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Introdução e objetivos: CIF descreve a funcionalidade de indivíduos com
determinada condição de saúde e como os fatores de contexto podem
modulá-la.Lesão medular não-traumática(LMNT)tem várias repercussões
sobre a funcionalidade.Core set da CIF para lesão medular (CSLM)é uma
avaliação inovadora da funcionalidade de pessoas com LMNT,porém não foi
aplicado neste contexto,não havendo propostas de padronização da sua
aplicação.Objetivo:Avaliar frequência e intensidade de deficiências da CIF
para LMNT através do uso do CSLM

Métodos: Aprovação do comitê de ética(2389/2013).Aplicou:Instrumento
baseado no CSLM,Escala de Disfunção Motora de Osame (EDMO)e Medida
de Independência da Medula Espinhal(SCIM III)em 40 pessoas com LMNT
(mulheres:62,5%;idade:44±16;EDMO:5,4±2,2; SCIM III:83,0±13,0)entre
março de 2013e junho de 2014.Prevalência de incapacidade das categorias
da CIF:definida pela proporção de pessoas com os qualificadores
de1-4.Discotomizou a EDMO em grupos:leve(EDMO≤4),grave
(EDMO>5).Intensidade da incapacidade:calculada em todas categorias de
cada componente.Frequência de problemas:definida pelo número de
categorias de cada componente com qualificadores 1-4, divido pelo número
total de categoria dos componentes

Resultado: Correlação de Spearman entre EDMO e SCIM III foi adequada e
estatisticamente significante(-0,77;p<0,001).Quando avaliado pela SCIM
III:grupo leve apresentou maior pontuação(90,4±5,9;p<0,05) que o grave
(75,5±13,4;p<0,05). EDMO:grupo grave obteve maior pontuação(6,86
±2.08;p<0,05)que o leve (3,68±0,58;p<0,05).Frequência de problemas em
86,9% das categorias do CSLM foi maior no grupo grave para: Funções e
Estruturas do Corpo e Atividade e Participação. Fatores Ambientais
apresentou um impacto maior e mais frequente dos facilitadores que das
barreiras sobre sua funcionalidade.Atividade e Participação foi o
componente que apresentou maior correlação de Spearman com EDMO e
SCIM III(-0,82;p<0,001)



Discussão e conclusão: A CIF permite que seja elaborado o perfil de
funcionalidade e incapacidade para um indivíduo com uma determinada
condição de saúde ao atribuir qualificadores para cada categoria avaliada. É
um questionário extenso, completo e avalia aspectos que não são
contemplados em outros instrumentos, no caso, os Fatores Ambientais que
apresentam um impacto sobre a funcionalidade e incapacidade.
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