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Objetivo: Verificar o perfil da funcionalidade de pacientes cardíacos no
momento da admissão e alta hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal, observacional e descritivo, realizado no período de fevereiro a
novembro de 2012, na Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia na
cidade de Aracaju – SE. A amostra foi composta de 104 pacientes, sendo
destes 64 cirúrgicos e 40 clínicos. O instrumento utilizado foi a MIF (Medida de
Independência Funcional) no qual os pacientes de ambos os gêneros e idades
foram avaliados nos momentos de admissão e alta hospitalar. O paciente foi
orientado a responder o questionário, se o mesmo estivesse de acordo e
posteriormente avaliado até 24 horas de admissão e na alta com tempo de
internamento superior a 72 horas. Foram excluídos todos os indivíduos que se
negaram a participar da pesquisa, aqueles que realizaram o procedimento
cirúrgico com tempo inferior a 24 horas e os que receberam alta com tempo de
internamento total inferior a 72 horas. Para tratamento estatístico foi utilizado o
BioEstat5.0. Para condição de normalidade foi usado o teste de KolmogorovSmirnov e para comparação dos dados não paramétricos o teste de MannWhitney.

Resultados:

Houve

uma

redução

significativa

(p<0,05)

da

independência funcional na MIF motor e MIF total, mostrando um maior grau de
dependência deste indivíduo na alta hospitalar quando comparada a admissão.
Em relação à MIF cognitivo não foi observada diferença significativa.
Conclusão: A hospitalização ocasionou um declínio na independência
funcional da amostra estudada sugerindo uma implicação do processo de
internamento hospitalar que acarreta limitações funcionais.
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