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INTRODUÇÃO
A lesão medular (LM) é uma ocorrência que afeta não somente o indivíduo

acometido, como também toda sua família¹. Com o surgimento de diversos

instrumentos de coleta de dados focalizados no indivíduo com Lesão Medular,

há a necessidade em se padronizar estes instrumentos e avançar no quesito

cooperacional entre países, por meio de estudos multicêntricos que permitem

a interação e a troca mútua de conhecimentos e descobertas na área de

reabilitação entre pesquisadores e outros profissionais do mundo inteiro.

OBJETIVOS
Traduzir e adaptar o data set (instrumento de coleta de dados) do trato

urinário inferior para indivíduos com lesão medular para a língua portuguesa,

seguindo as normas e recomendações propostas pela International Spinal

Cord Society (ISCOS) e American Spinal Injury Association (ASIA).

MÉTODOS
Trata-se de um estudo metodológico de tradução de instrumento que contou

com a participação de cinco especialistas, onde tais atuaram nas etapas de

tradução e retrotradução, além de 5 juízes para avaliação da tradução

realizada. O data set foi posteriormente traduzido e adaptado, seguindo as

recomendações metodológicas da ISCOS e ASIA.

RESULTADOS
Durante a tradução do data set, 56% das sentenças foram traduzidas de

forma unânime pelos três tradutores convidados para o desenvolvimento

deste estudo. Dentre 9 questões que compunham o data set, apenas 4 delas

apresentaram pequenas divergências de tradução entre os convidados.

CONCLUSÃO
No final deste estudo, houve a obtenção de um instrumento traduzido e

culturalmente adaptado para avaliação do trato urinário inferior de pessoas

com LM em língua portuguesa. Tais processos podem garantir maior

participação da comunidade científica brasileira nos estudos multicêntricos

internacionais que tangem discussões acerca da Lesão Medular. A próxima

etapa a ser seguida (confiabilidade do instrumento) pode, ainda, permitir que

melhorias sejam implementadas nos serviços oferecidos nas instituições de

saúde que focam seus trabalhos no cuidado de reabilitação.
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