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Introducao: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) propõe uma organização baseada em
informações codificadas e qualificadas que distinguem códigos de funcionalidade e de incapacidade. Considerando essa estrutura de
classificação, percebe-se um cenário propício para desenvolvimento de soluções que aprimorem sistemas de informação em saúde.

Objetivos: Gerar requisitos para o desenvolvimento de ferramenta capaz de utilizar a informação convertida em códigos qualificados
propostos pela CIF para estabelecer uma medida dos estados de saúde e relacionados à ela em nível individual e populacional, que
represente índices confiáveis e válidos para investimento em sistemas de informação em saúde.

Método: Nós delineamos um estudo transversal com objetivos descritivos e exploratórios para o desenvolvimento tecnológico, incluindo
abordagens quantitativas e qualitativas para análise de conteúdo de discurso coletivo e modelagem de dados em um relato de caso.
Realizamos três etapas: (1) modelagem de dados provenientes das informações reportadas no caso para identificar códigos e qualificá-
los; (2) levantamento dos requisitos e validação aparente por meio de grupo focal, onde foram ouvidas as demandas de futuros usuários
do programa de computador, além de estabelecer uma lista de requisitos úteis para (3) o desenvolvimento de suas funcionalidades.

Resultados: A sequência de eventos seguiu o modelo de simulação, produzindo modelos teóricos, conceituais, gráficos e componentes
numéricos. A simulação revelou que a medida pode ser melhor representada por um modelo tridimensional que considera os eventos ao
longo do tempo, a relação entre os códigos de funcionalidade e incapacidade, e a ponderação dos eventos discretos que representam a
condição de saúde.

Conclusão: O modelo foi validado pelo grupo focal (validação aparente), resultando em uma lista de requisitos que contribuíram para o
desenvolvimento da versão preliminar do produto desejado: o DataCIF."
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