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Introdução: O indivíduo com Lesão Medular (LM) é aquele que sofreu um trauma na
medula espinhal devido a um abalo por impactos mecânicos, acidentes com arma de
fogo e automobilísticos, exposição à patógenos que podem estar levando à compressão
ou ruptura total ou parcial da transmissão medular (FARO, 1999). Muitas vezes a
situação que ocasiona a LM acontece de forma inesperada, pegando os indivíduos de
surpresa diante da condição que apresentam após a lesão, com perda da sensibilidade,
mobilidade, alterações nas eliminações, entre outros aspectos que geram deficiência e
incapacidade tornando-os dependentes de outras pessoas para realização de atividades
como vestir/despir, alimentar, sentar, higiene, eliminação urinária e fecal (
SMELTEZER, BARE, 2006). As limitações repercutem diretamente na vida pessoal,
familiar, social e econômica das vítimas de LM.  Assim, considerando a gravidade do
TM e a dependência por cuidados é preciso compreender o significado de qualidade de
vida para esses pacientes, bem como os aspectos da reabilitação para sua estabilidade
física, motora e psicossocial (CARCINONE; CALIRI; NASCIMENTO, 2005). 
A reabilitação de enfermagem é um processo multi e interdisciplinar que deverá seguir
uma seqüência de ações, promovendo uma assistência qualificada e especializada para
que se possa estabelecer equilíbrio corporal e psicológico a estes pacientes ( FARO,
2003).  Objetivo: A reabilitação é um trabalho multidisciplinar, holístico enfocando
família paciente e cuidador família. Neste sentido a assistência de enfermagem permite
que se tenha um conhecimento completo e detalhado capaz de organizar atividades de
acordo com a necessidade de cada paciente, permitindo uma assistência centrada e
desenvolvida (FARO, 2003). Conclusão: Portanto, pretende-se conhecer as principais
alterações vivenciadas pelos indivíduos com lesão medular, seu anseios e medos,
mudanças bruscas ocorridas em suas vidas no sentido de buscar colaborar para uma
melhor reabilitação e  aquisição de melhorias na qualidade de vida destes indivíduos.
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