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A Lesão Medular (LM) é um agravo que traz um importante

impacto físico, psicológico e econômico que afeta, não só o

individuo mas toda a família.

Estima-se que no mundo, cerca de 20 a 40 indivíduos/milhão

possuem lesão medular traumática. Nessa direção, na tentativa

de aproximar os pesquisadores e suas investigações com as

demandas da sociedade que nos sustenta, pensamos em um

meio de comunicação direta entre os pesquisadores e a

população alvo do estudo, visando a criação de um Registro

Nacional de pessoas com lesão medular com a finalidade de

conhecer as demandas coletivas e poder corresponder

diretamente com as nossas pesquisas, aos anseios dessa

população específica, aproximando assim os pesquisadores da

sociedade.

O objetivo desse estudo foi o desenvolvimento de um formulário

de inscrição on-line para cadastro de pessoas com lesão medular.

Introdução

A pesquisa foi estruturada em três etapas distintas: na primeira

etapa foi confeccionado o formulário seguindo o modelo

americano desenvolvido pela universidade de Michigan. Na

segunda etapa foi realizada a validação por juízes com

experiência em reabilitação de indivíduos com LM. Na terceira

etapa foi realizada o pré-teste do questionário online portadores

de LM encontrados na rede social Facebook e conhecidos do

grupo de pesquisa. Neurorehab.

Método

O formulário online elaborado foi elaborado com 15 questões 

seguindo o modelo americano com adequações para o cenário 

brasileiro. A pontuação atribuída pelos juízes, as 15 questões da 

versão entregue foram consideradas “adequada sem alterações” 
ou “adequada com poucas alterações”, mostrando que a 
concordância dos juízes com os quesitos clareza, compreensão, 

linguagem e relevância foi estatisticamente significativa

Através das respostas dos roteiros respondidos por indivíduos 

com lesão medular, o formulário está de fácil compreensão e 

sem necessidade de alterações.

Tabela 1 - Distribuição da pontuação atribuída pelos juízes 

segundo os quesitos avaliados, Ribeirão Preto, 2016.

Resultados Conclusões

O desenvolvimento de um formulário de inscrição online 
para participação de pesquisas e para a criação de um 
registro nacional de pessoas com lesão medular foi um 
modo encontrado para aproximar pesquisadores desse 
público alvo. Nessa direção, com a validação do 
instrumento de coleta de dados com especialistas e 
realização do pré-teste com uma amostra da população 
potencial do estudo, ficou evidente que o mesmo passou 
por melhorias significativas e contribuíram para a 
adequação das questões ao conteúdo específico e ao 
público alvo, agregando confiabilidade, validade e 
usabilidade ao formulário online.
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