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Introducao: A mobilidade fica comprometida no domicílio de indivíduos com lesão medular. O ambiente não adaptado interfere no
desempenho e na funcionalidade deles. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) identifica e
classifica as condições estruturais e ambientais, como também as características pessoais que interferem na sua funcionalidade.

Objetivos: Traçar o perfil do domicílio de indivíduos com lesão medular e compará-lo com um domínio da CIF.

Método: A população do estudo consiste em pacientes com diagnóstico de lesão medular e usuários de cadeira de rodas. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista, utilizando um roteiro estruturado abordando dados de identificação (nome, gênero e idade),
dados clínicos (diagnóstico neurofuncional, etiologia e tipo de lesão) e informações referentes à moradia do paciente. Para a classificação
do domicílio foi utilizado o componente Atividades e Participação da parte (1) Funcionalidade e Incapacidade da CIF, mais precisamente
o Capítulo 04 do domínio Mobilidade, categoria Andar e Deslocar-se (subcategoria: d465 - Deslocar-se utilizando algum tipo de
equipamento). A pesquisa está de acordo como o Comitê de Ética - CAAE: 36112114.1.0000.5231.

Resultados: Participaram 21 indivíduos com mediana de idade de 36 anos (19-68), sendo prevalente o gênero masculino, a paraplegia e
lesão completa. A maioria (66,7%) dos indivíduos afirmam não terem recebido nenhum tipo de orientação sobre necessidade de
adaptações necessárias no seu domicílio, entretanto, 57,1% relatam ter realizado algum tipo de reforma após a lesão. Quanto ao
deslocamento dentro do próprio domicílio, 33,3% afirmam apresentar alguma dificuldade em deslocar-se com a cadeira de rodas. Dentre
os pacientes que apresentaram dificuldades, 23,8% refere uma dificuldade moderada, de acordo com a CIF.

Conclusão: A maioria dos indivíduos após a lesão realizou algum tipo de reforma, mesmo não recebendo orientações. O domicílio
acessível facilita a locomoção e auxilia na reabilitação. Dessa forma o fisioterapeuta deve orientá-los sobre as possíveis adaptações
domiciliares para a aquisição da independência domiciliar"
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