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Introdução
A lesão medular se define pelo trauma da medula espinhal, a qual pode ser causada por hiperextensão e hiperflexão, compressão ou
rotação do corpo vertebral e por lesões penetrantes que resultam em diversos graus de déficit no que tange o sistemas sensóriomotores, bem como disfunção autonômica e esfincteriana em formas mais graves. A ruptura total ou parcial da lesão medular, pode
alterar as condições da pele, dado à diminuição da mobilidade física, cisalhamento, pressão nas proeminências ósseas, e
consequentemente, o aparecimento de lesões. Considera-se de competência da enfermagem a avaliação das feridas, a intervenção e
escolha de coberturas adequadas, bem como, a proposição condutas de promoção à saúde relacionadas à prevenção ao agravo e
aparecimento de novas das lesões.

Objetivos

Casuística e Métodos

Relatar a experiência do cuidado integral de enfermagem à
paciente com trauma medular e múltiplas lesões por pressão
(LPP) associadas à insuficiência no autocuidado, em
acompanhamento ambulatorial no sul do país, sob a perspectiva
do ensino, pesquisa e extensão de um graduando de enfermagem.

Relato de caso, com vítima de trauma por arma de fogo, com
múltiplas LPP, aborda a internação e alta, e acompanhamento
ambulatorial do paciente, referenciado a um hospital do sul do
país, em 2019. Para a coleta de dados utilizou-se do instrumento
de avaliação da pessoa com ferida, o qual abarca questões
sociodemográficas, clínicas, avaliação da lesão e condutas. Este
estudo foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa:
CAAE:12151519.9.0000.0121.

Resultados
Figura 1: Problemática do paciente.
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Após a alta hospitalar, o paciente seguiu em acompanhamento ambulatorial, o que permitiu
estabelecer escuta terapêutica entre aluno e paciente, extremamente necessária na prática Figura 2: Intervenções e orientações.
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Conclusão
A tríade ensino, pesquisa e extensão, permitiu ao estudante de enfermagem a possibilidade dar continuidade no cuidado da
internação e após a alta, de aprender e praticar os princípios que norteiam a cicatrização de feridas, propor intervenções de enfermagem
para a remissão das lesões em pacientes com lesão medular de forma holística e individual afim de melhorar a qualidade de vida e
reinserção social. Compreender os hábitos de vida e os fatores que determinam o aparecimento de lesões, junto a o processo de
epitelização, permitirá a implementar novas estratégias do cuidado a fim de promover a restauração da pele, bem como promover a
recuperação da independência possível ao paciente, estimulando suas potencialidades.
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