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Capacidade jurídica, a CIF e a avaliação biopsicossocial  
Cassia Maria Buchalla  
 

Apresentador
Notas de apresentação
Quero, em primeiro lugar agradecer o convite dos organizadores desse evento. Minha fala é curta, e vou tentar colocar a CIF no contexto da tomada de decisão 



A CIF provê uma BASE Científica para entender, descrever  e estudar a saúde e os estados 
relacionados à saúde. Assim como seus determinantes e seus resultados. 
 
Oferece uma LINGUAGEM PADRONIZADA e uma BASE CONCEITUAL para definir e medir a 
funcionalidade/incapacidade. 
 
 Seu MODELO  entende a funcionalidade como uma interação dinâmica  
 
Além disso fornece um SISTEMA classificatório permitindo estatísticas e comparações. 

CIF é parte da Família de Classificações 
relacionadas à  saúde da OMS  

Apresentador
Notas de apresentação
Acredito que vocês conheçam a Classificação.  Ela é parte de um conjunto de classificações relacionadas à saúde da OMS.  Junto com a CID compõe o grupo das classificações de referência. A CIF oferece uma base científica  que permite o entendimento, a descrição e  estudo da saúde e de seus determinantes. Oferece uma linguagem para ser usada como padrão e o modelo de incapacidade, como uma interação dinâmica entre a pessoa e suas condições. 



Funcionalidade  

         

A CIF conceitualiza FUNCIONALIDADE como  
 interação dinâmica entre as condições de saúde do indivíduo e o 
contexto, ou seja os fatores do ambiente e  os fatores pessoais 

Funcionalidade e Incapacidade                 além   do   diagnóstico clínico 
     

Apresentador
Notas de apresentação
Uma grande novidade estabelecida pela CIF foi o conceito de incapacidade, como interação dinâmica e não linear, entre a condição do individuo e seu contexto. A incapacidade identifica os vários graus de perda da funcionalidade. Assim, um é o inverso do outro e suas medidas são complementares.



O que significa uma mudança da perspectiva 
dicotômica (presença/ausência) para uma 
condição de continuidade   
 
A CIF permite identificar cada etapa desse 
contínuo entre a funcionalidade e a 
incapacidade 
 
A CIF entende que todos podem 
experimentar algum grau de incapacidade em 
diferentes períodos da vida 
 
 

A incapacidade em um contínuo 

Apresentador
Notas de apresentação
A Incapacidade é entendida na CIF como um continuo e sua estrutura nos permite identificar cada momento desse contínuo. E que essa incapacidade pode ser permanente ou transitória.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Condição de Saúde 

Fatores ambientais Fatores Pessoais 

Funções e 
Estruturas do 

Corpo 
Atividades Participação 

Apresentador
Notas de apresentação
Este é o modelo biopsicossocial onde temos uma condição de saúde – que identificamos e codificamos pela CID, e as relações dinâmicas entre essa condição, as funções e estruturas corporais, atividade e participação, interagindo com as condições ambientais, sejam barreiras ou facilitadores. Vale lembrar que os Fatores pessoais, ainda que bastante importantes, não estão listados na CIF.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Condição de Saúde 

Fatores ambientais Fatores Pessoais 

Funções e 
Estruturas do 

Corpo 
Atividades Participação 

Apresentador
Notas de apresentação
Esse modelo é a grande contribuição da CIF para a clinica, principalmente. Mas pode ser usado em outros setores. Vou tentar mostrar como ele pode ser usado para a tomada de decisão jurídica. 



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Fatores ambientais Fatores Pessoais 

Funções e 
Estruturas do 

Corpo 
Atividades Participação 

Apresentador
Notas de apresentação
Vamos imaginar que temos que a seguinte situação: um adolescente, de 16 anos, quer trabalhar. É portador da Síndrome de Down.  Ao usar o modelo, posso colocar sua condição de saúde, a malformação, codificada pela CID-10. 



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Fatores ambientais Fatores Pessoais 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Atividades Participação 

Apresentador
Notas de apresentação
O Modelo permite que avaliemos e identifiquemos as Funções e estruturas do corpo, que podem ser codificadas inclusive com o QUALIFICADOR, que me dá o grau de extensão ou magnitude do problema : 0 nenhum; 1 leve, 2 moderada, 3 grave e 4 completa. O .8 é não especificada e o .9 é não se aplica. Assim, vou avaliando, seguindo a classificação, utilizando o instrumento de coleta que achar mais adequado, EXISTEM VARIOS TIPOS. Coloco a condição, seu código e o qualificador que me fornece o grau daquele comprometimento. Com isso, posso avaliar, no tempo, a melhora, estagnação, ou piora da condição funcional. O grau de deficiência da estrutura – identificada pelo primeiro qualidicador.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Fatores ambientais Fatores Pessoais 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Participação 

