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Introdução e objetivos: O traumatismo crânio encefálico (TCE) é a maior
causa de morte em adultos jovens em todo mundo, além da mortalidade,
apresenta altas taxas de morbidade. No intuito de mensurar e quantificar a
capacidade funcional do indivíduo escalas de avaliação funcional foram
criadas, entre elas está a Medida de idependência funcional (MIF). O
objetivo deste estudo foi traçar o perfil funcional dos pacientes com TCE
grave após alta da UTI.

Métodos: Estudo longitudinal transversal. Participantes foram recrutados
nos dois hospitais públicos de alta complexidade da grande Florianópolis. O
período de coleta foi de janeiro de 2015 a junho de 2015. Foram incluídos no
estudo 67 pacientes admiditos com TCE grave nestes hospitais. O critério de
inclusão foi apresentar escala de coma de Glasgow (ECG) de 8 a 3 no
período de admissão na Emergência. Dos 67 pacientes, 15 foram a óbito
durante internação na UTI (22,4%) e 2 foram transferidos para outra cidade
(3,0%), restando 49 pacientes para avaliação. Foi aplicado MIF nos
pacientes 72 horas após alta da UTI por um Fisioterapeuta.

Resultado: A média de idade dos pacientes é de 41,06 (DP ±17,93) anos, e
89,6 % dos pacientes (n=67) são homens. De 49 pacientes , 19 eram do
hospital A e 30 do hospital B. O valor mínimo da FIM obtido entre os
pacientes foi 18 e o máximo 126. A média total da FIM foi de 35.71 ± 30.1
sendo 28.74 ± 23.2 do hospital A e 40.13 ± 33.4 do hospital B. Desvio
padrão total de 30.19.

Discussão e conclusão: O presente estudo conclui que após a alta da
Unidade de terapia intensiva a pontuação geral dos pacientes é baixa,
apontando para um grave comprometimento funcional. O estudo mostra
também uma heterogenidade na função, onde tiveram pacientes com a
pontuação mínima e máxima da MIF, que pode ser atribuído a diversos
fatores, como idade, gravidade da lesão, lesões associadas entre outros. São
necessários mais estudos para identificar outros fatores que influenciam a
funcionalidade.
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