
Mudanças no Domínio de Atividade e Participação durante
Internação de Pacientes Neurológicos
Autores: Fernanda dos Santos Lima, Ana Paula Fontana, Inaiacy Bittencourt Souto, Thais Costa Amaral, Diogo Correia e Silva

Palavras-chave: Fisioterapia, CIF, ENFERMARIA, fisioterapia neurofuncional

Introducao: A Mobilização Precoce interfere na funcionalidade de indivíduos hospitalizados e a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) apoia a compreensão da independência funcional em conceitos multidimensionais.
Entretanto, a CIF é pouco explorada para comparar o nível de assistência às atividades hospitalares, especificamente utilizando os
qualificadores de desempenho-CIF.

Objetivos: Analisar o domínio de Atividade e Participação da CIF utilizando o qualificador de desempenho antes e após a aplicação de
um Protocolo de Mobilização Precoce Neurofuncional (PMP Nf) em enfermarias.

Método: O PMP Nf foi implantado para estimular a mobilidade de pacientes internados nas enfermarias da neurologia do HUCFF-
UFRJ. O questionário de Mobilidade de Pacientes Internados (MOPI) identificou o nível de atividades hospitalares destes pacientes antes
e após o PMP Nf e sua pontuação (0 – 2 pontos em cada atividade) foi transposta para os qualificadores de desempenho da CIF por meio
de escala genérica. Assim como o MOPI, o Índice de Barthel Modificado (MBI) também foi utilizado, sendo ambos aplicados na
primeira e última sessão do PMP Nf. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar as pontuações destas escalas nos seus dois
momentos de suas aplicações. Este trabalho foi aprovado pelo CEP (HUCFF/UFRJ) com Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética de número 39932114.1.0000.5257.

Resultados: Foram incluídos 52 pacientes com mediana (mínimo- máximo) de 58 (16 -94) anos e tempo de internação de 25 (6 - 89)
dias. Todas as atividades do MOPI revelaram progressões, como por exemplo o banho no leito que progrediu de 0 (0 - 1) para 1 (0 - 1);
(p<0, 05) e sentar à beira do leito, de 1 (0, 2) para 2 (0, 2), nas primeira e última sessões, respectivamente (p<0, 05). As transcrições para
a CIF também evidenciaram mudanças, como d5108.3 para d5108.2 no banho no leito e d4153.2 para d4153.1 no sentar à beira do leito.

Conclusão: Este estudo sugere que pacientes com doenças neurológicas em enfermarias, apresentavam baixos padrões de atividade
antes do PMP Nf, como visto pelo qualificador de desempenho da CIF. Entretanto, melhorias no domínio da atividade e participação
foram encontradas após o PMP Nf, mesmo este sendo iniciando após 72 horas da internação."
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