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Introducao: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), permite uma abordagem ampla,
multidisciplinar, integral e centrada no indivíduo. Possibilita o compartilhamento de informações entre a equipe contribuindo para a
estruturação do processo terapêutico, planejamento e avaliação de objetivos funcionais .

Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a utilização da CIF como ferramenta para a construção do Projeto Terapêutico
Singular na perspectiva do atendimento integral e interdisciplinar, de crianças com paralisia cerebral assistidas no centro especializado
em reabilitação, promovendo a interação do ensino com o serviço.

Método: Estudo descritivo, exploratório.População estudada foram crianças com paralisia cerebral,atendidas pelos discentes do Curso de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional em um Centro Especializado em Reabilitação, vinculado a universidade pública. Aprovado pelo
CEP nº n° 2.130.719. Utilizou-se a CIF para a elaboração do plano terapêutico compartilhado de crianças com PC, atendidas no centro.
A proposta pedagógica consistia inicialmente na construção de um mapa conceitual dos pacientes baseando-se nos achados avaliativos,
tendo como modelo o proposto pela CIF. Após a construção, ocorria a discussão em grupo e aproximação da classificação para todos os
discentes. Posteriormente selecionaram-se as categorias a serem utilizadas dentro da perspectiva interdisciplinar , sendo a escolha
realizada coletivamente. Os qualificadores eram atribuídos baseando nos achados da avaliação e métodos de avaliação especifico
utilizados de cada área.

Resultados: O perfil funcional das crianças classificadas por meio da CIF foi de alterações nas funções de atenção e concentração,tônus
e mobilidade das articulações (função do corpo); limitação para as atividades que envolviam a mobilidade; dificuldades de aprendizagem
e motivacionais, limitações na comunicação, cuidado pessoal, vida doméstica e comunitária (atividade e participação).E dentre os
principais fatores ambientais encontrados, destacam-se como barreiras os serviços de educação e aquisição de produtos e tecnologias).
Como facilitadores encontrou-se família ampliada, profissionais da saúde, atitudes da família ).A partir desses achados, elaborou-se o
plano terapêutico, considerando-se todos os profissionais envolvidos e as necessidades das crianças.

Conclusão: Verificou-se por meio do uso do modelo de funcionalidade da CIF,que a construção do projeto terapêutico singular para as
crianças com Paralisia Cerebral se tornou mais ágil e de acordo com as necessidades das mesmas, dentro de uma perspectiva
interdisciplinar. Essa experiência contribuiu para a formação dos discentes envolvidos."
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