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Introdução e objetivos: Adolescentes com doenças desmielinizantes (DD)
apresentam repercussões na funcionalidade que se traduzem em limitações
de atividade e restrições de participação. A Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) oferece um entendimento sobre
a deficiência a partir de suas relações com os fatores contextuais. Este
estudo objetiva identificar aspectos relevantes relacionados aos Fatores
Ambientais que atuam como facilitadores ou barreiras na vida de
adolescentes com DD.

Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo realizado com
adolescentes com doenças desmielinizantes de 10 a 17 anos, no ambulatório
de Fisioterapia Motora do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Foi aplicado um questionário
semiestruturado construído a partir dos domínios (e1 a e5) do componente
Fatores Ambientais da CIF. Os dados foram tabulados no programa Epi Info
3.5 e realizou-se a análise descritiva com frequência e cálculo de média,
descrevendo os achados em porcentagens. O projeto foi aprovado pelo CEP/
IFF sob o número CAAE 02636812.0.0000.5269

Resultado: Compuseram a amostra 9 adolescentes com idade média de
12,89 anos. Três adolescentes (33,3%) relataram a falta de acesso a
tecnologias para comunicação, mobilidade e adaptação de espaços públicos
(e1). Cinco adolescentes (55,5%) referiram como barreiras terrenos
inclinados, a falta de asfaltamento e luz (e2), atitudes estigmatizantes na
escola (e4) e a falta de disponibilidade de serviços de transporte (e5). Todos
os adolescentes (100%) citaram como facilitador o apoio da família nuclear,
o apoio da família ampliada (22,2%) e o apoio de amigos (11,1%) (e3). Oito
adolescentes (88,8%) relataram ter acesso aos serviços de saúde e 2 (22,2%)
a serviços de educação e treinamento (e5).



Discussão e conclusão: Todos os domínios relacionados aos Fatores
Ambientais descritos na CIF foram contemplados no estudo. A deficiência é
resultado da interação entre a condição de saúde e o ambiente físico, social
e de atitudes em que o indivíduo está inserido. A estrutura da CIF
possibilitou a identificação dos facilitadores e barreiras na vida de
adolescentes com DD fornecendo subsídios para uma melhor compreensão
das limitações de atividade e restrições de participação que eles
experienciam.
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