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Introducao: A lesão da medula espinhal (LME) resulta em alterações autonômicas, nas quais podem ser inclusas disfunções das
sensações apresentadas pré e pós-esvaziamento vesical e intestinal. A perda da função geniturinária e gastrointestinal após a lesão traz
implicações funcionais para tais pacientes.

Objetivos: Descrever quais as sensações pré e pós-esvaziamento vesical e intestinal, verificar se há relação entre o diagnóstico clínico e
o tipo de LME com as sensações em indivíduos com lesão medular.

Método: Trata-se de um estudo transversal realizado com 83 pacientes, atendidos em hospitais públicos escola. A coleta de informações
foi por meio de entrevista, utilizando um roteiro semi estruturado contendo 21 perguntas objetivas e subjetivas, com dados pessoais,
clínicos e informações sobre as sensações pré e pós-esvaziamento do sistema urinário e intestinal após lesão medular. A coleta de dados
foi realizada por um único entrevistador previamente treinado e orientado para ler as perguntas, preenchê-las ou assinalá-las conforme as
respostas do paciente. A pesquisa está de acordo com Comitê de Ética - CAAE: 36112114.1.0000.5231.

Resultados: A média de idade foi de 37,13± 12,58 anos, sendo 84,3% masculino, paraplégicos (81,9%) e LME completa (59,0%).
Houve associação significativa (p < 0,001) da LME incompleta e presença de sensação pós-esvaziamento vesical. Os pacientes com
tetraplegia e LME incompleta apresentam sensações pré-evacuação (p < 0,001; p < 0,001) e pós-evacuação (p = 0,020; p = 0,010),
respectivamente. A sensação de arrepio indica o momento do esvaziamento vesical em pacientes tetraplégicos (p = 0,010) e do
esvaziamento intestinal em pacientes com LME completa (p < 0,001), indicando como sensação de alívio nos pacientes paraplégicos no
pós-esvaziamento vesical (p < 0,001).

Conclusão: A maioria dos pacientes relatou algum tipo de sensação pré-esvaziamento vesical e intestinal, independentemente do tipo de
LME. O entendimento destas informações é necessário para orientar os pacientes a reconhecerem as sensações lindando com sua
condição fisiológica e evitando constrangimentos psicossociais."
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