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Introdução e objetivos: O texto apresenta resultado de pesquisa
desenvolvida com o objetivo de dimensionar o desconhecimento de
vocábulos por estudantes de fisioterapia durante leitura da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Propusemos
estratégias de enriquecimento lexical a partir dos vocábulos apreendidos
nesta pesquisa para treinar habilidades e competências de descrição dos
estados de saúde.

Métodos: O conteúdo da CIF foi fragmentado em 9 trechos consecutivos de
aproximadamente 30 páginas cada. Cada trecho foi distribuído para leitura
em 9 grupos. Cada estudante recebeu um formulário para declarar
vocábulos desconhecidos. No momento em que um vocábulo desconhecido
era identificado, a leitura era interrompida e o vocábulo anotado. Os
estudantes tinham a escolha de sugerir um significado para o vocábulo
desconhecido caso desejasse. Posteriormente, os vocábulos e os seus
significados sugeridos, quando anotados, foram analisados por dois
julgadores cegos que verificaram o significado apresentado com o
significado real do vocábulo. Discordâncias foram decididas por um terceiro
julgador.

Resultado: A amostra foi composta por 37 estudantes com 19,8±1,5 (média
±DP) anos de idade. Em todos os fragmentos 168 vocábulos foram
declarados como desconhecidos. Os vocábulos foram desconhecidos por no
máximo 16 e no mínimo 1 estudante. Dos estudantes que declararam
vocábulos desconhecidos, 30% arriscaram colocar um possível significado,
porém somente 18% deles aproximaram o significado anotado do significado
real. Os trechos 3, 4 e 9 foram os trechos com maior número de vocábulos
desconhecidos.

Discussão e conclusão: Conclui-se que a CIF possui quase duas centenas
de vocábulos desconhecidos por estudantes de fisioterapia e estes vocábulos
estão concentrados no interior e final do documento.
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