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Introducao: Funcionalidade de adolescentes com doenças desmielinizantes é resultado da interação da condição de saúde com fatores
contextuais, considerando funções e estruturas do corpo, e atividade e participação no ambiente em que esses indivíduos vivem. É
desconhecido as repercussões das limitações de atividade e restrição de participação na funcionalidade desta população.

Objetivos: Identificar aspectos relevantes dos componentes Atividade e Participação e Fatores ambientais para adolescentes com
Doença Desmielinizante (DD) à partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

Método: Estudo descritivo e transversal, realizado no ano de 2016 em acompanhamento num serviço de referência do Rio de Janeiro.
Este estudo faz parte de uma coorte de acompanhamento de adolescentes com DD e aprovado pelo comitê de ética com CAAE
02636812.0.0000.5269. Foi aplicado um questionário estruturado construído a partir dos domínios dos componentes Atividade e
Participação e Fatores Ambientais da CIF em 15 adolescentes com DD de 10 a 17 anos. Os dados foram tabulados no programa Epi Info
3.5 e analisados de forma descritiva.

Resultados: A idade média desta população foi de 12,6 anos. Em Atividade e Participação todos adolescentes realizavam tarefas simples
e demandas gerais; 3 (20%) referiram limitação de mobilidade; 13 (86,7%) apresentam limitação na atividade de cuidado pessoal
referente a administração dos horários de alimentação e medicamento; 7 (46,75) relataram restrição na prática esportiva; 4 (26,7%)
referiram restrição nas atividades de lazer. Assim as maiores limitações e restrições se referiram ao cuidado pessoal e inserção em
atividades de lazer. Maioria dos adolescentes (8 ;53,3%) relatou como facilitador ambiental o apoio da família ampliada e como barreiras
(10 ;66,6%) o ambiente natural.

Conclusão: A estrutura da CIF possibilitou uma abordagem ampliada sobre a funcionalidade de adolescentes com DD permitindo uma
discussão sobre as inter-relações entre os componentes da classificação. Reafirmando necessidade da avaliação para além da estrutura e
função do corpo como influenciadores negativos ou positivos no desenvolvimento físico e social do adolescente."
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