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CIF

Um novo paradigma de avaliação das NEE

Mudança de paradigma

Biomédico Biopsicossocial



Modelo Médico Modelo Social

Problema Incapacidade /dependendência Inadequação  dos contextos  às pessoas

Origem Nas pessoas Na sociedade

Focalização Na pessoa e nas suas limitações Na sociedade

Ética Assistência Direitos, Igualdade de Oportunidades

Objectivos Reabilitar, curar, tratar Habilitar, eliminar barreiras/promover a 
compatibilidade

Perspectiva Necessidades Especiais: 
serviços especiais

Necessidades diferentes:
Serviços regulares

Serviços Institucionalizados; rede de 
cuidados

De apoio, baseados na comunidade

Poder, controle Profissionais clientes

Cultura Manutenção e reforço da 
deficiência

Reconhecimento e inclusão da diversidade

Objectivos das políticas Compensar os indivíduos pelas 
suas incapacidades “aliviar a 

situação”

Promover direitos, recursos e competências 
para identificar e eliminar barreiras pessoais 

e sociais

Focalização das 
políticas

Nas pessoas com deficiência No grupo social, na população global

A EXPLICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES GERADORAS DA DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE 
TÊM SIDO ORIENTADAS  SEGUNDO DOIS MODELOS TOTALMENTE  DIFERENTES

adaptado de  Mª do Céu Castelo-Branco 2008



MODELO BIOPSICOSOCIAL



Modelo Biopsicossocial

Condições de Saúde

(perturbação ou doença)

Funções e 
Estrutura do 

corpo

ParticipaçãoActividade

Factores 
Ambientais

Factores 
Pessoais

A funcionalidade num domínio é uma interacção ou relação complexa entre condição de saúde e os 
factores contextuais. Uma intervenção num elemento pode modificar um ou vários elementos  

funcionando nos dois sentidos

A funcionalidade num domínio é uma interacção ou relação complexa entre condição de saúde e os 
factores contextuais. Uma intervenção num elemento pode modificar um ou vários elementos  

funcionando nos dois sentidos



FunFunçções ões 
ee

EstruturasEstruturas

FunFunçções ões 

EstruturasEstruturas

Actividades Actividades 
e Participae Participaççãoão

CapacidadeCapacidade

DesempenhoDesempenho

Factores Ambientais

BarreirasBarreiras

FacilitadoresFacilitadores



Conceitos

IncapacidadeIncapacidade
Refere-se, de forma integrada:
� Às limitações da  actividade da pessoa.
� Às restrições à participação da pessoa na 
Sociedade.



CIF
Modelo  de Classificação da Funcionalidade

A Funcionalidade :
� Refere-se à interacção entre:

- A disfunção (indivíduo)

- A limitação das suas actividades (área da 
intervenção da educação) 

- Os factores ambientais que podem ser facilitadores 
ou barreiras (área de intervenção social)

Este modelo de análise é generalizável à saúde, à
educação, à segurança social, ao emprego, etc.



� Organizar a informação entre serviços;

� Organizar os itens pelos diferentes componentes;

� Utilizar uma linguagem comum entre os serviços;

� Analisar objectivamente a problemática;

� Aproximar os serviços;

� Identificar as áreas de actuação / intervenção.



� Permite-nos aferir no concreto uma linguagem

� Recorda-nos que os alunos têm funções e estruturas do 
corpo que importa analisar

� Demonstra-nos quais os factores ambientais  que 
facilitam/barram a funcionalidade

� Permite concretizar o trabalho a desenvolver no contexto 

� Deve permitir melhorar a qualidade da acção educativa 
pela compreensão da dimensão dos problemas.

� É um instrumento estruturante

Vantagens



• Pode centrar o problema apenas no aluno, se mal 
utilizada

• Não apresenta indicadores directos dos factores 
pedagógicos ou contextos educativos

• Poder vir a ser  usada indevidamente como 
instrumento de avaliação em vez de classificação, 
quando mal utilizada

• Centra-se muito nas deficiências e incapacidades e 
quando mal utilizada por ser factor rotulação 
desnecessária.



