
cód. do trabalho: 678

Validação do instrumento baseado no Core Set da CIF
para Lesão Medular Aguda Traumática

Nome Completo: JULIANA NOGUEIRA COELHO

Autor Principal: PATRICIA CARLA VIANNA

Autor Apresentador: Juliana Nogueira Coelho

Co-Autores: JULIANA NOGUEIRA COELHO; CAMILA DE ALMEIDA; SORAIA
ASSAD NASBINE RABEH; MARCELO RIBERTO.

E-mail: JUNCOELHO@YAHOO.COM.BR

Palavra chave: CIF; Core Set da CIF; Traumatismos da medula espinhal;
Reabilitação.

Introdução e objetivos: A lesão medular Aguda traumática (LMAT) tem
várias repercussões sobre a funcionalidade. O Core set da CIF para lesão
medular (CSLM) pode ser uma avaliação inovadora da funcionalidade de
pessoas com LMAT, mas ainda não foi aplicado neste contexto e não há
propostas de padronização da sua aplicação. OBJETIVOS: Construir e
realizar a validação de face e conteúdo do instrumento baseado no CSLM
para indivíduos com LMAT.

Métodos: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética sob nº 157/2012, foi
realizada em três etapas: etapa 1:Elaboração do instrumento a partir do
Core set resumido da CIF para lesão medular aguda:“Instrumento baseado
no Core set resumido da CIF para indivíduos com Lesão Medular Aguda
Traumática”; etapa 2:Validação do instrumento e coleta de dados; etapa 3:
Aplicação do pré-teste.O instrumento para validação de face e conteúdo
continha13 categorias que integraram os componentes da CIF: funções do
corpo (3), estrutura do copo (1), atividades e participação (9), perfazendo
um total de 109 itens. A validade de conteúdo do instrumento foi realizada
por um comitê de dezesseis juízes.

Resultado: A maioria dos juízes eram do sexo feminino, jovens, com idade
entre 30 e 39 anos.A maioria tinha doutorado e eram docentes, assim como,
realizavam estudos sobre a CIF e à utilizavam na sua prática clinica. Cada
item do instrumento foi avaliado em mais de 70% pelos avaliadores, sendo
considerado aceitável para a validação de conteúdo. O pré-teste foi realizado
no Centro de Reabilitação do HCFMRP-USP, participaram 10 indivíduos com
diagnóstico de LMAT, com até 6 meses lesão. A maioria era do sexo
masculino, com média de idade de 43 anos, sendo a principal etiologia do
trauma os acidentes automobilísticos. Houve substituição de termos técnicos
para melhor compreensão pelo público alvo.

Discussão e conclusão: Mediante a análise entre os pesquisadores e após
consenso das modificações sugeridas pelos especialistas e público alvo, foi
elaborada a versão final do instrumento. O instrumento contribuíra na



prática clinica como uma ferramenta inovadora a ser utilizado pela equipe
multidisciplinar, na avaliação da funcionalidade para o planejamento da
assistência, com foco nas necessidades individuais e nos resultados mais
efetivos das intervenções no processo de reabilitação.
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