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Pós-graduação em Ergonomia: Produto e Processo – Faculdade: FASERRA  

  

 

Resumo  

 

Este artigo apresenta um conteúdo sobre a importância da Classificação Internacional 

da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, (CIF) para linha de produção, onde 

indicará pontos para que construa uma classificação baseados tanto na vida social 

quanto ocupacional do funcionário de linha de produção, onde, o processo industrial 

vem apresentando altos números de absenteísmo devido essa falta de controle ou 

mapeamento estatístico do funcionário, o objetivo do artigo é da importância de um 

levantamento estatístico da capacidade funcional do funcionário na linha de 

produção para ações preventivas e curativas, através de um levantamento 

bibliográfico de artigos e livros, pois este tipo de material ainda encontra-se em 

discussão, e para informações de complemento para finalização do curso de pós 

graduação, os resultados encontrado nos mostra a importância de uma boa avaliação 

física para levantamento de dados comparativos para aplicação de ações preventivas 

e curativas. Com essa ferramenta obteremos indicadores que sinalizarão ocorrências 

onde a empresa se programará para intervir com antecedência em ações preventivas 

na saúde do trabalhador. A utilização da Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, (CIF), dentro do processo industrial irá 

facilitar o trabalhar com indicadores de cada profissional para a utilização de 

recursos preventivos e investigativos de fatores de riscos que podem levar a 

LER/DORT ou para controle de diagnóstico dos agravos.  

Palavras Chave: Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, Trabalhador, LER/DORT.  

  

 

                                                           
1
 Pós-graduado em Ergonomia: Produto e Processo. 

2
 Orientador: Fisioterapeuta, Pós- Graduado em Fisioterapia Cardiorespiratória. 
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1. Introdução 

 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 

conhecida como CIF, tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem 

unificada e padronizada como um sistema de descrição da saúde e de estados 

relacionados à saúde. Ela define os componentes da saúde e alguns componentes do 

bem-estar relacionados à saúde (tais como educação e trabalho), os domínios são 

descritos com base na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade em duas 

listas básicas: (1) Funções e Estruturas do Corpo, e (2) Atividades e Participação. 

Como uma classificação, a CIF agrupa sistematicamente o que uma pessoa com uma 

doença ou transtorno faz ou pode fazer. Funcionalidade é um termo que abrange 

todas as funções do corpo, atividades e participação; de maneira similar, 

incapacidade é um termo que abrange incapacidades, limitação de atividades ou 

restrição na participação.
1
  

 A estrutura fabril taylorista autoritária acrescentou a exigência do engajamento 

subjetivo, característica do toyotismo
2
. Apesar de receberem maior cobrança, os 

operários continuam sendo mal remunerados. Observa-se que os gastos com salários 

e benefícios decresceram na última década, embora o faturamento haja 

quadruplicado. O crescimento de doenças relacionadas ao trabalho tem despertado a 

atenção dos profissionais e pesquisadores voltados para a promoção de saúde no 

trabalho. Destaca-se o aumento dos casos de lesão por esforço repetitivo/distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/ DORT), reconhecidos pelo 

Ministério da Saúde e da Previdência Social como doenças ocupacionais, que se 

desenvolvem a partir de atividades repetitivas que causam sérios danos ao sistema 

musculoesquelético, quando não há um período adequado de descanso para os 

tendões, nervos e membranas sinoviais De um modo geral, as patologias não têm sua 

origem concentrada em fatores isolados, mas sofrem influência de um conjunto de 

variáveis, que podem ser classificadas de acordo com o processo patológico, com os 

sintomas, com a causa que gerou o problema ou ainda a etapa do processo produtivo 

em que ocorrem.
3
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A CIF também relaciona os fatores ambientais que interagem com todos estes 

construtos. Neste sentido, ela permite ao usuário registrar perfis úteis da 

funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios.
4
  

Nas classificações internacionais da OMS, os estados de saúde (doenças, 

distúrbios, lesões, etc.) são classificados principalmente na CID-10 (abreviação da 

Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão), que fornece uma estrutura 

etiológica. A funcionalidade e incapacidade associadas aos estados de saúde são 

classificadas na CIF. Portanto, a CID-10 e a CIF são complementares, e os usuários 

são estimulados a utilizar esses dois membros da família de classificações 

internacionais da OMS em conjunto. A CID-10 fornece um "diagnóstico" de 

doenças, distúrbios ou outras condições de saúde, e essas informações são 

complementadas pelas informações adicionais fornecidas pela CIF sobre 

funcionalidade. Em conjunto, as informações sobre o diagnóstico e sobre a 

funcionalidade fornecem uma imagem mais ampla e mais significativa da saúde da 

pessoa ou população, que pode ser utilizada para propósitos de tomada de decisão.
5
  

A CIF transformou-se, de uma classificação de "consequência da doença" 

(versão de 1980) em uma classificação dos "componentes da saúde" que identificam 

o que constitui a saúde, enquanto que "consequências" se referem ao impacto das 

doenças na condição de saúde da pessoa. Assim, a CIF assume uma posição neutra 

em relação à etiologia de modo que os pesquisadores podem desenvolver inferências 

causais utilizando métodos científicos adequados. De maneira similar, esta 

abordagem também é diferente de uma abordagem do tipo "determinantes da saúde" 

ou "fatores de risco". Para facilitar o estudo dos determinantes ou dos fatores de 

risco, a CIF inclui uma lista de fatores ambientais que descrevem o contexto em que 

o indivíduo vive.
6
 

Com base nesse estudo foram analisadas a importância das classificações de 

funcionalidade do trabalhador dentro dos planos físico, mental e ambiental como 

base para aplicações de ferramentas, ações preventivas e corretivas para linha de 

produção, e desenvolvimento da compreensão e a utilização estatística das 

informações de cada colaborador como forma de mapear os graus de risco e utilizar 

de forma preventiva ações que possam desenvolver melhor na linha de produção. 
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2. Histórico  

A CIF resultou da revisão da anterior Classificação Internacional das 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (International Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH), versão experimental publicada 

em 1980 pela OMS. A sua versão portuguesa foi publicada em 1989 pelo 

então SNR (Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens).
7
 

A OMS, em 1993, deu início a um longo e aprofundado processo de revisão 

da ICIDH que viria a dar origem à CIF, para o qual contou com uma ampla 

participação internacional (diferentes países e entidades, grupos de trabalho, elevado 

número de especialistas, organizações não governamentais, etc.). Os contributos e a 

participação ativa de pessoas com incapacidades e das suas organizações são um 

aspecto que a OMS realça como particularmente significativo no desenvolvimento 

da CIF.
8
 

Em maio de 2001, a 54ª Assembleia Mundial de Saúde aprovou o novo sistema 

de classificação com a designação de International Classification of Functioning, 

Disabilities and Health, conhecida abreviadamente por ICF, visando a sua utilização 

nos diferentes países membros. Na sua versão oficial para a língua portuguesa, 

aprovada pela OMS, ela intitula-se de CIF - Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.
9
 

Com a adopção da CIF passa-se de uma classificação de "consequência das 

doenças" (versão de 1980) para uma classificação de "componentes da saúde" (CIF), 

sendo decisivo o seu papel na consolidação e operacionalização de um novo quadro 

nacional da funcionalidade, da incapacidade humana e da saúde.
10

 

Com a CIF ultrapassaram-se, assim, muitas das críticas dirigidas à anterior 

classificação de 1980, nomeadamente: a sua conotação com o "modelo médico" e o 

não ter acompanhado as evoluções conceptuais, científicas e sociais, relacionadas 

com as questões da deficiência e da incapacidade. Especificamente, as críticas mais 

frequentemente apontadas à ICIDH, residem no fato de: 

 Estabelecer uma relação causal e unidirecional entre:  
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deficiência - incapacidade - desvantagem; 

 Centrar-se nas limitações "dentro" da pessoa e apenas nos seus aspectos 

negativos; 

 Não contemplar o papel determinante dos fatores ambientais.
11

 

3. Objetivos da CIF 

A CIF possui múltiplas finalidades elaboradas para servir várias disciplinas e 

setores diferentes, apresentando objetivos específicos que podem ser resumidos da 

seguinte maneira
12

: 

- Proporcionar uma base cientifica para compreensão e o estudo dos 

determinantes da saúde, dos resultados e das condições relacionadas com a saúde, 

estabelecer uma linguagem comum para descrição da saúde e dos estados 

relacionados com a saúde, para melhorar a comunicação entre diferentes utilizadores, 

tais como profissionais, investigadores decisores e o público, incluindo pessoas com 

incapacidades
13

; 

- Permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas 

com os cuidados de saúde, entre serviço, e em diferentes momentos ao longo tempo, 

proporcionar um esquema de codificação para sistemas de informação de saúde
14

. 

