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Introdução e objetivos: Depois do surto da década de 30, sobreviventes da
poliomielite assumiam o desafio único de conviver com a paralisia infantil.
Contudo, ao alcançarem a maturidade, uma nova ameaça surgiu: a síndrome
do pós-pólio. Conquistada a vitória de erradicar a poliomielite, raros casos
da doença ainda são notificados e tendo como causa, o que outrora foi a
solução: a vacina. Objetivou-se aqui relatar pelo racional da CIF, caso de
contaminação por vacina seguida de pós-polio de um de dois irmãos
gemelares.

Métodos: O presente estudo fundamentou-se no princípio de que
informações sobre o estado de saúde considerando a história pregressa e a
atual obtidas em anamnese e inspeção são capazes de serem codificadas e
qualificadas pela CIF, fornecendo dados para bem planejar a intervenção
fisioterapêutica. A anamnese foi direcionada por guias que nortiaram a
entrevista, garantindo a abrangência nos domínios em que os determinates
de saúde codificados pela CIF estão organizados. Transcrita a entrevista
colhida e de posse do prontuário existente, as informações foram codificadas
e qualificadas para elaboração de relatórios. A CID também foi empregada
para codificar a condição de saúde (doenças).

Resultado: Pouco mais de meia duzia de doenças, agentes etiológicos,
sinais e sintomas foram codificadas pela CID enquanto que uma grande
quantidade de códigos foram obtidos pela codificação orientada pela CIF, o
que ampliou em mais de 100 vezes a descrição do estado de saúde. A
qualificação dos códigos permitiu observar uma maior quantidade de
determinantes de saúde que expressam funcionalidade (qualificador 0),
principalmente observado no domínio da atividade e participação, embora
códigos qualificados como incapacidade (qualificador de 1 a 4) estivessem
presentes nos domínios das funções e estruturas do corpo. Algumas
informações foram perdidas e indicadas pelos qualificadores 8 e 9.



Discussão e conclusão: Em um relato de caso comum, teríamos a
informação que trata-se de um paciente homem, com 53 anos, que contraiu
poliomielite associada ao vírus vacinal aos 2 de idade, que possui irmão
gêmeo também vacinado no mesmo período, porém, sem contrair a doença e
que após 48 anos, apresenta síndrome do pós-polio. Ao codificarmos
anamnese e inspeção, ampliamos a informação, destacando potencialidades
que poderiam compensar perdas e incapacidades que seriam mais bem
avaliadas para informações adicionais.
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