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Objetivo: Verificar a usabilidade e adequação de um checklist da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) à ficha de avaliação neurológica da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE).  Métodos: Estudo transversal descritivo, CAEE n° 54222016.2.0000.5208. Amostra 
constituída por 10 prontuários de pacientes assistidos pela Disciplina de Fisioterapia Aplicada a Neurologia. O checklist 
proposto foi obtido a partir da junção de dois core sets da CIF já existentes na literatura (Lesão Medular na fase crônica 
e Acidente Vascular Encefálico), totalizando 231 categorias. Foi realizada a transcrição das informações das fichas 
de avaliação para o checklist, por dois avaliadores independentes, fisioterapeutas com diferente nível de experiên-
cia profissional, seguindo os seguintes critérios: dificuldade na identificação das categorias equivalentes, tempo de 
preenchimento, praticidade para a aplicação dos qualificadores e padronização dos termos utilizados.  Resultado: 
Do checklist proposto, 83% das categorias não foram pontuadas, destas 10% não foram pontuadas em nenhuma das 10 
transcrições, estando essas relacionadas ao componente Fatores Ambientais. Ambos avaliadores relataram dificuldade 
na interpretação de algumas categorias do instrumento, evidenciando a não uniformização da terminologia por parte 
dos profissionais além da dificuldade na identificação dos qualificadores adequados para cada uma das categorias. 
O tempo médio de transcrição foi de 35 minutos. Conclusão: É viável a usabilidade do checklist proposto junto à 
ficha de avaliação neurológica da Clínica Escola desde que haja uma adequação destes instrumentos, a fim de que 
complementem-se, garantindo um olhar biopsicossocial aos pacientes. No entanto, as categorias do checklist proposto 
identificadas como não relevantes à assistência fisioterapêutica, deverão ser eliminadas otimizando o tempo destinado 
a esse processo.  
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