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Introdução e objetivos: Pessoas com deficiência intelectual (DI) podem
apresentar limitações na capacidade de realizar atividades de vida diária.
Dentro de uma atuação interdisciplinar nessa população, o fisioterapeuta
pode auxiliar a planejar e desenvolver intervenções destinadas ao ganho de
autonomia e independência. Assim, esse estudo tem como objetivo descrever
a funcionalidade de pessoas com DI atendidas no Centro de Educação e
Vivência (CEVI) da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE).

Métodos: Foram pesquisados 74 indivíduos com DI, de ambos os sexos,
atendidos no CEVI da FCEE com idades entre 21 e 61 anos. Foi aplicada a
Medida de Independência funcional (MIF) com os cuidadores principais dos
indivíduos. A MIF quantifica a ajuda necessária para a realização de um
conjunto de 18 tarefas e possui itens referentes ao desempenho da pessoa ,
levando em conta seis dimensões teóricas. Neste estudo foram incluídos
somente os itens da avaliação motora da MIF: autocuidado; controle dos
esfíncteres; transferências e locomoção.

Resultado: Os itens que avaliaram a higiene pessoal (média 2,36 ±1,4
pontos), banho (média 2,5±1,5 pontos) vesitir-se acima (média 2,85 ±1,8
pontos) e abaixo (média 2,85±1,5 pontos) da cintura apresentaram
necessidades de assistência máxima (pontuação média inferior a 3). Na
alimentação, a dependência foi moderada (3,62±1,62). As questões
relacionadas ao controle de esfíncteres (média 4,1±2,3 pontos),
transferências (média 4,5±2,1 pontos) e locomoção (média 4,2±2 pontos)
apresentaram-se com dependência mínima (pontuação média no nível 4).

Discussão e conclusão: Apesar dessas pessoas frequentarem instituições
voltadas a desenvolver autonomia por meio de um trabalho em equipe
interdisciplinar onde o fisioterapeuta é membro, percebe-se que muito do
que é trabalhado na instituição não reflete a real funcionalidade do indivíduo
no seu contexto familiar. Esse estudo aponta a necessidade de intervenções
focadas na família, para além do atendimento especializado na instituição.


	Funcionalidade de Pessoas com Deficiência Intelectual atendidas na FCEE

