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Introducao: A Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde - CIF fornece um modelo conceitual relevante para
obtenção de indicadores sobre a funcionalidade humana. No entanto, ainda são escassos estudos que apontem formas de aplicação e
implantação da CIF, principalmente no contexto de instituições públicas voltadas à pessoa com deficiência.

Objetivos: Apresentar um modelo de estudo e implantação da CIF em uma fundação pública de referência na atenção à pessoa com
deficiência e elencar indicadores de funcionalidade para a promoção das políticas de inclusão direcionadas a esta população.

Método: Entre agosto de 2016 e julho de 2017 foi realizado um grupo de estudos (GE) da CIF na instituição envolvendo uma equipe
multidisciplinar de 24 profissionais da entidade, incluindo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos,
psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Foram realizados 31 encontros com frequência de uma vez por semana e duração de 2h.
Destas, uma hora para leitura de artigos e leitura da CIF e uma hora para discussão entre os participantes. A versão impressa da CIF de
2004 foi estudada por completo na sequência: introdução, anexos, capítulos. Atualizações foram verificadas na versão online. A partir da
leitura dos capítulos, os participantes elencaram códigos para um checklist inicial direcionado ao publico alvo da instituição. Ao término
do GE, uma assessoria externa de 30h com um especialista em CIF, envolvendo os participantes do GE, direcionou o desenvolvimento
da versão final do checklist e o processo de aplicação na instituição.

Resultados: O estudo da CIF culminou no desenvolvimento do Formulário Biopsicossocial de Funcionalidade-FBF e de seu manual de
aplicação. O FBF é estruturado em dados institucionais, dados de identificação e componentes da CIF. Inicia pelos Fatores Ambientais,
contendo 31 códigos, Atividade e Participação, contendo 30 códigos, finalizando em Funções do Corpo, contendo 18 códigos,
totalizando 79 códigos. O formulário foi transformado em uma versão digital através da ferramenta Formulários do Google® e sua
operacionalização envolveu a capacitação dos profissionais, uma fase de testagem e uma fase de revalidação para a versão final com
tempo médio para aplicação de 20 minutos.

Conclusão: O trabalho fornece um modelo prático para o estudo e aplicação da CIF no contexto de uma fundação pública de atenção à
pessoa com deficiência. O envolvimento da equipe multiprofissional e a definição de etapas de formulação e aplicação do formulário
baseado na CIF podem direcionar ações em instituições similares."
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