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Saúde

RESUMO

A Lesão Medular (LM) é um comprometimento neurológico incapacitante que pode ter origem traumática, tumoral, bacteriana ou virótica. O 
nível  e a extensão da lesão são causas que levam o indivíduo a alterações motoras, sensitivas e autonômicas, quanto mais alto o trauma a nível 
cervical maiores serão os danos causados aos membros superiores, inferiores e tronco,  e podem causar distúrbios do sistema cardiorrespiratório, 
vesico-esfincterianas e sexuais, dependendo da gravidade da lesão o indivíduo pode ficar tetraplégico ou paraplégico. A espiritualidade e a 
religiosidade têm sido apontadas como importantes dimensões para uma melhor Qualidade de vida (QV), e que pode compor na visão e 
perspectiva sobre a vida do ser humano, impactando assim na melhoria da Qualiadde de Vida. O objetivo deste artigo foi avaliar o impacto da 
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais na Qualidade de Vida do paciente com Lesão Medular (LM). Estudo de abordagem quantitativa, 
descritivo, prospectivo, do tipo transversal desenvolvido em um Centro de Reabilitação na cidade de Goiânia- GO. Assim uma amostra composta 
por 79 pacientes diagnosticado com LM de origem traumática em atendimento ambulatorial foram avaliados pelos instrumentos World Health 
Organization Quality of Life Instrument (WHOQOL – 100), WHOQOL – SRPB – módulo Espiritualidade, Religiosidade e Crenças pessoais da OMS e 
uma ficha sociodemográfica e clínica. Os resultados demonstraram que: em relação a seguir uma religião 43,04% eram evangélicos, 36,71% 
católicos, 2,53% espirita e 17,72% afirmaram não seguir religião. Apresentaram correlações significativas e positivas na maioria dos domínios 
pertencentes a espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais do WHOQOL – SRPB com os domínios de qualidade de vida do WHOQOL – 100, 
tendo o domínio Psicológico e meio Ambiente da qualidade de vida maiores correlações, os domínios Nível de Independência e Físico da 
qualidade de vida apresentam pontuações mais baixas e menor significância correlacionada. Conclui-se que as dimensões espiritualidade e a 
religiosidade é preditora de melhoria de Qualidade de Vida nesta amostra de pacientes com Lesão Medular, o que nos leva a despertar que um 
sólido sistema de crenças espiritual, religioso ou pessoal afeta positivamente ao enfrentamento ativo e adaptativo dos pacientes.
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