
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 especificada 4; 
9- Não aplicável 5; 

  
 
 

Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 
Capítulo 1 – Funções Mentais 

(Funções Mentais Globais) 
b110 Funções da consciência         
b114 Funções da orientação no espaço e no tempo        
b117 Funções intelectuais  X      
b122 Funções psicossociais globais        
b125 Funções intra-pessoais        
b126 Funções do temperamento e da personalidade        
b134 Funções do sono        

(Funções Mentais Específicas) 
b140 Funções da atenção  X      
b144 Funções da memória  X      

b147 Funções psicomotoras  X      
b152 Funções emocionais        
b156 Funções da percepção        
b163 Funções cognitivas básicas  X      
b164 Funções cognitivas de nível superior        
b167 Funções mentais da linguagem        
b172 Funções do cálculo        
Capítulo 2 – Funções sensoriais e dor 
b210 Funções da visão        
b215 Funções dos anexos do olho        
b230 Funções auditivas        
b235 Funções vestibulares        
b250 Função gustativa        
b255 Função olfactiva        
b260 Função proprioceptiva        
b265Função táctil         
b280 Sensação de dor        

Anexo 4  
 



Anexo 4  
 

        
Qualificadores 0 1 2 3 4 8 9 

Capitulo 3 – Funções da voz e da fala 
b310 Funções da voz    X    
b320 Funções de articulação    X    
b330 Funções da fluência e do ritmo da fala    X    
Capítulos 4 – Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas hematológico e imunitário e 
do aparelho respiratório 
b410 Funções cardíacas         
b420 Funções da pressão arterial         
b429 Funções cardiovasculares, não especificadas        
b430 Funções do sistema hematológico        
b435 Funções do sistema imunológico        
b440 Funções da respiração        
Capítulo 5 – Funções do aparelho digestivo e dos sistemas metabólicos e endócrino 
b515 Funções digestivas        
b525 Funções de defecção        
b530 Funções de manutenção do peso        
b555 Funções das glândulas endócrinas         
b560 Funções de manutenção do crescimento        
Capítulo 6 – Funções genitourinárias e reprodutivas 
b620 Funções miccionais        
Capítulo 7 – Funções neuromusculoesqueléticas e funções relacionadas com o movimento  
b710 Funções relacionadas com a mobilidade das articulações        
b715 Estabilidade das funções das articulações        
b730 Funções relacionadas com a força muscular        
b735 Funções relacionadas com o tónus muscular        
b740 Funções relacionadas com a resistência muscular        
b750 Funções relacionadas com reflexos motores        
b755 Funções relacionadas com reacções motoras involuntárias         
b760 Funções relacionadas com o controle do mov. voluntário        
b765 Funções relacionadas com o controle do mov. Involuntário        
b770 Funções relacionadas com o padrão de marcha    X    
b780 funções relacionadas c/ os músculos e funções do mov.        

Outras funções corporais a considerar 
        
        
        
        
        
  
 
 
__________________________ 
 
4 Este qualificador deve ser utilizado sempre que não houver informação suficiente para especificar a 
gravidade da deficiência. 
 
5 Este qualificador deve ser utilizado nas situações em que seja inadequado aplicar um código específico 