Factores 
Contextuais

Condições 
de 
Saúde
(Funcionalidade e 
incapacidade)
Funções e
Estruturas

Pessoais Ambientais



Funções do corpo - São as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos incluindo as 
funções mentais (psicológicas).

Estruturas do corpo -Estruturas do corpo são as partes anatómicas do corpo (órgãos, 
membros e seus componentes)

Deficiências -São problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais como. Um desvio 
importante ou uma perda.

Actividade -É a execução de tarefa ou acção ligada ao dia a dia do indivíduo

Participação -É o envolvimento numa situação da vida social

Limitações de actividade -Dificuldades que um indivíduo pode ter na execução de 
actividades

Restrições de participação – Problemas que um indivíduo pode  enfrentar no 
envolvimento da vida diária

Factores ambientais -São os factores externos do meio ambiente onde a pessoa vive

COMPONENTES DA CIF    COMPONENTES DA CIF    
DEFINIDEFINIÇÇÕESÕES



A CIF divide-se em 2 partes cada uma com 2 componentes:

Parte 1- Funcionalidade e Incapacidade

a) Funções e Estruturas do Corpo (b e s)

b )Actividades e Participação (d)

Parte 2- Factores Contextuais

a) Factores Ambientais (e)

b)  Factores Pessoais (não são classificados na CIF)



As componentes dos factores ambientais podem ser expressos em termos 

positivos e negativos

As componentes dos factores ambientais podem ser expressos em termos 

positivos e negativos

Cada  componente contém vários domínios (capítulos) e em cada 
domínio (capítulo) há várias categorias ou sub-categorias que 
constituem as unidades de classificação

Os qualificadores são códigos numéricos que especificam a 
extensão ou magnitude da funcionalidade ou da incapacidade numa 
determinada categoria ou de que modo um factor ambiental é um 
facilitador ou uma barreira

CIFCIF-- ASPECTOS ESTRUTURAISASPECTOS ESTRUTURAIS



Componente Funções do Corpo
Capítulo 1- Funções mentais

Capítulo 2- Funções sensoriais e  dor

Capítulo 3- Funções da voz e da fala

Capítulo 4- Funções do aparelho cardiovascular, dos sistemas 
hematológico e imunológico e do aparelho respiratório

Capítulo 5- Funções do aparelho digestivo e dos sistemas                        
metabólico e endócrino

Capítulo 6- Funções genitourinárias e reprodutivas

Capítulo 7- Funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o 
movimento

Capítulo 8- Funções da pele e estruturas relacionada



Componente estruturas do corpo:

Capitulo 1 - Estruturas do sistema nervoso
Capitulo 2 – Olho, ouvido e estruturas relacionadas
Capitulo 3 – Estruturas relacionadas com a voz e a fala
Capitulo 4 – Estruturas do aparelho cardiovascular, do sistema 
imunológico e do aparelho respiratório
Capitulo 5 – Estruturas relacionadas com o aparelho digestivo e com 
os sistemas metabólicos e endócrinos
Capitulo 6 – Estruturas relacionadas com os aparelhos 
genitourinário e reprodutivo
Capitulo 7 – Estruturas relacionadas com o movimento
Capitulo 8 – Pele e estruturas relacionadas



CIF- ASPECTOS 
ESTRUTURAIS

Componente Actividade e Participação

� Capítulo 1- Aprendizagem e Aplicação de Conhecimentos

� Capítulo 2- Tarefas e Experiências Gerais

� Capítulo  3- Comunicação

� Capítulo 4- Mobilidade

� Capítulo 5- Auto-Cuidados

� Capítul0 6- Vida Doméstica

� Capítulo 7- Interacções e Relacionamentos Interpessoais

� Capítulo 8- Áreas Principais de Vida

� Capítulo 9- Vida Comunitária Social e Cívica



CIF- ASPECTOS 
ESTRUTURAIS

Componente Factores Ambientais

� Capítulo 1- Produtos e Tecnologias

� Capítulo 2- Ambiente Natural e Mudanças  ambientais feitas 
pelo homem

� Capítulo 3- Apoio e Relacionamentos

� Capítulo 4- Atitudes

� Capítulo 5- Serviços, sistemas e políticas



CIF- UTILIZAÇÃO
Sistema Alfa-numérico

� b- funções do corpo (b de body)