Com estes objetivos inter-relacionados dado que a necessidade de aplicar a CIF e a 

sua utilização requerem a construção de um sistema prático e útil que possa ser 

aplicado por vários utilizadores na política de saúde, na garantia da qualidade e na 

avaliação dos funcionários
15

. 

3.1 Aplicações da CIF 

A CIF é útil num âmbito muito largo de aplicações diferentes, por exemplo, em 

segurança social, na avaliação da gestão dos cuidados de saúde, em inquéritos à 

população a nível local, nacional e internacional. Oferece uma estrutura conceptual 

para a informação aplicável aos cuidados de saúde pessoais, incluindo a prevenção, a 

promoção da saúde e a melhoria da participação, removendo ou atenuando as 

barreiras sociais e estimulando a atribuição de apoios e de facilitadores sociais. É 

também útil no estudo dos sistemas de cuidados de saúde, tanto em termos de 

avaliação como de formulação de políticas
16

. 
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4. Propriedades da CIF  

Uma classificação deve ser clara em relação ao seu objeto: o seu universo, o 

seu âmbito, as suas categorias, a sua organização e a forma como esses elementos 

estão estruturados em termos da sua inter-relação. Estas propriedades básicas da CIF 

estão descritas nas secções que se seguem. A CIF engloba todos os aspectos da saúde 

humana e alguns componentes relevantes para a saúde relacionados com o bem-estar 

e descreve-os em termos de domínios de saúde e domínios relacionados com a saúde. 

A classificação é circunscrita ao amplo contexto da saúde e não cobre circunstâncias 

que não estão relacionadas com a saúde, tais como, as que resultam de fatores 

socioeconômicos. Por exemplo, algumas pessoas podem ter uma capacidade limitada 

de executar uma tarefa no ambiente em que vivem, por causa da raça, sexo, religião 

ou outras características socioeconômicas, mas essas restrições na participação não 

estão relacionadas com a saúde no sentido que lhe é atribuído na CIF. 
17

 

Muitas pessoas consideram, erradamente, que a CIF se refere unicamente a 

pessoas com incapacidades; na verdade, ela aplica-se a todas as pessoas. A saúde e 

os estados relacionados com a saúde associados a qualquer condição de saúde podem 

ser descritos através da CIF. Por outras palavras, a CIF tem aplicação universal. A 

CIF permite descrever situações relacionadas com a funcionalidade do ser humano e 

as suas restrições e serve como enquadramento para organizar esta informação. Ela 

estrutura a informação de maneira útil, integrada e facilmente acessível
18

.  

A CIF organiza a informação em duas partes; (1) Funcionalidade e 

Incapacidade, (2) Fatores Contextuais. Cada parte tem dois componentes:  

1. Componentes da Funcionalidade e da Incapacidade: O componente Corpo 

inclui duas classificações, uma para as funções dos sistemas orgânicos e outra para as 

estruturas do corpo. Nas duas classificações os capítulos estão organizados de acordo 

com os sistemas orgânicos. O componente Atividades e Participação cobre a faixa 

completa de domínios que indicam os aspectos da funcionalidade, tanto na 

perspectiva individual como social
19

. 

