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Introdução e objetivos: 

O diagnóstico nosológico nem sempre esclarece a limitação do indivíduo, especialmente 
se tratando de doenças que progridem ao longo do tempo e acarretam perdas funcionais 
como a hanseníase. Um modelo de Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF 
(OMS 2001) propõe classificar as incapacidades funcionais decorrentes de uma doença 
com vários códigos, exatamente 1.454 categorias. Para facilitar o uso da CIF na prática 
clínica foram criados Core Sets, que são conjuntos de códigos da CIF relacionados com 
determinadas patologias. O objetivo deste projeto é desenvolver um core set da CIF 
para hanseníase.  

Métodos: 
Esse projeto foi aprovado sob o CAAE nº 13327213.4.0000.5546 e possui três etapas: 
A primeira etapa foi utilizado o checklist da CIF versão 2.1a (OMS, 2003) para selecionar 
códigos relacionados com a sintomatologia biopsicossocial da hanseníase. Essa 
seleção foi baseada em evidências científicas e na opinião de experts da área. A 
segunda etapa, consistiu em enviar a seleção dos códigos da CIF para uma comissão 
multidisciplinar em reabilitação composta por (médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos 
e terapeutas ocupacionais) para verificação dos códigos selecionados e estabelecer um 
core set preliminar. A terceira etapa que está sendo realizada atualmente, testa a 
viabilidade da aplicação do core set com voluntários diagnosticados com hanseníase.  

Resultado: 
Na primeira etapa do projeto, foram selecionadas as categorias pertinentes em cada 
domínio da CIF para compor o core set, foram selecionados 230 códigos. Após a 
segunda etapa com a comissão multidisciplinar em reabilitação, restaram 189 códigos 
funcionais. A terceira etapa está sendo realizada atualmente e até o momento foram 
testados cinco pacientes.  

Discussão e conclusão: 
Esse resumo apresenta o resultado preliminar, esforço de uma equipe multidisciplinar, 
do desenvolvimento de um core set da CIF para hanseníase. A hanseníase é uma 
doença complexa que acarreta incapacidades físicas e psicológicas. Apesar da CIF 
classificar a funcionalidade humana de maneira global, o contexto pessoal da função, 
que engloba aspectos psicológicos, é pouco abordado. No caso da hanseníase existem 
limitações de atividades e restrições à participação importantes que são relacionadas 
com o estigma, sugerindo que talvez outras classificações devem ser utilizadas para 
abranger todas as consequências biopsicossociais dessa doença. 
 

  


