


Introdução

• A partir da Lesão Medular provoca diversas mudanças incapacitantes
que se manifestam como alterações motoras, sensitivas, autonômicas
e psicoafetivas, o que remete a injúria à repercussão física, psíquica e
social.

• O processo de adaptação que transcende a lesão possui
uma relação direta a trajetória de aprendizagem da nova condição de
saúde, implicando em uma resposta emocional traduzida por
sentimentos e emoções redimensionadas.

Objetivo: Compreender o conceito de esperança para pessoas com lesão 
medular levando em consideração o produzido na ciência.



Método

• Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa ou tradicional.

DESCRITORES

Medula Espinhal, Pessoa com Deficiência 
e Esperança

Cruzamento
Marcador boleano AND

PALAVRAS-CHAVE

Lesão Medula Espinhal, Lesão Medular, 
Esperança e Enfermagem

Cruzamento
Marcadores boleanos AND quando 

associados à Esperança e Enfermagem, e 
OR quando cruzado Lesão Medular e 

Lesão Medula Espinhal

IDIOMAS

Português, 
inglês e 
espanhol

LILACS, INDEX, BEDENF, SCIELO, 
PUBMED, SCOPUS e CINAHL



LILACS 
INDEX
BDENF

CINAHLSCIELO PUBMED SCOPUS

74

Total: 445

Selecionados pelo Título: 103

Remoção de Repetidos (EndNote): 61

Selecionados pelo resumo: 31

Avaliação por Experts: 21

04 90 231 46

Leitura na íntegra: 21 artigos



Resultados



Resultados
CATEGORIAS

Fatores 

Incentivadores

Rede de apoio, 
planejamento 

pessoais, metas e 
objetivos atingíveis, 
resinificar a própria 

vida, aceitar a 
própria situação, 

manter-se gestor de 
suas decisões e 

escolhas

Fatores 

Redutores

Incerteza do futuro 
com a deficiência, 

barreiras 
arquitetônicas, 
informações 
insuficientes 
advindas dos 

profissionais, rede 
de apoio deficitária 
ou superproteção e 
manter-se motivado 

a tentar

Definições de 

Esperança

Transcendem o que o 
conceito de esperança 

poderia atingir

A esperança é definida como energia, 
força, forma de adaptação ou 
estratégia de enfrentamento, 

perspectiva de futuro positiva, 
maneira de comporta-se, jeito de ver a 
própria vida, manter-se motivado em 

meio às dificuldades. 

Porque compreender 

a esperança

Poucas são as profissões 
que olham para a 

esperança como uma 
ferramenta de mudança, 

como um fator chave 
para ser usado como 

estratégia de 
enfrentamento e 

promover no individuo 
a verdadeira autonomia 

e independência que 
tanto se fala quando o 
assunto é deficiência. 



Conclusão

• A esperança é um fenômeno complexo, singular, multidimensional e
multiplicador de razões para manter-se de cabeça em pé.

• Esperança é o precursor, é o que nos faz continuar tentando, continuar
enfrentando os desafios que a vida nos coloca e nos manter no volante
da nossa própria história.

• Compreender esta temática segundo a perspectiva dialética da
esperança – Trabalho de Conclusão de Curso.
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