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APRESENTAÇÃO

O Guia norteador sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade e In-

capacidade/CIF em Fonoaudiologia é um documento que registra uma classifica-

ção estatística sobre funcionalidade humana, além da influência ambiental, dentro 

de um número manuseável de categorias. Segundo a Resolução 54.21/2001, da 

Organização Mundial da Saúde, a CIF visa atender “as necessidades de informa-

ção, notificação e pesquisa”.

As categorias da CIF foram agrupadas de forma a torná-la mais adequada aos 

objetivos de estudos epidemiológicos gerais e para a avaliação de assistência à saúde.

A CIF é utilizada por profissionais da área da saúde e de outras áreas com a 

finalidade de referenciar sua prática. No caso específico da Fonoaudiologia, a CIF 

auxilia nas ações relacionadas com os Distúrbios da Comunicação Humana.

Tendo em vista a utilização da CIF pelos fonoaudiólogos, a criação do Instrumento 

Balizador de Tempo (IBT) baseado na classificação e a publicação do Guia prático de 

consulta rápida à CID-10 pelo Fonoaudiólogo, foi possível desenvolver este manual, 

considerando “que o fonoaudiólogo é responsável por: promoção da saúde, avaliação 

e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/recuperação funcional), monitoramento 

e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva pe-

riférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação e 

fluência da fala, na voz, nas funções orofaciais e na deglutição.”

Este material, denominado Guia Norteador sobre a Classificação Internacio-

nal de Funcionalidade e Incapacidade/CIF em Fonoaudiologia pretende ser um 

instrumento facilitador de pesquisa para a classe. Não obstante, sugerimos que 

todos os profissionais consultem também o livro da CIF na íntegra, bem como as 

pesquisas atuais sobre o tema.

GUIA NORTEADOR SOBRE A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 
DE FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE/CIF EM FONOAUDIOLOGIA. 
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Abaixo estão as categorias da CIF aplicáveis para Fonoaudiologia. Para que 
se transforme em código, cada categoria deve ser completada com o qualifica-
dor, de acordo com as legendas:

bxxx.__ (um qualificador)

sxxx.__ __ (dois qualificadores – extensão da lesão e natureza da lesão)

dxxx.__ __ (dois qualificadores – desempenho/capacidade)

exxx.__ ou exxx+__ (qualificador de barreira ou de facilitador)

Funções do Corpo
Legenda dos qualificadores:
.0 = sem alteração na função/0-4%

.1 = alteração funcional leve/5-24%

.2 = alteração funcional moderada/25-49%

.3 = alteração funcional grave/50-95%

.4 = alteração funcional completa/96-100%

.8 = alteração funcional não especificada/5-100% (ou presente e com mensu-

ração desconhecida)

b110 Funções da consciência

b114 Funções da orientação

b117 Funções intelectuais

b122 Funções psicossociais globais

b126 Funções do temperamento e da personalidade

b130 Funções da energia e dos impulsos

b134 Funções do sono

b139 Funções mentais globais, outras especificas e não especificadas

b140 Funções da atenção

b144 Funções da memória
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b147 Funções psicomotoras

b152 Funções emocionais

b156 Funções da percepção

b160 Funções do pensamento

b164 Funções cognitivas de nível superior

b167 Funções mentais da linguagem

b172 Funções de cálculo

b176 Funções mentais para a sequência de movimentos complexos

b180 Funções de experiência pessoal e do tempo

b189 Funções mentais específicas, outras especificadas e não especificadas

b198 Funções mentais, outras especificadas

b199 Funções mentais, não especificadas

b210 Funções da visão

b215 Funções dos anexos do olho

b220 Sensações associadas ao olho e anexos

b229 Visão e funções relacionadas, outras especificadas e não especificadas

b230 Funções auditivas

b235 Funções vestibulares

b240 Sensações associadas à audição e à função vestibular

b249 Funções auditivas e vestibulares, outras especificadas e não especificadas

b280 Sensação de dor

b310 Funções da voz

b320 Funções da articulação

b330 Funções da fluência e do ritmo da fala

b340 Funções de outras formas de vocalização
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b398 Funções da voz e da fala, outras especificadas

b399 Funções da voz e da fala, não especificadas

b440 Funções da respiração

b445 Funções dos músculos respiratórios

b510 Funções da ingestão

b710 Funções da mobilidade das articulações

b715 Funções da estabilidade das articulações

b720 Funções da mobilidade dos ossos

b729 Funções das articulações e dos ossos, outras especificadas e não especificadas

b730 Funções da força muscular

b735 Funções do tônus muscular

b740 Funções da resistência muscular

b749 Funções musculares, outras especificadas e não especificadas

b750 Funções de reflexos motores

b755 Funções de reações motoras involuntárias

b760 Funções de controle do movimento voluntário

b765 Funções dos movimentos involuntários

b770 Funções relacionadas com o padrão de marcha

b780 Sensações relacionadas com os músculos e as funções do movimento

b789 Funções do movimento, outras especificadas e não especificadas

b798 Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento, 

outras especificadas

b799 Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento,

não especificadas



5

Estruturas do Corpo
Legenda dos qualificadores:
.0 = sem alteração na estrutura/0-4%

