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Introdução e objetivos: A Organização Mundial da Saúde preocupada com
os estados de saúde e funcionalidade aprovam em 2001 a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) cuja finalidade
é registrar e organizar diferentes informações dessa saúde. Esta pesquisa
tem como objetivo avaliar o perfil neurofuncional de indivíduos atendidos em
Clínica Escola de Universidade Particular vinculada ao SUS em Aracaju no
ano de 2016.

Métodos: O estudo se caracteriza como prospectivo, transversal e analítico.
Liberado pelo CEP (56484216.3.0000.5371). Os pacientes (N=26) foram
avaliados em relação a espasticidade (Escala de Ashwort); MIF do indivíduo
e por atividade (levar o copo à boca, e sentar/levantar) seguido da
classificação pela CIF, de acordo com cada construtor (função e estrutura do
corpo, desempenho, e fator ambiental/pessoal) e seus qualificadores. A
análise foi realizada pelo GraphPad Prism e, após a normalização, utilizou-se
os testes Mann Whitney, Qui-Quadrado ou Pearson, considerando p<0,05.

Resultado: A maioria dos indivíduos foram AVC (50%) e TRM (19%)
espásticos leves (42,31%). A média da MIF do indivíduo foi de 82,80; e MIF
por atividade, 4,75 para levar o copo à boca; e 3,82 para sentar/levantar. Na
função e estrutura do corpo, os padrões da marcha foram deficientes
(24,24%) de forma moderada (62,50%); com ausência parcial da atividade
muscular (61,54%) das pernas (58,33%) de forma grave (53,80%). Houve
deficiência moderada de desempenho em participação e realização da
atividade para erguer um pequeno objeto (60%). E elevado uso de
medicamento como facilitador (33,33%) nos fatores ambientais e pessoais.
Além de haver correlação positivamente entre na MIF de membros
inferiores.

Discussão e conclusão: Os pacientes ao serem pouco espásticos
precisaram de assistência leve ou supervisão em membros superiores;



entretanto, na CIF foram moderadamente limitados e restringidos. Já em
membros inferiores, a assistência foi moderada ou leve; e na CIF, a função
estava moderadamente comprometida nos padrões da marcha; porém, a
estrutura estava com paresia grave em pernas. No entanto, entre as MIFs
houve correlação positiva da melhora da atividade em membros inferiores
melhorando a MIF do indivíduo.
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