  2. Componentes dos Fatores Contextuais: O primeiro componente dos Fatores 

Contextuais é uma lista de Fatores Ambientais. Estes têm um impacto sobre todos os 
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componentes da funcionalidade e da incapacidade e estão organizados de forma 

sequencial, do ambiente mais imediato do indivíduo até ao ambiente geral.
20

  

Os Fatores Pessoais também são um componente dos Fatores Contextuais, mas 

eles não estão classificados na CIF devido à grande variação social e cultural 

associada aos mesmos. Os componentes de Funcionalidade e da Incapacidade da CIF 

podem ser expressos de duas maneiras. Por um lado, eles podem ser utilizados para 

indicar problemas (incapacidade, limitação da atividade ou restrição de participação 

designadas pelo termo genérico deficiência); por outro lado, eles podem indicar 

aspectos não problemáticos (neutros) da saúde e dos estados relacionados com a 

saúde resumidos sob o termo funcionalidade). Estes componentes da funcionalidade 

e da incapacidade são interpretados utilizando-se três constructos separados, mas 

relacionados. Estes constructos são operacionalizados com o uso de qualificadores.
21

 

 As funções e as estruturas do corpo podem ser interpretadas através das 

alterações dos sistemas fisiológicos ou das estruturas anatômicas. Para o componente 

Atividades e PA funcionalidade e a incapacidade de uma pessoa são concebidas 

como uma interação dinâmica 10 entre os estados de saúde (doenças, perturbações, 

lesões, traumas, etc.) e os fatores contextuais. Como já foi indicado anteriormente, os 

Fatores Contextuais englobam fatores pessoais e ambientais.
22

 

 A CIF inclui uma lista abrangente de fatores ambientais que são considerados 

como um componente essencial da classificação. Os fatores ambientais interagem 

com todos os componentes da funcionalidade e da incapacidade. O constructo básico 

do componente dos Fatores Ambientais é o impacto facilitador ou limitador das 

características do mundo físico e social estão disponíveis dois constructos: 

capacidade e desempenho
23

. 

5. Unidade de classificação  

A CIF classifica a saúde e os estados relacionados com a saúde. A unidade de 

classificação corresponde, portanto, a categorias dentro dos domínios da saúde e 

daqueles relacionados com a saúde. Assim, é importante notar que nesta 

classificação, as pessoas não são as unidades de classificação, isto é, a CIF não 

classifica pessoas, mas descreve a situação de cada pessoa dentro de uma gama de 
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domínios de saúde ou relacionados com a saúde. Além disso, a descrição é sempre 

feita dentro do contexto dos fatores ambientais e pessoais
24

. 

   7. Processo Industrial 

Processos industriais são procedimentos envolvendo passos químicos ou mecânicos 

que fazem parte da manufatura de um ou vários itens, usualmente em grande escala. 

Processos industriais são os componentes chave da indústria pesada. A maioria dos 

processos faz a produção de material extremamente barato, que por outro lado seria 

extremamente dispendioso, tornando-o então uma "O processo o faz economicamente 

praticável de ser usado em grandes quantidades pela sociedade, em maquinário, ou uma 

substancial quantidade de matérias primas brutas em comparação com os processos por 

batelada ou mais artesanais (um exemplo máximo disto é o vidro plano, que 

originalmente era caríssimo e produzido em pequenas quantidades, e hoje é produzido 

continuamente em vastas quantidades a custo baixo, permitindo o seu uso inclusive 

como material de construção extensivo). A produção de um material específico pode 

envolver mais que um tipo de processo. A maioria dos processos industriais resultam 

tanto em produtos desejados finais quanto em sub-produtos, muitos dos quais são 

tóxicos, perigosos, ou de difícil tratamento posterior para serem eliminados. Muito 

poucos processos são "auto-contidos", permitindo o total aproveitamento de seus 

subprodutos e pouquíssimo tratamento de seus sub-produtos e resíduos
25

. 

8. Evolução do Comportamento Humano Frente ao Trabalho 

Ao longo de toda a história, o homem tem modificado seu comportamento  

frente às atividades de trabalho, e estas mudanças têm sido  foco  da  atenção  de  muitos  

estudiosos,  que  concluem  que  o trabalho ocupa um lugar muito importante na vida de 

todas as pessoas. Quase todo mundo trabalha, e uma grande parte do tempo de vida são 

passados dentro de organizações. Desta forma, o trabalho possui um importante valor na 

sociedade. 
26

 

Na relação com o trabalho, segundo de Morais, parece algo ainda muito 

conflitivo, sendo ele, muitas vezes percebido como algo indesejado, como um fardo 

pesado que acabe nos impedindo de viver. Mas frequentemente ele é também percebido 

como algo que dá sentido a vida, eleva o status, define identidade pessoal e impulsiona 

o crescimento do ser humano
27

.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mecaniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manufatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Material_de_constru%C3%A7%C3%A3o
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Ainda Rodrigues (1998), coloca que o tédio, a alienação, a falta de tempo, são 

elementos frequentes na vida das pessoas que trabalham
28

.   