� s- estruturas do corpo (s de structure)

� d- actividade e participação (d de domain; pode ser 
substituído por a ou p para designar actividades e 
participação respectivamente)

� e- Factores ambientais

A letra é a da componente

� 1º código numérico (um dígito) - capítulo

� 2º código numérico (dois dígitos) - categoria

� 3º código numérico ( um dígito cada)- sub - categorias



ExemploExemplo

Componente Funções do corpo (b)
Capítulo 2:

b2 – Funções Sensoriais e dor (item do primeiro nível –( capítulo) 

b210- Funções visuais (item do segundo nível –( categoria )

b2102 – Qualidade da visão (item do terceiro nível – (sub-
categoria)

b2 – Funções Sensoriais e dor (item do primeiro nível –( capítulo) 

b210- Funções visuais (item do segundo nível –( categoria )

b2102 – Qualidade da visão (item do terceiro nível – (sub-
categoria)



CIF- UTILIZAÇÃO
Componente- Funções do Corpo (b)

� (Capitulo 1) Funções Mentais (b1)-

� Funções mentais específicas (b 140-b189) (capitulo 2)

� b140- Funções da atenção  (categoria) item de segundo nível
� b1401- mudança de atenção (item de terceiro nível –Sub-Categoria)

� b1402- divisão da atenção (item de terceiro nível – Sub-Categoria )

� b1400- manutenção da atenção  (item de terceiro nível – Sub-Categorina)

� b1403- partilha da atenção (item de terceiro nível –Sub-Categoria)

� b1408-funções da atenção, outras especificidades  (item de terceiro nível – Sub-
Categoria)

� b1409- funções da atenção não especificadas (item de terceiro nível –Sub-
categoria)

O Qualificador aparece no final dos 3 dígitos nas categorias (b140.2)
O qualificador aparece no final dos 4 dígitos das Sub-categoria ( b1400.2)



CIF- UTILIZAÇÃO

Componentes 1º qualificador 2º qualificador

Funções
Do 
Corpo (b)

Qualificador genérico para indicar 
a extensão ou magnitude de uma 
deficiência

Ex: b 167.3 indica deficiência 

grave nas funções mentais 

especificas da linguagem

Nenhum

Estruturas 
do 
Corpo (s)

Qualificador genérico com escala 
negativa, para indicar a extensão 
ou magnitude de uma deficiência

Ex: s 730.3 indica uma deficiência 

grave do membro superior

Utilizado para indicar a natureza da 
mudança na estrutura do corpo em 
questão:
0 – nenhuma mudança 
1- ausência total
2- ausência parcial
3- parte suplementar
4 – dimensões anormais
5 – descontinuidade 
6- desvio de posição
7 – mudanças qualitativas na estrutura e 
retenção de líquidos
8 – não especificada
9 – não aplicável 

Ex:  s 730.32 indica a ausência parcial 
do membro superior

Qualificadores - demonstração



CIF- UTILIZAÇÃO

Componentes 1º qualificador 2º qualificador

Actividade e
participação

DESEMPENHO
. Qualificador genérico
. Problema no ambiente habitual 
da pessoa

Ex: d5101. 1 - indica leve dificuldade 

para tomar banho se usar dispositivos 

auxiliares disponíveis no seu ambiente

CAPACIDADE
. Qualificador genérico
. Limitação, sem ajuda

Ex:  d5101. 2 – indica dificuldade 

moderada para tomar banho sem o 

recurso a dispositivos auxiliares ou 

ajuda de outra pessoa

Factores 
Ambientais

Qualificador genérico, com escala 
negativa (.) e positiva (+) para 
indicar respectivamente , a 
extensão das barreiras e dos 
facilitadores

Ex:  e130.2 indica que os produtos para 

a educação são um barreira moderada. 