.1 = alteração estrutural leve/5-24%

.2 = alteração estrutural moderada/25-49%

.3 = alteração estrutural grave/50-95%

.4 = alteração estrutural completa/96-100%

.8 = alteração estrutural não especificada/5-100% (ou presente e com men-

suração desconhecida)

Este componente necessita de um qualificador complementar que indica o tipo/ 

natureza da alteração estrutural:

.0 = nenhuma mudança na estrutura

.1 = ausência total

.2 = ausência parcial

.3 = parte adicional

.4 = dimensões aberrantes

.5 = descontinuidade

.6 = posição desviada

.7 = mudanças qualitativas na estrutura, incluindo acúmulo de fluido

.8 = não especificada

.9 = não aplicável
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s110 Estrutura do cérebro

s120 Medula espinhal e estruturas relacionadas

s130 Estrutura das meninges

s140 Estrutura do sistema nervoso simpático

s150 Estrutura do sistema nervoso parassimpático

s198 Estrutura do sistema nervoso, outra especificada

s199 Estrutura do sistema nervoso, não especificada

s210 Estrutura da cavidade ocular

s220 Estrutura do globo ocular

s230 Estruturas anexas ao olho

s240 Estrutura do ouvido externo

s250 Estrutura do ouvido médio

s260 Estrutura do ouvido interno

s298 Olho, ouvido e estruturas relacionadas, outras especificadas

s299 Olho, ouvido e estruturas relacionadas, não especificadas

s310 Estrutura do nariz

s320 Estrutura da boca

s330 Estrutura da faringe

s340 Estrutura da laringe

s398 Estruturas relacionadas com a voz e a fala, outras especificadas

s399 Estruturas relacionas com a voz e a fala, não especificadas

s510 Estruturas das glândulas salivares

s710 Estrutura da região da cabeça e do pescoço

s770 Estruturas musculoesqueléticas adicionais relacionadas ao movimento

s798 Estruturas relacionadas com o movimento, outras especificadas

s799 Estruturas relacionadas com o movimento, não especificadas
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Atividades e Participação
Legenda dos qualificadores:

.0 = sem dificuldade/0-4%

.1 = dificuldade leve/5-24%

.2 = dificuldade moderada/25-49%

.3 = dificuldade grave/50-95%

.4 = dificuldade completa/96-100%

.8 = dificuldade não especificada/5-100% (ou presente e com mensuraçã des-

conhecida)

Este qualificador deve ser usado em duplicidade, indicando, respectivamente, 

desempenho e capacidade. A qualificação do desempenho considera a influência 

dos fatores do contexto (ambientais e pessoais) e a qualificação da capacidade 

desconsidera tal influência.

d110 Observar

d115 Ouvir

d120 Outras percepções sensoriais intencionais

d129 Experiências sensoriais intencionais, outras especificadas e não especificadas

d130 Imitar

d135 Ensaiar (Repetir)

d140 Aprender a ler

d145 Aprender a escrever

d150 Aprender a calcular

d155 Adquirir competências

d159 Aprendizagem básica, outra especificada e não especificada

d160 Concentrar a atenção

d163 Pensar
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d166 Ler

d170 Escrever

d172 Calcular

d175 Resolver problemas

d177 Tomar decisões

d179 Aplicação do conhecimento, outra especificada

d198 Aprendizagem e aplicação do conhecimento, outras especificadas

d199 Aprendizagem e aplicação do conhecimento, não especificadas

d210 Realizar uma única tarefa

d220 Realizar tarefas múltiplas

d230 Realizar a rotina diária

d240 Lidar com o stresse e outras exigências psicológicas

d298 Tarefas e exigências gerais, outras especificadas

d299 Tarefas e exigências gerais, não especificadas

d310 Comunicar e receber mensagens orais

d315 Comunicar e receber mensagens não verbais

d320 Comunicar e receber mensagens usando linguagem gestual

d325 Comunicar e receber mensagens escritas

d329 Comunicar e receber mensagens, outras especificadas e não especificadas

d330 Falar

d335 Produzir mensagens não verbais

d340 Produzir mensagens usando linguagem gestual

d345 Escrever mensagens

d349 Comunicar e produzir mensagens, outra especificada e não especificada

d350 Conversação

d355 Discussão
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d360 Utilização de dispositivos e de técnicas de comunicação

d369 Conversação e utilização de dispositivos e de técnicas de comunicação, outros 

especificados

d398 Comunicação, outra especificada

d4 Mobilidade

d470 Utilização de transporte

d475 Dirigir

d599 Auto cuidados, não especificados

d610 Aquisição de um lugar para morar

d620 Aquisição de bens e serviços

d629 Aquisição do necessário para viver, outro especificado e não especificado

d710 Interações interpessoais básicas

d720 Interações interpessoais complexas

d729 Interações interpessoais gerais, outras especificadas e não especificadas

d730 Relacionamento com estranhos

d740 Relacionamento formal

d750 Relacionamentos sociais informais

d760 Relacionamentos familiares

d770 Relacionamentos íntimos

d779 Relacionamentos interpessoais particulares, outros especificados e não espe-

