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O intestino neurogênico é uma complicação 
comumente associada à LM 
o  Constipação intestinal  
o Incontinência fecal 
o Isolamento social 

o  Comprometimento à saúde física e psicológica 

ASPECTO RELEVANTE NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 
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Objetivo 
 

Relatar a terapêutica interdisciplinar do 
manejo do intestino neurogênico em 
pessoas com lesão medular 



CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO 

Método  
 Relato de experiência do Serviço de Enfermagem – 

Ambulatório de reeducação intestinal, do CCR – Brasil 
 Inseridos por meio de Avaliação de Ingresso  
 
                                Serviço de Enfermagem e Nutrição  
 
  
 
                      

Orientação  
teórica e prática 

Individualmente e em grupo, tendo a participação da 

família no processo de  reabilitação 
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Método  
 Momentos distintos, mas interligados pela meta de 

reabilitação que é estimular a evacuação eficaz, com 
frequência regular (diária ou em dias alternados – 
levando em consideração o hábito intestinal antes da 
lesão), de consistência adequada, com horário escolhido, 
preestabelecido pelo paciente, prevenindo a 
incontinência fecal, ou outras complicações, como o 
fecaloma, em um período aproximado de dois meses,   

                   com acompanhamentos periódicos até que seja   
                           atingida a meta de reabilitação. 
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Resultado 
 

Dentre as manobras de reeducação intestinal, a terapêutica de 
maior sucesso no manejo com o intestino neurogênico é: 

 Massagem abdominal 
 Estímulo dígito-retal  
 Angulação de 15° na posição sentado 
 Ortostatismo diário por quarenta minutos 
 Consumo de fibras alimentares e ingesta de 1,5 a 2 litros de água 

por dia  
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Considerações Finais  
 O sucesso da reabilitação pode ser fortemente influenciado pela 

forma como essas pessoas são conduzidas, especialmente, pela 
comunicação que se estabelece entre profissionais, pessoas e 
famílias em processo de reabilitação.  

 A equipe interdisciplinar tem um papel fundamental na 
modulação das fases iniciais ao trauma medular pela sua 
aproximação com o quotidiano dessas pessoas e famílias; uma 
via que permite mostrar, paulatinamente, que a reabilitação é 
uma possibilidade de retorno à vida, um processo que se vence 
etapa por etapa, com objetivo de acrescentar qualidade de vida. 



CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO 

Referências  
Borges AMF, Brignol P, Schoeller SD, Bonetti A. Percepção das pessoas com lesão medular sobre a sua condição. Rev. Gaúcha Enferm. 
2012 set;33(3):119-125. 
  
Caliri MHL, Furlan MLS, Defino HLA. Tratamento do intestino neurogênico em adultos com lesão da medula espinhal. Diretrizes para uma 
prática baseada em evidências. Coluna/Columna. 2005;4(2):102-5. 
  
Faleiros-Castro FS, Paula ED. Constipation in patients with quadriplegic cerebral palsy: intestinal reeducation using massage and a 
laxative diet. Rev Esc Enferm USP.  
2013;47(4):836-42. 
  
França ISX, Coura AS, Sousa FS, Almeida PC, Pagliuca LMF. Qualidade de vida em pacientes com lesão medular. Rev. Gaúcha Enferm. 2013 
jan;34(1):155-163. 
  
Kirshblum S. New rehabilitation interventions in spinal cord injury. J Spinal Cord  
Med. 2004;27(4):342-50. 
  
Lohne V. Back to life again-patient’s experiences of hope three to four years after a spinal cord injury-a longitudinal study. Can J Neurosci 
Nurs. 2009;31(2):20-5. 
  
THOLL, A.D. O quotidiano e o ritmo de vida de pessoas com lesão medular e suas famílias: potências e limites na adesão à reabilitação 
para a promoção da saúde. 2015, 250f. Tese (Doutorado em Filosofia na Enfermagem) – Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

  
  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohne V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohne V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohne V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19522458


OBRIGADA!!!!! 


