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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. A 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:Aplicar um instrumento baseado no CSLM em indivíduos
com etiologia não-traumática

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo realizado
com uma amostra por conveniência, aprovado pelo comitê de ética sob o
nº:2389/2013. Foi aplicado o instrumento baseado no CSLM, seguido pela
aplicação da Escala de Disfunção Motora de Osame (EDMO) e Medida de
Independência da Medula Espinhal (SCIM III) em 40 indivíduos com LMNT
(mulheres: 62,5%; média de idade:44±16anos; EDMO: 5,4±2,2; SCIM III:
83,0±13,0), entre março de 2013 e junho de 2014. A prevalência de
incapacidade em cada uma das categorias da CIF foi definida pela proporção
de indivíduos com os qualificadores de 1 a 4. A pontuação da EDMO definiu
os pacientes como leves (EDMO ≤4) ou graves (EDMO >5).

Resultado: Maior frequência de deficiências dos indivíduos do grupo grave
foram, principalmente:funções sexuais,neuromusculoesqueléticas, defecação
e dor. A medula espinhal foi a Estrutura do Corpo com maior frequência.Na
categoria de Atividades e Participação:todos os indivíduos apresentaram
deficiência na utilização de transporte e mobilidade, bem como dificuldade
para o uso da mão e do braço, andar, dirigir, deslocar-se, realizar rotina
diária,trabalho e lazer.Principais barreiras:condições de acessibilidade
arquitetônica.Principais facilitadores:produtos para uso pessoal na vida
diária ou para mobilidade e transporte pessoal em ambientes interno e
externo, família imediata e profissionais de saúde.

Discussão e conclusão: Foi realizada a operacionalização e adaptação dos
qualificadores, além do desenvolvimento de questões de fácil compreensão
baseadas nas definições da CIF, facilitando seu uso e não criando dúvidas na



hora de avaliar cada categoria da CIF. O instrumento deve ser aplicado por
um único profissional de saúde e é capaz de diferenciar os indivíduos mais
gravemente incapacitados. Tem a vantagem de identificar e ponderar o
impacto dos Fatores Ambientais.
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