cificados

d798 Interações e relacionamentos interpessoais, outros especificados

d799 Interações e relacionamentos interpessoais, não especificados

d810 Educação informal

d815 Educação pré-escolar

d820 Educação escolar
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d825 Formação profissional

d830 Educação de nível superior

d839 Educação, outra especificada e não especificada

d840 Estágio (preparação para o trabalho)

d845 Obter, manter e sair de um emprego

d850 Trabalho remunerado

d855 Trabalho não remunerado

d859 Trabalho e emprego, outros especificados e não especificados

d860 Transações econômicas básicas

d865 Transações econômicas complexas

d870 Auto-suficiência econômica

d879 Vida econômica, outra especificada e não especificada

d898 Áreas principais da vida, outras especificadas

d899 Áreas principais da vida, não especificadas

d910 Vida comunitária

d920 Recreação e lazer

d930 Religião e espiritualidade

d940 Direitos Humanos

d950 Vida política e cidadania

d998 Vida comunitária, social e cívica, outra especificada

d999 Vida comunitária, social e cívica, não especificada

Fatores Ambientais (lista complementar*)
*Esta lista de categorias não se refere à itens de funcionalidade, mas à fa-

tores que influenciam o desempenho na execução das atividades humanas e da 
participação social
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Legenda dos qualificadores:
.0 = sem barreira/0-4%

.1 = barreira leve/5-24%

.2 = barreira moderada/25-49%

.3 = barreira grave/50-95%

.4 = barreira completa/96-100%

.8 = barreira não especificada/5-100% (ou presente e com mensuração des-

conhecida)

Ou

+0 = sem facilitador/0-4%

+1 = facilitador leve/5-24%

+2 = facilitador moderada/25-49%

+3 = facilitador grave/50-95%

+4 = facilitador completa/96-100%

+8 = facilitador não especificada/5-100% (ou presente e com mensuraçã des-

conhecida)

e115 Produtos e tecnologias para uso pessoal na vida diária

e125 Produtos e tecnologias para a comunicação

e130 Produtos e tecnologias para a educação

e135 Produtos e tecnologias para o trabalho

e140 Produtos e tecnologias para a cultura, actividades recreativas e desportivas

e145 Produtos e tecnologias para a prática religiosa e espiritualidade

e150 Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios 

para uso público

e155 Arquitectura, construção, materiais e tecnologias arquitectónicas em prédios 

para uso privado
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e160 Produtos e tecnologias relacionados com a utilização e a exploração dos solos

e165 Bens

e310 Família próxima

e315 Família alargada

e320 Amigos

e325 Conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

e330 Pessoas em posição de autoridade

e335 Pessoas em posição subordinada

e340 Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais

e345 Estranhos

e350 Animais domesticados

e355 Profissionais de saúde

e360 Outros profissionais

e398 Apoio e relacionamentos, outros especificados

e399 Apoio e relacionamentos, não especificados

e410 Atitudes individuais de membros da família próxima

e415 Atitudes individuais de membros da família alargada

e420 Atitudes individuais de amigos

e425 Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade

e430 Atitudes individuais de pessoas em posições de autoridade

e435 Atitudes individuais de pessoas em posições subordinadas

e440 Atitudes individuais de prestadores de cuidados pessoais e dos assistentes pessoais

e445 Atitudes individuais de estranhos

e450 Atitudes individuais de profissionais de saúde

e455 Atitudes individuais de outros profissionais

e460 Atitudes sociais
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e465 Normas, práticas e ideologias sociais

e498 Atitudes, outras especificadas

e499 Atitudes, não especificadas

e510 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a produção de bens de consumo

e515 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a arquitectura e a construção

e520 Serviços, sistemas e políticas relacionados com o planeamento de espaços abertos

e525 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a habitação

e530 Serviços, sistemas e políticas relacionados com os serviços de utilidade pública

e535 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a área da comunicação

e540 Serviços, sistemas e políticas relacionados com os transportes

e545 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a protecção civil

e550 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a área jurídico-legal

e555 Serviços, sistemas e políticas relacionados com associações e organizações

e560 Serviços, sistemas e políticas relacionados com os meios de comunicação

e565 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a economia

e570 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a segurança social

e575 Serviços, sistemas e políticas relacionados com o apoio social geral

e580 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a saúde

e585 Serviços, sistemas e políticas relacionados com a educação e a formação profissional

e590 Serviços, sistemas e políticas relacionados com o trabalho e o emprego

e595 Serviços, sistemas e políticas relacionados com o sistema político

e598 Serviços, sistemas e políticas, outros especificados

e599 Serviços, sistemas e políticas, não especificados




