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Introdução e objetivos: INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) resumida para lesão medular
surge com intuito de melhorar a coleta de informações relevantes após o
trauma. A CIF serve como ferramenta estatística, gerando dados relativos à
funcionalidade humana e seus efeitos nas atividades de vida diárias destes
indivíduos. OBJETIVO: Avaliar a funcionalidade de indivíduos com lesão
medular com base na CIF resumida para indivíduos com este diagnóstico.

Métodos: MÉTODOS: Todos os pacientes foram entrevistados por meio de
roteiro estruturado coletando dados pessoais e clínicos correspondente à
versão resumida da CIF para lesão medular, CAAE 36112114.1.0000.5231.
Os dados a respeito das funções do corpo foram interpretados por meio dos
qualificadores da CIF. Para o estudo, utilizaram-se três categorias de
funções do corpo, dentre elas: b710 funções da mobilidade das articulações,
b730 funções da força muscular e b735 funções do tónus muscular, no qual a
pontuação 1 (um) - significa não houve alteração e a 2 - houve alteração
após a lesão. Os dados foram analisados no programa Statistical Package for
Social Science (SPSS®) versão 21.0 para Windows®.

Resultado: Resultados: A média de idade dos 31 pacientes foi de 41,19
(Dp=14,17) anos sendo 71,0% do gênero masculino, 87,1% paraplégicos e
80,6% com lesão por mais de três anos. 58,1% deles relataram alterações no
item b710 após a LM, seus subníves b7100, b7101 e b7102 apresentaram
41,9%, 61,3% e 61,3%, respectivamente, na incidência de alterações da
função. Os itens b7108, b7109, b7308, b7309, b7351, b7358 e b7359 foram
considerados inválidos para o estudo. 87,1% da amostra apresentou
alteração do item b730, seus subníveis (b730-b7306) apresentaram níveis
significantes superiores a 83,9%. O item b735 e o subnível b7350
apresentaram 83,9% e 87,1% respectivamente de prevalência de alteração
em paciente



Discussão e conclusão: DISCUSSÃO: Embora 87,1% dos pacientes
apresentem alterações nas funções do tônus e da força muscular, apenas
58,1% deles relataram alteração na função da mobilidade das articulações,
esperava-se que essa porcentagem fosse maior devido a complicações,
gerada pela LM crônica. CONCLUSÃO: A fisioterapia neurofuncional mostra-
se necessária para a manutenção e prevenção de complicações
neuromusculoesqueleticas e relacionadas ao movimento em pacientes com
LM crônica.
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