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Disfunção 
Intestinal na 

Lesão Medular

  Tome pelo menos de 2 a 3 litros por dia de  

água.  

  Evite os refrigerantes que favorecem a 

produção de gazes, causando sensação de 
“estufamento”. Prefira sucos.

  Reduza alimentos como batata, macaxeira 

que são ricos em amido e não favorecem o 
funcionamento intestinal.

  Para conseguir bons resultados você 
deverá ser disciplinado e cumprir as 
orientações todos os dias.

PROGRAMA DE 
REEDUCAÇÃO INTESTINAL 

BEM PLANEJADO
  A reeducação de seu  intestino após a 

lesão medular é possível com planejamento e 
dedicação. 

  Esvaziar o intestino de forma regular e 

evitar o bloqueio das fezes (impactação e 
constipação) são os objetivos do programa.

  Observar a frequência das eliminações e a 

consistência das fezes. Caso estejam 
infrequentes, com intervalos superiores  à 3 
dias, e/ou endurecidas, certifique-se de que 
todas as orientações foram realizadas.

   PROMOVE:
 - Vida mais saudável; 
 - Independência;
 - Previne movimentos intestinais não
   planejados;
 - Melhora a confiança para enfrentar 
 situações sociais; 
 - Retoma o controle da função orgânica;
 - Evita complicações (fissuras,
  hemorroidas, divertículos).

DICAS 
Procure ingerir alimentos ricos em fibras:

Faça um Diário do 
Intestino

Anote: Data e hora do início do cuidado, 
posição, método de estimulação, técnicas 
auxiliares, tempo para os resultados.

Anote: Quantidade, consistência e cor 
das fezes, se houve movimentos intestinais 
não - planejados, cólicas abdominais, dor, 
espasmos musculares ou sangramento. 

É importante anotar presença de 
sangue ou descoloração nas fezes, 
muito escura ou clara. Isto indica 
necessidade de avaliação médica. 



   A lesão medular provoca alterações no controle 

do intestino. Lesões em nível mais alto há tendência 
à constipação pela inatividade da parede intestinal, 
nas lesões baixas há incontinência (eliminação 
acidental de fezes). 

  O intestino neurogênico é a perda da sensação 

de necessidade de evacuação ou inabilidade para 
distinguir presença das fezes no reto. 

  Ocorre devido ao bloqueio das mensagens 

enviadas do aparelho digestivo para o cérebro e 
deste de volta ao aparelho digestivo através da 
medula espinal.

  Um Programa de Reeducação pode fazer com 

que o intestino funcione sempre em um mesmo 
horário, tornando mais fáceis as atividades fora de 
casa e melhorando a qualidade de vida. 

Intestino Neurogênico

  Deve ser iniciado na fase aguda da lesão.

Utiliza bases fisiológicas do funcionamento 
intestinal.

  Objetivos do treinamento:
 - Obter funcionamento intestinal regular;
 - Formar fezes macias;
 - Evacuar no mesmo período do dia.

  Fases do Treinamento (Veja tabela ao lado):
 - Preparação: 1 a 6
 - Estimulação: 7 e 8
 - Evacuação 
 - Finalização: 9 a 12

Treinamento Intestinal

MANTENHA PESO CORPORAL ADEQUADO

  O  e x c e s s o  d e  p e s o  f a v o r e c e  o 

desenvolvimento de algumas doenças crônicas 
como: diabetes, pressão alta, aumento dos 
níveis de gordura no sangue, além de 
alterações da respiração e pode levar a 
aterosclerose ou entupimento dos vasos 
sanguíneos, aumentando o risco de ataques 
cardíacos e AVC. A obesidade também diminui 
a mobilidade e dificulta as transferências de um 
local para outro.

  Tenha uma alimentação saudável e tente 

manter o seu peso adequado. 


