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Introducao: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) tem como objetivo descrever a
funcionalidade humana e as suas limitações Entretanto, descrever objetivo funcional de forma mais clara e precisa,parecer ser uma
dificuldade para os fisioterapeutas, e o uso da CIF para este fim, parece ser algo relevante.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar a utilização da CIF como ferramenta para determinar os objetivos funcionais centrados
nas crianças com Paralisia Cerebral (PC) com grave comprometimento motor

Método: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de característica quantitativa, realizado com 09 crianças com diagnóstico
confirmado de Paralisia Cerebral (PC), classificadas como graves de acordo com o sistema de classificação da função motora grossa e
que realizavam acompanhamento fisioterapêutico no Centro Especializado em Reabilitação III (CER III) vinculado a uma Universidade
Pública de Alagoas. Este estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob protocolo de n° 2.130.719.. Foi
aplicada a CIF nas crianças nos domínios de estrutura e funções do corpo, atividades e participação e fatores Ambientais. Neste artigo,
estarão descritos apenas os dados referentes aos domínios função do corpo e atividade participação. Os dados desta pesquisa foram
analisados por meio da estatística descritiva .Ressalta-se que os resultados foram entregues ao profissional responsável do serviço com
considerações e sugestões para a criança.

Resultados: Participaram 09 crianças com Paralisia Cerebral com média de idade de 5,4 ± 1,81 anos. Dessas 77,8% eram do gênero
masculino e 22,2% do feminino.Com relação ao domínio funções e estrutura do corpo da CIF, analisaram-se as funções
neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento e no domínio Atividade e Participação o item Mobilidade.Verificou-se que
as principais limitações funcionais das crianças com PC grave estavam relacionadas à sua mobilidade (mudanças de postura do corpo,
transferências e andar). Desta maneira, pode-se afirmar que o alcance dessas atividades pode ser considerado como os objetivos
funcionais.

Conclusão: O estabelecimento de objetivos funcionais concisos e focados por meio do uso da CIF permite um melhor direcionamento do
tratamento em especial para as crianças com grave acometimento motor, onde a determinação desses objetivos tendem a focar apenas
nas funções do corpo."
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