objetivo teve fator ligado na incompreensão do tema  pelos 

profissionais de enfermagem, na falta de anotações de enfermagem, na demora 

de aprovação por parte da secretaria de saúde e insegurança dos profissionais 

quanto a pesquisa, na não adesão a mudança sugerida e ao déficit de 

informações no quadro clinico dos pacientes. 

Em Caraguatatuba há diversas fontes alternativas de tratamento para a patologia 

proposta, porém não há uma indicação adequada de cada uma delas, ou uma 

supervisão de profissionais em separação de gravidades, o acompanhamento é 

falho devido a importância que se abstém.  

    Contudo deve ser analisado proposta com a qualificação de profissionais que 

reconheçam a importância da gravidade que a doença influencia no cotidiano do 

Causalidade X X X 

Filiação    

Renda Familiar    

Nome Completo X X X 

 Tempo da Lesão X X X 

Sexo X X X 

Idade X X X 



paciente, a separação de indicativos de melhorias ou pioras em quadro clinico 

devido aos meios alternativos que devem ser analisados e acompanhados por 

profissionais e a família do indivíduo. 
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