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CHECKLIST 
 

Funções do Corpo 

 
 
Nota: Assinale com uma cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à 
situação de acordo com os seguintes qualificadores: 
0- Nenhuma deficiência; 1- Deficiência ligeira; 2- Deficiência moderada 3- Deficiência grave; 
4- Deficiência completa; 8- Não especificada1; 9- Não aplicável2 

 

 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Funções Mentais 

(Funções Mentais Específicas) 
b167 Funções mentais da linguagem 
funções mentais específicas de reconhecimento e utilização de 
sinais, símbolos e outros componentes de uma linguagem 

       

b16701 Recepção de linguagem escrita 

funções mentais de descodificação de mensagens escritas para 
obter o seu significado 

       

b16711 Expressão da linguagem escrita 

funções mentais necessárias para produzir mensagens escritas 
com significado 

       

b1672 Funções da linguagem 

funções mentais que organizam o significado semântico e 
simbólico, a estrutura gramatical e as ideias para a produção de 
mensagens em forma de linguagem oral, escrita ou outra 

       

Capítulo 3 – Funções da voz e da fala 

b320 Funções da articulação 

funções relacionadas com a produção de sons da fala 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Este qualificador deve ser utilizado sempre que não houver informação suficiente para especificar a 

gravidade da dificuldade. 

 
2 Este qualificador deve ser utilizado nas situações em que seja inadequado aplicar um código 

específico. 
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Actividade e Participação 

 
Nota: Assinale com uma cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à 

situação ao nível do desempenho (o que o indivíduo faz no ambiente de vida habitual, de acordo com os 
seguintes qualificadores:  
0- Nenhuma dificuldade; 1- Dificuldade ligeira; 2- Dificuldade moderada 3 – Dificuldade grave; 4- 
Dificuldade completa; 8- Não especificada3; 9- Não aplicável4 
 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Aprendizagem e Aplicação de Conhecimentos 
d130  Imitar - imitar ou copiar, como um componente básico da aprendizagem, 
tais como, copiar um gesto, um som ou as letras de um alfabeto 

       

d 132 Adquirir informação – obter factos sobre pessoas ou acontecimentos (o 
quê, porquê, onde, como..) 

       

d134 Desenvolvimento da linguagem – desenvolver a competência de 
apresentar pessoas, objectos, acontecimentos, através de palavras símbolos, 
expressões e frases. 

       

d137 Aquisição de conceitos - desenvolver competências para compreender e 
usar conceitos básicos e complexos relacionados com as características dos 
objectos, pessoas e acontecimentos. 

       

d155  Adquirir competências - desenvolver as capacidades básicas e 
complexas necessárias para a execução de um conjunto integrado de acções ou 
tarefas de maneira que, ao adquirir essa competência, consiga iniciar e concluir a 
sua execução, tais como, manejar ferramentas ou participar em jogos, como por 
exemplo, jogar xadrez 
d1550 – Adquirir competências básicas -  aprender  acções 
elementares com um determinado objectivo, por ex:  manusear utensílios 
para comer, um lápis, a tesoura, pincel… 

       

d160 Concentrar a atenção - concentrar, intencionalmente, a atenção em 
estímulos específicos, desligando-se dos ruídos que distraem 
d1601 – Focar a atenção nas alterações do ambiente – intencionalizar 
a atenção para alguns aspectos do meio, tais como alterações na 
qualidade, quantidade ou intencionalidade de estímulos físicos ou 
sociais. 

       

       

d163 Pensar - formular e ordenar ideias, conceitos e imagens, dirigidos ou não 
a um ou mais objectivos, como por exemplo, inventar histórias, demonstrar um 
teorema, jogar com ideias, debater ideias, meditar, ponderar, especular ou 
reflectir 

       

d166  Ler - realizar actividades envolvidas na compreensão e interpretação de 
textos escritos (e.g., livros, instruções ou jornais em texto ou em Braille), com o 
objectivo de adquirir conhecimentos gerais ou informações específicas 

       

d170  Escrever - utilizar ou compor símbolos para transmitir informações, como 
por exemplo, elaborar um relatório escrito de eventos ou ideias ou redigir uma 
carta 

       

d172  Calcular - efectuar cálculos, aplicando princípios matemáticos, para 
resolver um enunciado escrito de um problema e produzir ou mostrar os 
resultados, como por exemplo, efectuar a soma de três números ou encontrar o 
resultado da divisão de um número por outro 

