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Introdução e objetivos: 
A lesão medular constitui um grande desafio na vida de um indivíduo, podendo 
acometer qualquer segmento e sendo ocasionada por diversos fatores traumáticos, 
acarretando comprometimento motor e sensitivo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar 
a qualidade de vida e independência funcional em Lesados medulares tratados 
fisioterapeuticamente em um Centro de Reabilitação Motora, assim como suas 
correlações.  
 

Métodos: 
A pesquisa é um estudo do tipo transversal e observacional em 20 indivíduos homens 
submetidos à fisioterapia. O estudo foi realizado na Clínica Escola da Universidade 
Tiradentes, localizada na cidade de Aracaju Sergipe, no período de setembro a 
novembro do ano de 2012. Para análise estatística, foi usado o programa GraphPad 
Prim 5.0, utilizando a correlação de Pearson.  
 

Resultado: 
Após análise dos resultados, verificou-se uma prevalência de lesados medulares na 
faixa etária de 21-41 anos (55%), do gênero masculino (100%), sendo o nível cervical 
o mais prevalente (50%). Em relação à causa do trauma medular, observou-se que os 
acidentes automobilísticos totalizaram 50% das lesões. O tempo de lesão medular foi 
de 1 a 6 anos (65%). Foi encontrada correlação moderada entre o nível de lesão e a 
independência funcional (r = 0,67; p = 0,001); correlação fraca, não significativa, para 
nível de lesão e a qualidade de vida (r = 0,29; p = 0,67). A correlação entre a 
independência funcional com o tempo de lesão e comprometimento sensitivo 
demonstrou haver correlação moderada (r=0,67; p=0,001). Houve correlação fraca 
ainda sem diferença significativa entre a qualidade de vida com o tempo de lesão (r = 
0,27; p = 0,24); e qualidade de vida com comprometimento sensitivo (r = 0,30; p = 
0,19). Já a correlação entre a independência funcional com a escala ASIA foi 
moderada (r=0,64; p=0,0021) e independência funcional e a qualidade de vida também 
moderada (r=0,47; p=0,033).  
 

Discussão e conclusão: 
Conclui-se então que qualidade de vida nem sempre está vinculada ao nível de lesão, 
como se pensa, sugerindo que a mesma não depende apenas do aspecto físico, mas 
também do convívio social, de fatores ambientais e do bem-estar psicológico. 


