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CONCLUSÕES:

Sendo a DA considerada uma emergência médica, é imperativo fomentar a participação dos Enfermeiros de Reabilitação como atores principais, nos diversos contextos onde se desenvolve a sua 
intervenção, no sentido de detetar precocemente alterações sugestivos de tal distúrbio e agir em conformidade, evitando desta forma o surgimento de complicações.

INRODUÇÃO:

A Disreflexia Autonómica (DA) é considerada uma emergência médica, potencialmente fatal, que ocorre em indivíduos com uma lesão medular em T6 ou acima. Caracteriza-se por uma resposta 
hiperativa do Sistema Simpático, a um estímulo nocivo abaixo da lesão, originando hipertensão associada a bradicardia, podendo conduzir a descolamento da retina, AVC, convulsões, enfarte do 
miocárdio ou mesmo à morte, se não for tratada atempadamente.
É predominantemente mais frequente em doentes com lesões completas do que em lesões incompletas. Quanto mais alto é o nível da lesão mais graves são os sinais e sintomas. 

DESENVOLVIMENTO:

OBJETIVO:
- Identificar as alterações ocorridas na DA 
- Evidenciar o papel do Enfermeiro de Reabilitação na primeira abordagem de prestação de cuidados. 

METODOLOGIA:

- Pesquisa Bibliográfica

Sinais e sintomas

- cefaleias, 
- bradicardia, 
- hipertensão arterial moderada ou grave, 
- rubor facial e/ou palidez, 
- sudorese,
- pilo ereção supra lesão, 
- visão turva,
- congestão nasal, 
- sensação de arrepio, 
- náuseas e ansiedade. 

Causas Comuns

Estímulos que deveriam ser dolorosos e incómodos mas 
geralmente não são sentidos pela pessoa com lesão 
medular, podem desencadear esse síndrome, 
designadamente: 
- Pele: Ulceras de/por pressão
- Aparelho Urinário: Distensão vesical (retenção 
urinária ou obstrução da algália), Infeção urinária, 
Cálculos renais.
- Aparelho Digestivo: Distensão abdominal por 
obstipação
- Outras causas: Trombose venosa profunda, Fraturas, 
Exposição a temperaturas muito frias ou quentes, 
Situações de Stress

Procedimento

- Elevar a cabeceira ou colocar o doente na posição de 
sentado. (Diminui a PA, evita complicações e permite 
identificar a causa desencadeante)

- Verificar se apresenta globo vesical. (Verificar se a sonda 
está permeável. Realizar teste à urina para excluir infeção 
urinária; no caso de o doente realizar cateterização vesical 
intermitente deve ser algaliado)

- Verificar se existe distensão abdominal. (Verificar a eficácia 
dos treinos intestinais realizados e a existência de fecalomas. 

- Verificar a pele. (Retirar roupas e meias elásticas, procurar 
lesões na pele ou unhas encravadas)


