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RESUMO

A fisioterapia possui um modelo teórico que guia sua prática e sua pesquisa a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), essa 
classificação constitui-se em uma abordagem com múltiplas perspectivas para descrever a funcionalidade e incapacidade como um processo 
interativo e evolutivo, por isso surgiu o interesse em fazer esse acompanhamento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para extrair 
informações desses pacientes em relação a sua funcionalidade e incapacidade. O projeto teve como objetivo analisar a funcionalidade de 
pacientes hospitalizados em unidade de terapia intensiva de um hospital de referencia na cidade de Fortaleza/CE, bem como avaliar o grau de 
força muscular e a funcionalidade no momento da alta do Centro de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 
longitudinal, documental, prospectivo e com abordagem quantitativa dos resultados. Foram pesquisados 123 prontuários de pacientes no período 
da coleta, independentemente da idade, do gênero, e da patologia. A média de idade dos participantes foi de 52,67 ±11,7 anos, a média de tempo 
de internamento foi 18,87 dias de internamento na Unidade de Terapia Intensiva. O gênero predominante na pesquisa foi do sexo masculino 
62,60% (n=77). Foi avaliada a funcionalidade como sentar a beira do leito, capacidade de tosse, mudança de decúbito no leito e mobilidade das 
articulações, também foi utilizada a Avaliação da musculatura periférica (MRC), contatou-se que 71,54%, dos pacientes obtiveram melhora no seu 
quadro após a alta da UTI, sendo encaminhados para outros setores do Hospital. A partir dos achados deste estudo, pode-se concluir que os 
pacientes que internados na UTI desse Hospital de referencia da cidade de Fortaleza/CE, no período do estudo obtiveram melhora na 
funcionalidade, sendo assim com um melhor prognóstico após a alta dos cuidados de terapia intensiva. Estudos mais aprofundados sobre a 
funcionalidade desse tipo de paciente e fatores que facilitam e que dificultam essa análise poderão ser desenvolvidos utilizando como subsídio os 
resultados aqui apresentados.
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