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Introdução: Os indicadores de qualidade são ferramentas que especificam o nível mínimo aceitável do padrão de 
atendimento, orientando a pratica clinica e prestação de serviços da saúde em geral. Estes instrumentos são utilizados 
para promover a transparência dos serviços e prestação de contas nos sistemas de saúde, assim como um incentivo 
para melhorar a qualidade dos cuidados oferecidos. Entre os instrumentos para padronizar a linguagem em relação à 
funcionalidade do individuo está a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que foi 
desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Objetivo: Apresentar o desenvolvimento de um indicador 
de qualidade baseado na CIF no setor de fisioterapia adulto do Centro de Reabilitação da Associação de Assistência a 
Criança Deficiente (AACD). Método: Houve a necessidade do desenvolvimento de um instrumento para monitorar a 
evolução dos pacientes enquadrados em terapia e descrever objetivos funcionais, que contemplassem todas as clinicas 
constituintes do setor de fisioterapia adulto. Visando o acompanhamento dos pacientes enquadrados em terapias eram 
realizados relatórios periódicos e discutidos em reuniões multidisciplinares da equipe de reabilitação de forma a integrar 
as intervenções das diferentes modalidades terapêuticas e otimizar a evolução do paciente na Instituição. No entanto, 
cada terapeuta realizava seus relatórios de forma subjetiva, em relação ao delineamento de objetivos e à conduta. 
Resultados: Durante o ano de 2008, com objetivo de padronização dos principais objetivos a serem trabalhados em 
terapia, realizou-se uma padronização utilizando-se objetivos funcionais. Em 2011 tentou-se adaptar este instrumento 
para uma linguagem universal, utilizando a CIF. Foram realizadas diversas mudanças e atualmente o indicador está 
sendo empregado em todos os relatórios de evolução, descrevendo objetivos funcionais associados a um código CIF, 
que permite uma comunicação efetiva com equipe médica e entre as diferentes modalidades terapêuticas envolvidas na 
reabilitação de cada paciente. Com base em 10 objetivos funcionais gerais, incluindo marcha, manutenção da postura, 
trocas posturais, equilíbrio, transferências, pós-operatório, condicionamento físico/ fisioterapia respiratória, orientações, 
preparação pré-protética e atividades de vida diária, foram destrinchados 40 códigos da CIF, que são detalhados em 
cada relatório quanto a evolução do paciente. Conclusão: Foi desenvolvido um instrumento que permite traçar a 
intervenção de acordo com a necessidade de cada paciente, facilitando o uso de uma linguagem comum entre os 
profissionais na equipe de reabilitação e permitindo monitorização da evolução dos pacientes enquadrados no setor de 
fisioterapia de adultos de um centro de reabilitação.
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