       

d175  Resolver problemas - encontrar soluções para problemas ou situações 
identificando e analisando questões, desenvolvendo opções e soluções, avaliando 
os potenciais efeitos das soluções, e executando uma solução seleccionada, 
como por exemplo, na resolução de uma disputa entre duas pessoas 
Inclui: resolução de problemas simples e complexos 

       

Capítulo 2 – Tarefas e exigências gerais  
d210  Levar a cabo uma tarefa única - realizar acções coordenadas simples 
ou complexas, relacionadas com os componentes mentais e físicos de uma tarefa 
simples, como por exemplo, iniciar uma tarefa, organizar o tempo, o espaço e os 
materiais necessários para a realizar, decidir o ritmo de execução, e executar, 
concluir e manter a tarefa 
Inclui: realizar uma tarefa simples ou complexa; realizar uma tarefa única 
independentemente ou em grupo 

       

                                            
3
 Este qualificador deve ser utilizado sempre que não houver informação suficiente para especificar a 

gravidade da dificuldade. 
4
 Este qualificador deve ser utilizado nas situações em que seja inadequado aplicar um código 

específico. 
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d220  Levar a cabo tarefas múltiplas - realizar, uma após outra ou em 
simultâneo, acções coordenadas simples ou complexas, consideradas como 
componentes de tarefas múltiplas, integradas e complexas 
Inclui: realizar tarefas múltiplas; concluir tarefas múltiplas; realizar tarefas 
múltiplas, de  forma independente e em grupo 
 

       

d230  Levar a cabo a rotina diária - realizar acções coordenadas simples ou 
complexas de modo a poder planear, gerir e responder às exigências das tarefas 
e das obrigações do dia-a-dia, como por exemplo, administrar o tempo e planear 
as actividades individuais ao longo do dia 
Inclui: gerir e concluir a rotina diária; gerir o seu próprio nível de actividade 
d 2300 seguir rotinas – responder à orientação de outros para se 
envolver nas tarefas e obrigações básicas do dia-a-dia 

       

       

d250 Controlar o seu próprio comportamento        
Capítulo 3 – Comunicação 
d310  Comunicar e receber mensagens orais - compreender os significados 
literais e implícitos das mensagens em linguagem oral, como por exemplo, 
compreender que uma declaração corresponde a um facto ou é uma expressão 
idiomática 
d 3101 Compreender mensagens faladas simples – responder 
adequadamente através de acções ou palavras a mensagens faladas 
simples (2-3 palavras – dá-me, vem cá, não) 

       

       

d325  Comunicar e receber mensagens escritas - compreender os 
significados literais e implícitos das mensagens transmitidas através da linguagem 
escrita (incluindo Braille), como por exemplo, acompanhar os eventos políticos no 
jornal diário ou compreender as mensagens em textos religiosos 

       

d330  Falar - utilizar gestos, símbolos e desenhos para transmitir mensagens, 
como por exemplo, nega com a cabeça para indicar desacordo ou fazer um 
desenho ou um esquema para transmitir um facto ou uma ideia complexa 

       

d340  Produzir mensagens na linguagem formal dos sinais        
d345  Escrever mensagens - produzir mensagens com significado literal e 
implícito transmitidas através da linguagem escrita, como por exemplo, escrever 
uma carta para um amigo 

       

d350  Conversação - iniciar, manter e finalizar uma troca de pensamentos e 
ideias, realizada através da linguagem escrita, oral, gestual ou de outras formas 
de linguagem, com uma ou mais pessoas conhecidas ou estranhas, em 
ambientes formais ou informais 
Inclui: iniciar, manter e finalizar uma conversa; conversar com uma ou mais 
pessoas 

       

d360  Utilização de dispositivos e de técnicas de comunicação - utilizar 
dispositivos, técnicas e outros meios para comunicar, como por exemplo, ligar o 
telefone para um amigo 

       

Capítulo 4 –Capítulo 7 – Interacções e relacionamentos interpessoais 
d710  Interacções interpessoais básicas - interagir com as pessoas de 
maneira contextual e socialmente adequada, como por exemplo, mostrar 
consideração e estima quando apropriado, ou reagir aos sentimentos dos outros 
Inclui: mostrar respeito, afecto, apreciação, e tolerância nos relacionamentos; 
reagir à crítica e às insinuações sociais nos relacionamentos; e utilizar contacto 
físico apropriado nos relacionamentos 

