
Os acidentes de trânsito, com altos índices de morbidade, 
demandam atenção aos diversos níveis de complexidade, tanto 

na saúde quanto em outras secretarias. 

Você já pensou que existe uma forma de comunicar 
as secretarias para troca de informações sobre 
promoção, prevenção e reabilitação relacionados a 
acidentes de trânsito? 

    Classificação Internacional de Funcionalidade, Inca-
pacidade e Saúde, desenvolvido pela OMS, já foi apontada por diversos 
estudos como uma importante ferramenta de comunicação sobre uma 
condição de saúde, transpassando por fatores ambientais, pessoais, 
dentre outros.  

 O plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua reunião ordinária 
de março de 2001, aprovou a proposta do Ministério da Saúde de criação de 
uma Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidente e Vio-
lência, mostrando a importância de investigar fatores preditores. 
 O diagnóstico dos fatores de saúde relacionados aos acidentes de 
trânsito, quando realizado através da CIF, pode facilitar a vigilância sobre 
esse assunto, além de aprimorar e prevenir o acompanhamento dos agra-
vos relacionados. 
 A CIF se utiliza de uma linguagem padronizada internacionalmente 
para falar sobre a saúde humana, focando-se a funcionalidade do sujeito, 
permitindo assim o melhor diagnóstico situacional. A seguir, ilustramos co-
mo a CIF pode ser utilizada para prevenção, diagnóstico e acompanhamento 
da reabilitação nos acidentes de trânsito    



Ilustração da utilização da CIF para prevenção, diagnóstico e acompanhamento da 

reabilitação nos acidentes de trânsito: 

Exemplo de códigos da CID e CIF que podem estar alterados: 

CID 
V23 Acidente de Transporte: Motociclista Traumatizado em colisão comum automóvel.  

S72 Fratura de Fêmur  

CIF 

b280 Sensação de dor O acidente pode gerar uma grande quantidade de 
DOR, por diversos motivos 

b 730 Força muscular Pode haver uma DIMINUIÇÃO DE FORÇA devido ao 
acidente. 

d450 Andar Função física de ANDAR pode estar comprometida 

d850 Trabalho remunerado O AFASTAMENTO por acidente pode levar ao afasta-
mento do TRABALHO 

d920 Recreação e lazer Há redução também dos MOMENTOS DE LAZER 

e115 Produtos e tecnologias para uso pessoal 
na vida diária 

Sequelas por acidentes pode levar a necessidades de 
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS para adaptação 

e120 Produtos e tecnologia para mobilidade e 
transporte pessoal em ambientes inter-
nos e externos 

Equipamentos que podem ser utilizados para melho-
ria na mobilidade como MULETAS E ÓRTESES 

e120 Produtos e tecnologia usados em projeto, 
arquitetura e construção de edifícios para 
uso público 

Os gastos podem aumentar também com ADAPTA-
ÇÕES no ambiente onde vivem vítimas de acidentes 

e5700 Serviços relacionados com a segurança 
social 

Os gatos podem ser diretamente relacionados com  os 
cofres públicos, com a SEGURIDADE SOCIAL 
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