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INTRODUÇÃO

A lesão medular (LM) caracteriza-se por ser uma condição com manifestações clínicas incapacitantes e permanentes pelo comprometimento do funcionamento

da medula espinhal, com enorme repercussão física, psíquica e social (BRASIL, 2015).

OBJETIVO

Avaliar e correlacionar a resiliência com a autoestima e apoio social em pessoas com lesão medular traumática (LMT)

MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo, correlacional e comparativo. A amostra foi composta por 204 adultos com LMT, oriundos do

cadastro de voluntários para pesquisa do grupo Neurorehab. Os dados foram coletados com três escalas (escala de resiliência RS-14, Escala de Autoestima de

Rosenberg e Escala de Apoio Social (AS). Os links com as escalas foram enviados pelas mídias sociais (e-mail e WhatsApp) para cerca de 700 voluntários, a

coleta durou 3 meses até atingir amostra.
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RESULTADOS

A maioria dos participantes foi do sexo masculino (74%) com média de idade de 36,1 anos (d.p.=9,24). Foi encontrado correlação entre a resiliência e as

variáveis do apoio social, exceto o apoio material (p=0,8798), e também houve correlação entre a autoestima com a resiliência (p≤0,001). O estudo

mostrou resiliência e apoio social moderada e autoestima baixa entre os participantes.

Tabela 1: Resultado das médias das escalas, (n=204), Brasil, 2019.

CONCLUSÃO

O estudo mostrou que a resiliência é influenciada pelo apoio social e autoestima das pessoas com LMT. Diante disso, recomenda-se que no processo de

reabilitação das pessoas com LMT os aspectos psicológicos, como a resiliência, sejam considerados e tratados com atenção. Estudos complementares são

necessários para a compreensão holística visando o tratamento individualizado e efetivo que consiga maximizar a autonomia e o retorno da participação dessas

pessoas na sociedade.
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