Segundo Boss (in Rodrigues, 1998), após entrevistar inúmeras pessoas, sobre 

suas vivências durante o trabalho ouve-se pouca coisa positiva
29

. 

  Muitos vivem num dilema: "apenas funcionam no seu trabalho e começam a 

viver após o expediente".
30

Segundo o texto apresentado, pode-se dizer que hoje em dia 

muitas pessoas adoecem por causa do trabalho. Ou seja, as pessoas estão mentalmente e 

espiritualmente pouco saudáveis. 

 Sentimentos como alienação, solidão, falta  de  poder  e  falta  de alienação,  

solidão,  falta  de  poder  e  falta  de sentido (perda   de   identidade),   são   aspectos   

tratados   como características marcantes do cotidiano industrial. Em decorrência destes 

fatos, estão surgindo indicadores bastante evidentes da deterioração do homem no 

trabalho, ou da Qualidade de Vida  no  Trabalho,  tais  como;  aumento  dos  índices  de 

acidentes, surgimento  de  novas  doenças,  alcoolismo,  utilização crescente  de drogas, 

consumismo exagerado, perda do contato homem - natureza e até  depredação  da  

mesma. Junto a tudo isto, aparece de forma assustadora, no entanto há muito tempo, o 

problema de alienação e perda de significado do trabalho
31

. 

 

6. Metodologia 

 

Foi realizado um extenso levantamento bibliográfico, tendo como bases de 

pesquisa o Google Acadêmico, SCIELO, Scribd, Revistas Brasileiras de Fisioterapia 

e de Medicina; Página da OMS (Organização Mundial de Saúde) Revisões de 

Literaturas contando com periódicos e, por fim, o site a Ação Ergonômica – Revista 

da Associação Brasileira de Ergonomia. 

Foram levantados cerca de 20 referências sendo que o foco era em processo 

industrial e Classificação Internacional de Funcionalidade do ano de publicação de 

2000 até os dias atuais, pesquisa com conteúdo em português e inglês com tempo de 

3 meses de pesquisa e 2 meses de conclusão do artigo. 
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7. Resultados e discussões 

 

Fernandes
32

, em seu trabalho já mostrava a importância do resultado da 

capacidade funcional para a conclusão judicial, por estar referido a quantias 

financeiras 

Mayo
33

 mostrou a importância do fator psicológico como determinante do agir 

dos músculos.  As necessidades humanas interligam-se e justificam a visão do 

trabalhador nos diversos níveis de crescimento que influenciam seus agir hoje. 

McGregor
34

 com sua teoria X e Y, da início à modificação das atribuições da 

tarefa do indivíduo no trabalho.  

Segundo
35

 Oliver o ponto de partida teórico do modelo social é que a 

incapacidade é uma experiência resultante da interação entre características corporais 

do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive, isto é, da combinação de 

limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou redução de 

funcionalidade (lesão) a uma organização social pouco sensível à diversidade 

corporal. 

O conceito de capacidade de trabalho em relação com a capacidade do 

trabalhador para realizar seu trabalho de acordo com as exigências da tarefa, sua 

saúde e suas capacidades físicas e mentais, pode ser considerada como o resultado de 

um processo dinâmico entre os recursos individuais em relação com seu trabalho, se 

vê relacionada com vários fatores, tais como as características sociodemográficas, 

estilo de vida, processo de envelhecimento e as exigências do trabalho
36

. 

O desenvolvimento de uma terminologia formal relacionada à funcionalidade e 

à incapacidade constitui um desafio, especialmente devido à ambiguidade conceitual 

dentro deste campo. A CIF é uma grande fonte de termos relevantes, conceitos e 

relações necessárias para o desenvolvimento de terminologias formais, e assim 

oferece um importante ponto de partida neste desafio
37

. 