       

d730  Relacionamento com estranhos - estabelecer contactos e ligações 
temporárias com estranhos para fins específicos, como por exemplo, perguntar o 
caminho ou fazer uma compra 

       

Capítulo 8 – Áreas principais da vida        

d820  Educação escolar - ser admitido na escola, participar de todas as 
responsabilidades e privilégios relacionados com a escola, e aprender as lições, a 
matéria, e outras exigências curriculares num programa educacional primário ou 
secundário, incluindo ir à escola regularmente, trabalhar em cooperação com 
outros alunos, seguir as orientações dos professores, organizar, estudar e concluir 
as tarefas e projectos indicados, e progredir para outros níveis de educação 

       

d920  Recreação e lazer - participar em qualquer forma de jogos, actividade 
recreativa ou de lazer, como por exemplo, jogos ou desportos informais ou 
organizados, programas de exercício físico, relaxamento, diversão, ir a galerias de 
arte, museus, cinema ou teatro; participar em trabalhos artesanais ou ocupar-se 
em passatempos, ler por prazer, tocar instrumentos musicais; fazer excursões, 
turismo e viajar por prazer 
Inclui: jogos, desportos, arte e cultura, artesanato, passatempos (“hobbies”) e 
socialização 
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Factores Ambientais 

 
Nota: Podem ser tidas em consideração todas as categorias ou apenas aquelas que se considerem 

mais pertinentes em função da condição específica da criança/jovem. As diferentes categorias podem 
ser consideradas enquanto barreiras ou facilitadores. Assinale, para cada categoria, com (.) se a está a 
considerar como barreira ou com o sinal (+) se a está a considerar como facilitador. Assinale com uma 
cruz (X), à frente de cada categoria, o valor que considera mais adequado à situação, de acordo com os 
seguintes qualificadores: 
0- Nenhum facilitador/barreira 1 – Facilitador/barreira ligeiro; 2- Facilitador/barreira moderado 3 – 
Facilitador/barreira grave; 4- Facilitador/barreira completo; 8- Não especificada; 9- Não aplicável 
 

Qualificadores Barreira 
ou 

facilitador 

0 1 2 3 4 8 9 

Capítulo 1 – Produtos e Tecnologia 
e130 Para a educação - equipamentos, produtos, processos, 
métodos e tecnologias utilizados para a aquisição de 
conhecimentos, de competências ou de saber fazer, incluindo 
aqueles adaptados ou 
especialmente concebidos 
Inclui: produtos e tecnologias gerais e de apoio para educação 

+        

Capítulo 2 – Ambiente Natural e Mudanças Capítulo 3 – Apoio e Relacionamentos 
e310  Família próxima - indivíduos relacionados por 
nascimento, casamento ou outro relacionamento reconhecido pela 
cultura como família próxima, tais como, cônjuges, parceiros, pais, 
irmãos, filhos, pais 
de acolhimento, pais adoptivos e avós 

+        

e320  Amigos - indivíduos que são conhecidos próximos, com 
relacionamento continuado caracterizado pela confiança e apoio 
mútuo 

+        

e360 Outros profissionais - todos os prestadores de cuidados 
que trabalham fora do sistema de saúde, mas que proporcionam 
serviços que têm impacto na saúde, tais como, assistentes sociais, 
professores, 
arquitectos ou projectistas/desenhadores 

+        

Capítulo 4 – Atitudes 
e420 Atitudes individuais dos amigos - opiniões e crenças 
gerais ou específicas de amigos, sobre a pessoa ou sobre 
outras questões (e.g., questões sociais, políticas e 
económicas) que influenciam o comportamento e as 
acções individuais 

+        

e425 Atitudes individuais de conhecidos, pares, colegas e 
membros da comunidade - opiniões ou crenças gerais ou 
específicas de conhecidos, pares, colegas, vizinhos e membros 
da comunidade sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., 
questões sociais, políticas e económicas) que influenciam o 
comportamento e as acções individuais 

.        

e450 Atitudes individuais de profissionais de saúde - 
opiniões e crenças gerais ou específicas de profissionais de saúde, 
sobre a pessoa ou sobre outras questões (e.g., questões sociais, 
políticas e económicas) que influenciam o comportamento e as 
acções individuais 

+        

Capítulo 5 – Serviços, Sistemas e Políticas 
e580 Relacionados com a saúde - serviços, sistemas e 
políticas de prevenção e tratamento de problemas de saúde, oferta 
de reabilitação médica e promoção de um estilo de vida saudável 

+        

 


