
O QUE FAZER NA 
DISAUTONOMIA?

2018

  Mantenha vigilância do paciente por 2h 

após melhora do quadro.

  Identificar o estímulo causador de 
forma rápida é essencial para o 
tratamento.
 

  Se, apesar dos cuidados prestados, 
os sintomas permanecerem, procure o 
Serviço de Pronto Atendimento (UPA) e 
informe os sinais da disautonomia 
observados. 

  Mostre esse panfleto ao profissional que 

estiver realizando o atendimento do seu 
paciente com lesão medular.

  Informe a medicação que já administrou 

e os cuidados que já realizou. 

Disautonomia no 
Paciente com 

Lesão Medular 
  Mantenha a calma e promova ambiente 

seguro;

  Identifique o estímulo desencadeante e 

retire-o;

  Eleve a cabeceira da cama a 45 - 90º 

graus ou sente o paciente. Essa posição 

promoverá diminuição da pressão arterial;

  Monitore a pressão arterial e administre 

medicação antihipertensiva de acordo com 

prescrição médica;

  Não eleve os membros inferiores. Essa 

posição aumenta o retorno venoso  

causando novos episódios de hipertensão;

  Examine a pele e remova pontos de 

pressão;  

  Retire vestuário, calçados, órteses, 

meias elásticas ou dispositivos apertados; 

  Realize a mudança de decúbito do 

paciente; 

  Realize cateterismo vesical intermitente 

(CAT) se o paciente esvazia a bexiga por 

sondagem de alivio;

  Se o paciente possui sonda vesical de 

demora (SVD) verifique a existência de 

obstrução, dobras no tubo de drenagem; 

  Faça um toque retal e procure presença de 

fezes na ampola retal. Se presentes, extraia 

manualmente; 

ATENÇÃO!



DISAUTONOMIA

  É um desequilíbrio temporário ou persistente 

do sistema nervoso autônomo, que comanda a 
função de muitos órgãos e sistemas.  

  É uma complicação da lesão medular que 

ocorre em pacientes com lesão no nível 
neurológico igual ou superior a T6. 

Estímulos que Causam 
Disautonomia:

  A disautonomia pode ser desencadeada por 

estímulos que ocorrem abaixo do nível da lesão 
medular.

  Se não reconhecida e manejada de forma 

adequada pode ser fatal.

   A ocorrência da disautonomia é uma 

Emergência Médica, que requer tratamento, 
eliminação do estimulo e controle da pressão 
arterial.

- Distensão da bexiga (bexigoma é a causa mais 
comum); 
- Distensão ou impactação intestinal; 
- Infecção urinária;
- Trombose venosa profunda (TVP);
- Unha encravada;
- Roupas e cintos apertados;
- Dor associada a fraturas ou traumas;
- Picadas de insetos;
- Lesão por pressão (LPP);
- Queimaduras;
- Contato com objetos duros ou cortantes (o 
paciente pode ter sentado em cima de um objeto 
sem perceber);
- Úlcera gástrica/gastrite;
- Cálculo biliar/renal/vesical

Sinais e Sintomas da 
Disautonomia:

- Congestão nasal;
- Sensação de ansiedade;
- Palidez abaixo do nível da lesão; 
- Hipertensão;
- Hipotensão ortostática/postural (queda da 
pressão ao sentar/levantar);
- Disfunção cardiovascular: bradicardia (pulsação 
- menor 60 batimentos) ou taquicardia (pulsação 
acelerada acima 100 batimentos); 
- Rubor/manchas vermelhas na pele;
- Mal estar;
- Tremores;

- Dormência (parestesia);
- Sensação de aperto no peito; 
- Extremidades frias;
- Dificuldade da linguagem (afasia);
- Ereção sem estímulo (priaprismo); 
- Síndrome Horner (alteração das pupilas/queda 
parcial da pálpebra (ptose), sudorese na face do 
lado afetado);
- Convulsão;
- Perda da consciência e coma
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