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1. RESUMO 

A Organização Mundial da Saúde (2006) estima que 10% da população de 

qualquer país em tempo de paz é portadora de algum tipo de deficiência. Com base 

nesse percentual, estima-se que no Brasil existam 16 milhões de pessoas 

portadoras de deficiência. De acordo com Mahoney (1965), o Índice de Barthel é 

um instrumento que avalia o nível de independência do sujeito para a realização de 

dez atividades básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar 

banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira 

para a cama, subir e descer escadas. A pontuação mínima de zero corresponde a 

máxima dependência para todas as atividades de vida diárias avaliadas, e a 

máxima de 100 equivale a independência total. No Centro de Reabilitação Eduardo 

Bicalho Magalhães (CREBIM) os indivíduos realizam atividades e permanecem 

institucionalizados realizando danças, exercícios, jogos recreativos, pinturas em 

telas e potes de vidro. O objetivo desta pesquisa é avaliar a capacidade funcional 

através do índice da Barthel em indivíduos atendidos no CREBIM, onde foi 

convidado a participar 26 individuos de ambos os gêneros de faixa étaria de 22 à 

64 anos com deficiência auditiva, intelectual, física e visual no periodo de Fevereiro 

de 2018. Nos resultados de grau de dependência sendo que 2 indivíduos com 

dependência total, 9 apresentavam dependência severa, 11 dependência 

moderada, 1 indivíduo apresenta dependência leve e 3 indivíduos são 

independentes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Saúde (2006): A Organização Mundial da Saúde estima 

que 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora de algum tipo 

de deficiência. Com base nesse percentual, estima-se que no Brasil existam 16 

milhões de pessoas portadoras de deficiência. 

Mulrow (1990; 38:45-50) relata que dentre as deficiências humanas, a auditiva pode 

ser considerada uma das mais devastadoras em relação ao convívio social do 

sujeito, visto que interfere diretamente no desenvolvimento da linguagem, fala, 



comunicação interpessoal e aprendizagem, podendo prejudicar o desenvolvimento 

escolar e, consequentemente, profissional da população afetada. Em adultos, o 

impacto deste tipo de deficiência pode associar-se ao declínio cognitivo, depressão 

e redução do estado funcional principalmente para sujeitos que apresentam a perda 

e, no entanto, não foram tratados ou sequer avaliados. 

De acordo com Whaley (1999), deficiência visual é um termo empregado para 

referir-se à perda visual que não pode ser corrigida com lentes por prescrição 

regular. A Fundação Hilton Rocha (1987): Compreende tanto a cegueira total, ou 

seja, a perda total da visão nos dois olhos, quanto a visão subnormal, que é uma 

irreversível e acentuada diminuição da acuidade visual que não se consegue corrigir 

pelos recursos ópticos comuns. 

Segundo Carvalho (2003), deficiência Intelectual é caracterizada por limitações 

significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, como 

expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, originando-se antes dos 

dezoito anos de idade. 

Associação Deficiência física (2004) é todo comprometimento da mobilidade, 

coordenação motora geral ou da fala, causado por lesões neurológicas, 

neuromusculares e ortopédicas ou ainda por má formação congênita ou adquirida. 

De acordo com Mahoney (1965), o índice de Barthel é um instrumento que avalia o 

nível de independência do sujeito para a realização de dez atividades básicas de 

vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, 

controle de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e 

descer escadas. Na versão original a pontuação da escala varia de 0-100 (com 

intervalos de 5 pontos). A pontuação mínima de zero corresponde a máxima 

dependência para todas as atividades de vida diárias (AVD) avaliadas, e a máxima 

de 100 equivale a independência total para as mesmas AVD avaliadas. 

Partindo deste contexto, ressalta-se que em 1° de Agosto de 1997, fundou-se o 

Centro de Reabilitação Eduardo Bicalho Magalhães (CREBIM), com funcionamento 

na sede da Associação Linense para Cegos de Lins (ACL) de segunda à sexta-feira, 

de forma gratuita como serviço de proteção especial para pessoas com deficiência 

que vivenciam situação de vulnerabilidade social, visando a garantia de seus direitos 



e desenvolvendo mecanismos e ações que objetiva a inclusão social. Então em 17 

de Dezembro de 2008, as duas instituições uniram-se vindo beneficiar o 

desenvolvimento dos projetos, nas modalidades serviço de acolhimento institucional, 

serviço de atendimento no domicílio e serviço de proteção social especial para 

pessoas com deficiência, idosos e sua família. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a capacidade funcional do índice da Barthel em 

indivíduos atendidos no Centro de Reabilitação Eduardo Bicalho Magalhães de Lins, 