Inversamente e130+2 indicaria  que os 

produtos para a educação são um 

facilitador moderado

Nenhum

Qualificadores – demonstração 



CIF-UTILIZAÇÃO
� Todos os componentes classificados na CIF são 
quantificados através da mesma escala genérica

xxx.0-não há problema                        0-4%

xxx.1- problema LIGEIRO                    5-24%

xxx.2- problema MODERADO           25-49%

xxx.3- problema GRAVE                       50-95%

xxx.4- problema COMPLETO             96-100%

xxx.8- não especificado

xxx.9-não aplicável

Um problema pode significar uma deficiência, limitação, 
restrição ou barreira dependendo da situação em análise



xxx.0 – NENHUM obstáculo 0 – 4%

xxx.1 – Obstáculo LEVE 5- 24%

xxx.2 – Obstáculo MODERADO 25 – 49%

xxx.3 – Obstáculo GRAVE 50 – 95%

xxx.4 – Obstáculo COMPLETO 96 – 100%

xxx.8– Obstáculo não especificado

xxx.9 – Não aplicável

xxx.+0 – NENHUM  facilitador 0-4%

xxx.+1 – Facilitador LEVE 5-24%

xxx.+2 – Facilitador MODERADO 25-49%

xxx.+3 – Facilitador GRAVE 50-95%

xxx.+4 – Facilitador Completo 96-100%

xxx.+8 – facilitador não especificado

xxx.+9 – Não aplicável

CIF-UTILIZAÇÃO – F. Ambientais



Comparação  entre  as competências demonstradas por uma 
criança normal comparativamente a uma criança com 

deficiência perante o “comportamento “que estamos a avaliar 



EXEMPLOS
Inventário de uma 

criança sem deficiência 

com 5 anos

Inventário de uma 

criança com deficiência

Análise da discrepância

Competências Registo  Sim Não

Fica num pé 3 a 5 seg com 
os braços dobrados sobre o 
torax

Salta alternadamente num 
pé

Constrói 4 degraus com 10 
cubos

Copia o quadrado e o 
triângulo

Conta os cinco dedos de 
uma mão



EXEMPLOS
Inventário de uma 

criança sem deficiência 

com  7 anos

Inventário de uma 

criança com deficiência

Análise da discrepância

Competências Registo  Sim Não

Responde a perguntas sim 
ou não

Responde a perguntas com 
pronomes interrogativos

Executa séries de duas 
ordens

Executa exercícios por 
instrução

Respeita regras em jogos 
colectivos



Verificação da taxa de 
sucesso 

� 5 itens________________________100%

� 3 itens_________________________60%

( não corresponde em 40% -problema moderado)

� 20 itens__________________________100%

� 6 Itens___________________________30%

� (não corresponde em 70%- problema grave)



Não desespere… vá
com calma!!



•A Intervenção deve deixar de estar preferencialmente 
centrada nos alunos .
•Os profissionais terão de ser capazes de, na Escola, 
gerir processos complexos de mudança, aos vários 
níveis sistémicos, nomeadamente:

•Na Organização curricular
•Na Liderança pedagógica

•Na Formação e valorização profissional dos docentes
•Na Dinamização de processos de colaboração entre 

docentes
•Na Planificação conjunta de actividades

•Nas Parcerias pedagógicas



•Trabalho sobre problemas concretos da prática profissional
• Desenvolvimento de capacidades de comunicação e de 
negociação
• Coordenação do trabalho e das reuniões
• Reflexão conjunta sobre a intervenção
• Formação contínua centrada na escola

Madureira e Leite, 2003