A organização da saúde desde a sua publicação como versão experimental, em 

1980, a ICIDH tem sido utilizada para vários fins, por exemplo:  
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• Como uma ferramenta estatística – na colheita e registo de dados (e.g. em 

estudos da população e inquéritos na população ou em sistemas de informação para a 

gestão);  

• Como uma ferramenta na investigação – para medir resultados, a qualidade de 

vida ou os fatores ambientais;  

• Como uma ferramenta clínica – avaliar necessidades, compatibilizar os 

tratamentos com as condições específicas, avaliar as aptidões profissionais, a 

reabilitação e os resultados; • como uma ferramenta de política social – no planeamento 

de sistemas de segurança social, de sistemas de compensação e nos projetos e no 

desenvolvimento de políticas;  

• Como uma ferramenta pedagógica – na elaboração de programas educacionais, 

para aumentar a consciencialização e realizar ações sociais.
38

 

Segundo a Política Nacional de Saúde Funcional  (PNSF) o modelo de 

organização de serviços de saúde atual, em que as equipes se constituem de diferentes 

profissionais (como assistentes sociais, biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, 

odontólogo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros), o uso de uma ferramenta 

em comum poderá facilitar o acompanhamento da respectiva intervenção profissional na 

população, ajudando a verificar se os resultados da recuperação funcional estão sendo 

alcançados. Isto possibilita ao serviço a reordenação e a execução das suas ações, 

redimensionando-as de forma a contemplar as necessidades de seu público, dando maior 

racionalidade ao uso dos recursos.
39

 

A falta de tecnologia adequada para a avaliação da incapacidade funcionalidade, 

que englobe as múltiplas dimensões atingidas no processo de adoecimento e favoreçe a 

interlocução com os profissionais de saúde, com o próprio trabalhador e com os demais 

co-participantes é identificada em vários países, e tem requerido o desenvolvimento de 

ações específicas em torno da abertura de diálogos e negociações entre representação de 

trabalhadores, profissionais de saúde, empresários e seguradoras de saúde.
40 

   A CIF faz um deslocamento paradigmático do eixo da doença para o eixo da 

saúde, trazendo uma visão diferente da saúde, que permite entender a condição ou 

estado de saúde dentro de contextos específicos. Como classificação de saúde, a CIF 

introduz um novo modo de compreender a situação de saúde de indivíduos ou 
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populações, mais dinâmico e mais complexo, compatível com o quadro 

multidimensional que envolve a experiência completa de saúde
41

. 

8. Conclusão 

A utilização da CIF pode contribuir de forma positiva para o estabelecimento 

de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência ou incapacidade. O 

novo modelo trazido pela CIF, ao ser utilizado, pode fornecer informações que 

ajudem a estabelecer políticas de saúde, a promover a igualdade de oportunidades 

para todos e a apoiar a luta contra a discriminação das pessoas com deficiência ou 

incapacidade. 

O uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) como ferramenta estatística que permita a obtenção de informações sobre 

funcionalidade humana pode ser uma das mais importantes formas de sua aplicação.  

Desde sua adoção, foi usada para codificação da mortalidade e da morbidade, com 

importante papel epidemiológico. Sendo assim, os sistemas de informação sobre 

saúde do trabalhador geram informações importantes do ponto de vista patológico, 

porém, incompletas do ponto de vista dos determinantes das condições de 

funcionalidade. O uso da CIF permite obter dados mais específicos, tanto sobre a 

funcionalidade, como em relação ao ambiente de trabalho e ao desempenho das 

atividades relacionadas a ele. 

Contudo o emprego da CIF na linha de produção proporcionará um parecer 

estatístico do trabalhador para condução das ações preventivas e relocação de 

funcionário retornado do INSS com restrição do movimento, trabalhando assim 

protocolos e programas para intensificar, preparar e recuperar a capacidade funcional 

do funcionário dentro das algias e minimizando as enfermidades crônicas. A CIF tem 

um papel fundamental na prevenção e monitoramento do funcionário para inclui-lo 

em programas de integração social, física e mental dentro da fábrica. 
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