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Introdução: O enfermeiro naturalmente desenvolve papéis nos âmbitos educativo, gerencial, na coordenação e

implementação da assistência de Enfermagem ao paciente , à família e à comunidade, tornando-se integrante

essencial na recuperação e cuidado com pacientes portadores de lesão medular. Atualmente o IBGE identificou que

14,5% da população brasileira como portadora de deficiência física (1). O inevitável comprometimento da estrutura da

pele está no grupo das complicações mais freqüentes na pessoa com lesão medular, por surgir como resultado do

repouso prolongado no leito ou permanência por longo período na mesma posição (2). Dado que afirma a

necessidade de conhecimentos de enfermagem específicos e assistência sistematizada proporcionando cuidado

integral e humanizado ao lesado medular. Nesse contexto torna-se importante a realização da sistematização da

assistência de enfermagem e, a definição de Diagnosticos de Enfermagem específicos para o cuidado com

pacientes portadores de lesão medular, contribuindo para uma assistência qualificada, facilitando assim, a

recuperação do paciente e a reabilitação em conjunto com a familia. Objetivo: Será identificar os Diagnosticos de

Enfermagem mais freqüentes em um paciente com lesao medular. Metodologia: Por se tratar de um projeto de

pesquisa para elaboração do trabalho de conclusão de curso de especializacao em estomaterapia, está em fase de

aprovação pelo comitê de ética. Estudo de caso baseado na situação real de paciente que oferece um método de

tomada de decisão clínica e permite a investigação em profundidade de uma pessoa. (3) . O sujeito deverá ser

atendido em domicilio por um serviço de atenção especializada do interior de São Paulo, ser portador de lesão

medular com paraplegia ou tetraplegia. Os diagnósticos de enfermagem serão baseados na taxonomia II NANDA

Internacionaol 2009-2011, definidos por meio do raciocínio Risner. O instrumento de coleta será o mesmo utilizado

durante a entrevista clinica da instituição de saúde que atenderá o paciente. Resultados esperados: A identificação

dos diagnósticos de enfermagem relevantes na atenção ao paciente que sejam pertinentes ao cuidado em domicilio,

que atendam as necessidades primordiais do binômio paciente e família visando a superação das limitações

impostas pelo comprometimento neuromuscular proveniente da lesão medular.
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