Apresentador
Notas de apresentação
Fazemos o mesmo avaliando as Atividades e a  Participação da pessoa – indicando o que é possível, o que é bastante difícil, o que ela não consegue fazer. Nesse caso, ainda que o adolescente tenha moderada função intelectual e grave  comprometimento da forças dos membros,  ele tem facilidade para adquirir habilidades básicas, para realizar tarefas e leve dificuldade par a manter conversação. Nenhuma dificuldade em aquisição de habilidades e leve dificuldade em manter uma conversação.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Fatores ambientais  Fatores Pessoais 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Relações c/ pares d7402.0 
Treinamento professional 
d825.0 

Apresentador
Notas de apresentação
Do ponto de vista de participação, tem bom relacionamento com colegas e Respondeu bem ao treinamento pessoal que recebeu para trabalhar em uma lanchonete. 



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Apoio da família imediata e310.+4 
Fisioterapêuta e fono desde criança  
e355.+4  
Apoio de professores e360.+3 
Atitudes individuais de stigma e425.2  

Fatores Pessoais 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Relações c/ pares d7402.0 
Treinamento professional 
d825.0 

Apresentador
Notas de apresentação
Em relação aos fatores ambientais, ele sempre teve o apoio grande da família, funcionando como um facilitador total.  O QUALIFICADOR É MARCADA COM O SINAL DE + para indicar facilitador. Além disso, sempre teve acesso a fisioterapia e à fono. Também facilitadores completos pois desde muito pequeno teve acesso às essas terapias. No entanto, algumas vezes reclama de crianças ou outros adolescentes que ficam olhando muito para ele. Ou recuam quando ele se aproxima.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Apoio da família imediata e310.+4 
Fisioterapêuta e fono desde criança  
e355.+4  
Apoio de professores e360.+3 
Atitudes individuais de stigma e425.2  

Sexo masculino, 16 anos 
Frequenta escola 
Alegre, adora brincar com os pais e 
irmãos 
( parte da anamneses, mas não estão 
classificados na CIF) 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Relações c/ pares d7402.0 
Treinamento professional 
d825.0 

Apresentador
Notas de apresentação
Ainda que os fatores pessoais não estejam listados /classificados na CIF, a recomendação é que coloquemos nesse espaço as principais características que podem ajudar no entendimento da situação.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Apoio da família imediata e310.+4 
Fisioterapêuta e fono desde criança  
e355.+4  
Apoio de professores e360.+3 
Atitudes individuais de stigma e425.2  

Sexo masculino, 16 anos 
Frequenta escola 
Alegre, adora brincar com os pais e 
irmãos 
( parte da anamneses, mas não estão 
classificados na CIF) 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Relações c/ pares d7402.0 
Treinamento professional 
d825.0 

Apresentador
Notas de apresentação
Dessa forma, temos o quadro definido, aqui em uma situação hipotética, com as condições  que interessam para a avaliação do adolescentes e podemos estabelecer critérios  para a AUTONOMIA E INDEPENDENCIA.



O modelo biopsicossocial da CIF 

Q90.9 Trissomia do 
Cromossomo 21  

Apoio da família imediata e310.+4 
Fisioterapêuta e fono desde criança  
e355.+4  
Apoio de professores e360.+3 
Atitudes individuais de stigma e425.2  

Sexo masculino, 16 anos 
Frequenta escola 
Alegre, adora brincar com os pais e 
irmãos 
( parte da anamneses, mas não estão 
l ifi d   CIF) 

Funções intelectuais b117.2 
Forças dos músculos dos 
membros b7301.3 
Tônus músculos membros 
b7354.2 
Estrutura da lingua s3203.1 

Aquisição de habilidades 
básicas  d1550.0 
Realizar tarefas simples 
d2100.0  
Manter Conversação  d3501.1 
 

Relações c/ pares d7402.0 
Treinamento professional 
d825.0 

Apresentador
Notas de apresentação
O mesmo ocorre na clinica, posso avaliar o paciente na entrada no serviço, estabelecer metas, e avaliar no final, ou em outros momentos, para acompanhar a evolução e o progresso.



A CIF é uma ferramenta  

Para uso multidisciplinar 
 
Tem vários instrumentos 
que ajudam a coleta dos 
dados 
 
Tem sido usado para 
políticas públicas  

Apresentador
Notas de apresentação
A CIF é uma ferramenta universal, neutra e que pode ser usada de forma multidisciplinar. Para ajudar a coleta de dados, existem numerosos instrumentos como check list, core sets para várias condições , existe formatos diferentes de instrumentos, etc. No Brasil ela tem sido usada em alguns locais,  na clinica, e ao nível populacional, para definir o auxilio de prestação continuada, ou BPC.



Cassia Maria Buchalla 
Departamento de Epidemiologia 
Faculdade de Saúde Pública - USP 
 
cmbuchal@usp.br 
                                             
 

 

Obrigada!  

Apresentador
Notas de apresentação
Agradeço a atenção e deixo meu contato, para eventuais troca de informações.
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