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Introdução e objetivos: O domicílio em que o paciente vive pode gerar
influências positivas ou negativas sobre sua capacidade em executar ações
ou tarefas, podendo assim interferir no desempenho e funcionalidade do
indivíduo. Portanto, o objetivo do trabalho foi analisar as características do
domicílio de indivíduos com lesão medular (LM) e compará-lo com um
domínio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF).

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com 21 participantes, de
ambos os gêneros que utilizam cadeira de rodas como meio de locomoção,
realizado em um serviço público de fisioterapia. Os dados foram coletados
por meio de entrevista, utilizando um roteiro estruturado composto por 27
questões, abordando dados de identificação, dados clínicos e informações
referentes à moradia do paciente. O domicílio foi classificado pelo
componente Atividades e Participação da parte (1) Funcionalidade e
Incapacidade da CIF. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), parecer 801.239, com Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética nº 36112114.1.0000.5231.

Resultado: A mediana de idade foi de 36 anos (19-68), sendo a maioria do
gênero masculino. 66,7% dos indivíduos afirmam não terem recebido
nenhum tipo de orientação sobre as adaptações necessárias para o seu
domicílio, entretanto, 57,1% relatam ter realizado algum tipo de reforma
após a lesão. Quanto ao deslocamento dentro do próprio domicílio, 33,3%
afirmam apresentar alguma dificuldade em deslocar-se com a cadeira de
rodas. Dentre os pacientes que apresentam dificuldade, 23,8% refere uma
dificuldade moderada, de acordo com a CIF.

Discussão e conclusão: A maioria dos indivíduos após a LM realizou algum
tipo de reforma no domicílio, mesmo não recebendo orientações, porém
muitos ainda relatam a necessidade de novas adaptações. Fica claro a
necessidade da intervenção de uma equipe multidisciplinar, incluindo
profissionais da saúde e de construção civil, para avaliar, orientar e adaptar



o domicílio desses pacientes, e na reabilitação o fisioterapeuta deve abordar
o ambiente em que o paciente vive, e não apenas focar na sua recuperação
motora.
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