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 Olá!
 A Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
elaborada pela Organização Mundial de Saúde, é 
um modelo para a organização e documentação 
de informações sobre funcionalidade e 
incapacidade no contexto da saúde. 
 Essa descrição está associada às 
condições de saúde, que permitem identificar 
o que a pessoa pode fazer ou não no seu dia 
a dia de acordo com a sua estrutura do corpo, 
funções dos órgãos e limitações. Sua linguagem 
padronizada permite compreender a descrição 
da funcionalidade e incapacidade de cada 
pessoa, por meio de classificações e códigos.

 Bons estudos!

Neste recurso, você irá conhecer a Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

Objetivo educacional

Apresentação



Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

 A CIF é uma classificação da saúde e dos estados relacionados com 
a saúde (OMS, 2004). Ela conceitua a funcionalidade como uma interação 
dinâmica entre a condição de saúde de uma pessoa, os fatores ambientais 
e os fatores pessoais. Na CIF são considerados os fatores ambientais como 
influenciadores da incapacidade (OMS, 2013).

 Com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde (CIF), compreenderemos que a funcionalidade de um indivíduo em 
um domínio específico reflete uma interação entre a condição de saúde e o 
contexto (fatores ambientais e pessoais) e não somente é delimitada por uma 
etiologia (OMS, 2013).

 Embora sejam classificações complementares, a CIF diferencia-se da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), que considera as condições de 
saúde (doenças, transtornos, lesões ou estados relacionados) (OMS, 2013). 

 A CIF não está associada com problemas de saúde ou doenças 
específicas. Ela descreve as dimensões de funcionalidade associadas em 
múltiplas perspectivas nos níveis corporal, pessoal e social.  A incapacidade 
não é diferenciada por etiologia. A CIF não infere a participação na vida do dia 
a dia apenas com base no diagnóstico médico (OMS, 2013).

 Na CIF há uma relação complexa, dinâmica e muitas vezes imprevisível 
entre a Funcionalidade e Incapacidade (Funções e Estruturas do Corpo; 
Atividades e Participação) e Fatores Contextuais (Fatores Ambientais e Fatores 
Pessoais), como mostra a seguir: 

Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde



Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

Funcionalidade e Incapacidade

Funções e estrutura 
do corpo

Funções do Corpo
Estrutura do corpo

Áreas vitais
(tarefas e ações)

Influências externas 
sobre a funcionalidade e 

a incapacidade

Influências internas sobre 
a funcionalidade e a 

incapacidade

Atividade e 
Participação Facilitadores

Barreiras

Mudanças nas funções 
do corpo (fisiológicas)

Mudanças nas 
estruturas do corpo 

Capacidade 
Execução de tarefas num 

ambiente padrão
Desempenho/Execução de 

tarefas no ambiente habitual

Impacto facilitador ou 
limitador das 

características do mundo 
físico, social e atitudinal

Impacto dos atributos 
de uma pessoa

Limitação da atividade
Restrição da atividade

Integridade funcional
e estrutural

Funcionalidade

Deficiência

Incapacidade

Atividades e 
Participação Fatores Ambientais Fatores Pessoais

Componentes

Domínios

Constructos

Aspectos 
Positivos

Aspectos 
Negativos

Fatores Contextuais

Não aplicável

Não aplicável

 Quadro 1: Visão geral da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde.

 Fonte: OMS. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional  
  de Funcionalidade. Organização Mundial da Saúde/Direção Geral  
  da Saúde: Lisboa, 2004.



Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

 Na CIF a Funcionalidade é um termo abrangente para funções do 
corpo, estruturas do corpo, atividades e participação. Ela denota os aspectos 
positivos da interação entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e os 
fatores contextuais daquele indivíduo (fatores ambientais e pessoais) (OMS, 
2013). 

 Já a Incapacidade é um termo abrangente para deficiências, limitações 
de atividade e restrições de participação. Ela denota os aspectos negativos 
da interação entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e os fatores 
contextuais daquele indivíduo (fatores ambientais e pessoais) (OMS, 2013).

 Os Fatores Ambientais são: o ambiente físico, social e de atitude no qual 
as pessoas vivem e conduzem sua vida. Estes são barreiras ou facilitadores 
para a funcionalidade de uma pessoa (OMS, 2013). 

 Os Fatores Pessoais são o histórico particular da vida e do estilo de 
vida de um indivíduo. Esses fatores podem incluir o sexo, raça, idade, outros 
estados de saúde, condição física, estilo de vida, hábitos, educação recebida, 
antecedentes sociais, nível de instrução, profissão, experiência passada 
e presente, padrão geral de comportamento, carácter e características 
psicológicas individuais e diferentes maneiras de enfrentar problemas (OMS, 
2004).

 Em 2006, a Organização Mundial de Saúde publicou uma versão da CIF 
específica para crianças e jovens, a CIF-CJ. Esta mantém a estrutura original 
da CIF, entretanto, o conteúdo dos componentes deste modelo incorpora os 
processos de crescimento e de desenvolvimento e as transições dinâmicas 
das crianças e jovens com seus diferentes contextos de relevância (BRASIL, 
2013).



 Neste material, você conheceu a 
Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), ela vem sendo 
incorporada em diversos setores da saúde 
e equipes multidisciplinares. Você pôde 
ainda compreender que a funcionalidade e a 
incapacidade dos indivíduos são determinadas 
pelo contexto ambiental onde as pessoas vivem. 
Ressaltamos que é fundamental compreender o 
que cada parte da CIF significa para que ocorram 
adequadamente as análises das condições de 
saúde de cada indivíduo, relacionando a interação 
entre problemas de saúde e os fatores contextuais.
  Esperamos que o conhecimento sobre a CIF 
colabore para o reconhecimento da importância 
da CIF no seu ambiente de trabalho, visto que 
esta é um importante instrumento para avaliação 
das condições de vida e promoção de políticas de 
inclusão social. 

 Até a próxima!

Considerações finais



REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa com paralisia 
cerebral / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

2. OMS. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional de 
Funcionalidade. Organização Mundial da Saúde/ Direção Geral da Saúde: 
Lisboa, 2004.

3. OMS. Organização Mundial da Saúde. Como usar a CIF: Um manual prático 
para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF). Versão preliminar para discussão. Genebra: Outubro, 2013. 



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Coordenação–Geral de Ações Estratégicas, Inovação e Avaliação da Educação em Saúde

Equipe Técnica da Coordenação 
Bárbara Ferreira Leite
Bethânia Ramos Meireles
Marcos Pelico Ferreira Alves
Marly Maria Lopes Veiga

Revisoras Técnicas 
Bethânia Ramos Meireles
Marly Maria Lopes Veiga

Equipe Técnica do Núcleo de Comunicação
Eduardo Pinto Grisoni

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Revisora Técnica - Coordenação Geral de Garantia dos Atributos da Atenção Primária
Melquia da Cunha Lima

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Coordenação - Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência

Revisora Técnica - Coordenação - Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência  
Ângela Pinto dos Santos

Universidade Aberta do SUS da Universidade Federal do Maranhão -
UNA-SUS/UFMA

Coordenação Geral
Ana Emilia Figueiredo de Oliveira

Gestão de projetos
Katherine Marjorie Mendonça de Assis

Coordenação de Produção Pedagógica
Paola Trindade Garcia

Coordenação de Ofertas Educacionais
Elza Bernardes Ferreira

Coordenação de Tecnologia da Informação
Dilson José Lins Rabêlo Junior

Coordenação de Comunicação
José Henrique Coutinho Pinheiro

FICHA TÉCNICA 