SP (CREBIM), com diversas deficiências auditiva, visuais, físicas e intelectuais. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo onde visa avaliar a capacidade funcional de indivíduos dentro 

de uma instituição, onde foi convidado a participar 26 indivíduos de ambos os 

gêneros de faixa etária de 22 a 64 anos com deficiência auditiva, intelectual, física e 

visual no Centro de Reabilitação Eduardo Bicalho Magalhães (CREBIM), na cidade 

de Lins-SP no período de Fevereiro de 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi aplicado o índice de Barthel para avaliar o nível de independência de cada 

indivíduo para a realização de dez atividades básicas de vida com a pontuação da 

escala que varia de 0-100 (com intervalos de 5 pontos) visando levantar o grau de 

dependência dos indivíduos da instituição do CREBIM de Lins-SP. 

 

6. RESULTADOS 

Esta pesquisa contou com a participação de 26 indivíduos sendo 13 do gênero 

feminino e 13 gênero masculino (tabela 1) de idade entre 22 a 67 anos, com uma 

maior prevalência entre 42 a 52 anos (tabela 2). 



Gênero Quantidade

Feminino 13

Masculino 13

Total 26

tabela 1: Gênero

 

i Intervalo fi

1 22 [---- 32 3

2 32 [---- 42 7

3 42 [---- 52 8

4 52 [---- 62 3

5 62 [---- 72 5

Total 26

tabela 2: Idade

 

 

Segundo dados da pesquisa, na instituição está frequentado indivíduos com 

deficiência auditiva, física, intelectual, visual, física e intelectual, física intelectual e 

visual, auditiva intelectual e visual com a maior prevalência de indivíduos com 

deficiência intelectual sendo que 4 indivíduos é do gênero masculino é 6 do gênero 

feminino (tabela 3). 

 

Deficiencias Gênero Masculino Gênero Feminino Quantidade

Auditiva 1 1 2

Física 4 1 5

Intelectual 4 6 10

Visual 2 1 3

Física e Intelectual 0 4 4

Auditiva, Intelectual e Visual 0 1 1

Física, Intelectual e Visual 1 0 1

Total 26

tabela 3: Deficiencia

 

 

Segundo dados da pesquisa, tem mais indivíduos com a pontuação de 55 pontos no 

grau de dependência segundo o índice de Barthel sendo que 4 indivíduos é do 

gênero masculino é 2 do gênero feminino (tabela 4). 

 



Pontuação Gênero Masculino Gênero Feminino Quantidade

Ponto 0 1 0 1

Pontos 15 1 0 1

Pontos 45 0 1 1

Pontos 55 4 2 6

Pontos 60 0 2 2

Pontos 65 1 1 2

Pontos 70 0 2 2

Pontos 75 0 2 2

Pontos 80 1 0 1

Pontos 85 0 2 2

Pontos 90 1 1 2

Pontos 95 1 0 1

Pontos 100 2 1 3

Total 12 14 26

tabela 4: Índice de Barthel

 

 

Segundo dados da pesquisa, na instituição está frequentando indivíduos com maior 

prevalência de classificação de dependência moderado que está entre pontuação de 

61 a 90 pontos do Índice de Barthel (tabela 5). 

 

Classificação de Dependência Pontuação Quantidade

Dependência total 0 - 20 2

Dependência Severa 21 - 60 9

Depemdência Moderada 61 - 90 11

Dependência Leve 91 - 99 1

Independência 100 3

Total 26

tabela 5: Grau de Dependência

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo DIAS et al, 2007 o resultado encontrado foi que a maior prevalência era de 

10 indivíduos independentes já no estudo realizado no CREBIM à maior prevalência 

era de 6 indivíduos com dependência moderada tendo capacidade de realizar 

algumas atividades sem auxilio de um cuidador da instituição. 

Nos resultados de grau de dependência sendo que 2 indivíduos com dependência 

total, 9 apresentavam dependência severa, 11 dependência moderada, 1 indivíduo 

apresenta dependência leve e 3 indivíduos é independentes segundo resultados no 



CREBIM já DIAS et al, 2007 no estudo realizado 6 indivíduos apresentavam 

dependência severa, 1 dependência graves, 3 dependência moderada, 5 

dependência leve e 10 eram independentes. 
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