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Deficiência: o que é?



Organização das Nações Unidas

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, 2006.

Convenção foi ratificada pelo Brasil, em 2008, 

com status constitucional.

“Aquelas que têm impedimentos de natureza 
física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas”



Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens

Distúrbio ou 
doença

Deficiência 
(impairment)

Incapacidade 
(Disability)

Desvantagem 
(Handicap)

1980 - Modelo Biomédico



Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens

Distúrbio ou 
doença

Deficiência 
(impairment)

Incapacidade 
(Disability)

Desvantagem 
(Handicap)

Modelo Biomédico

Perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica



Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens

Distúrbio ou 
doença

Deficiência 
(impairment)

Incapacidade 
(Disability)

Desvantagem 
(Handicap)

Modelo Biomédico

Qualquer restrição ou falta (resultante de uma deficiência) de capacidade para realizar 
uma atividade na forma ou dentro da faixa considerada normal para um ser humano.



Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens

Distúrbio ou 
doença

Deficiência 
(impairment)

Incapacidade 
(Disability)

Desvantagem 
(Handicap)

Modelo Biomédico

Resultante de uma deficiência ou incapacidade que limita ou impede o desempenho de 
um papel que é normal para aquele indivíduo.



Classificação Internacional das Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens

Distúrbio ou 
doença

Deficiência 
(impairment)

Incapacidade 
(Disability)

Desvantagem 
(Handicap)

Modelo Biomédico

FOCO NO INDIVÍDUO



: http://www.who.int/classifications/ICFupdates/en 

Classificação Internacional das Funcionalidade,  
Incapacidade e Saúde

Proposta em 2001.

Surgiu após reflexão sobre as potencialidades e os 
limites dos modelos biomédico e social da deficiência. 

É um modelo e um sistema de classificação para vários 
setores (ex: educação, saúde, serviços da comunidade) e 
entre vários países e culturas. 

Versão para criança e jovem proposta em 2007.

Atualizações desde 2010



Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde - CIF

Caráter sociológico e político: desigualdade pela 
deficiência resultava mais de estruturas sociais poucos 
sensíveis à diversidade que de um corpo com lesões.

Visão das várias dimensões da saúde nos domínios 
biológico, individual e social em um interação dinâmica.

Representa uma mudança de paradigma para pensar e 
trabalhar a deficiência e incapacidade, constituindo um 
importante instrumento para informar sobre condições 
de vida e promoção de políticas de inclusão social.

Cieza et al., 2003



Representa uma mudança de paradigma para 
pensar e trabalhar a deficiência e incapacidade, 
constituindo um importante instrumento para 
informar sobre condições de vida e promoção de 
políticas de inclusão social.

Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde - CIF

Cieza et al., 2003



Modelo Teórico

Funções e 
estruturas do corpo

Atividade Participação

Condição de saúde
(transtorno ou doença)

Fatores ambientais Fatores pessoais

CIF, 2003



CIF - Modelo Teórico

Funções e 
estruturas do corpo

Atividade Participação

Condição de saúde
(transtorno ou doença)

Fatores ambientais Fatores pessoais



CIF - Modelo Teórico

Estruturas do corpo: são as 
partes anatômicas do corpo 
como órgãos, membros e 
seus componentes

Funções do corpo: são as 
funções fisiológicas do 
corpo (inclusive funções 
psicológicas)

Deficiência / Impedimento 

(Impairment)

Alterações nas funções ou 
estruturas



Modelo Teórico

Funções e 
estruturas do corpo

Atividade Participação

Condição de saúde
(transtorno ou doença)

Fatores ambientais Fatores pessoais



Atividade e Participação

Atividade

É a execução de uma 
tarefa ou ação pelo 
indivíduo.

Participação

É o envolvimento em 
situações de vida diária

Limitação de atividade

Dificuldades que um indivíduo 
pode encontrar na execução de 
atividades

Restrição de participação

Problemas que um indivíduo 
pode enfrentar ao se envolver 
em situações de vida.



Aprendizagem 
e aplicação do 
conhecimento

Tarefas e 
demandas 
gerais

Comunicação Mobilidade e 
locomoção

Cuidado 
pessoal

Vida domésticaRelações e 
interações 
pessoais

Vida 
comunitária, 
social e cívica

Atividade e Participação



CIF - Modelo Teórico

Funções e 
estruturas do corpo

Atividade Participação

Condição de saúde
(transtorno ou doença)

Fatores ambientais Fatores pessoais



Produtos e 
tecnologias

Atitudes

Condições de 
moradia

Apoio e 
relacionamentos

Serviços, 
sistemas e 
políticas

Fatores Ambientais

Os fatores ambientais constituem o ambiente físico, social e 
atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida.







CIF - Modelo Teórico

Funções e 
estruturas do corpo

Atividade Participação

Condição de saúde
(transtorno ou doença)

Fatores ambientais Fatores pessoais



Fatores Pessoais

Os fatores pessoais podem incluir gênero, 
idade, raça, estilos de vida, hábitos, educação 
e profissão. 

Eles representam influências sobre a 
funcionalidade específica do indivíduo que 
não estão representadas em outras partes 
do modelo.



Termo abrangente para funções do corpo, 
estruturas do corpo, atividades e participação.

Denota os aspectos positivos da interação 
entre um indivíduo (com uma condição de 
saúde) e os fatores contextuais daquele 
indivíduo (fatores ambientais e pessoais)

Funcionalidade



Termo abrangente para deficiências, limitações 
de atividade e restrições de participação. 

Denota os aspectos negativos da interação 
entre um indivíduo (com uma condição de 
saúde) e os fatores contextuais daquele 
indivíduo (fatores ambientais e pessoais).

Incapacidade



O ambiente físico, social e de 
atitude no qual a pessoa vive 
influencia sua funcionalidade de 
forma substancial. 



Considera a incapacidade um problema 
criado socialmente, e , basicamente uma 
questão de integração plena do indivíduo à 
sociedade. 

A incapacidade não é um atributo pessoal, 
mas um conjunto complexo de condições, 
muitas das quais criadas pelo ambiente 
social. 

Inovação da CIF



Barreiras e Facilitadores

Fatores 
ambientais

Influência 
positiva

Aumenta o nível 
de desempenho

Facilitador

Influência 
negativa

Reduz o nível de 
desempenho

Barreira



Fatores Ambientais

Um mesmo fator pode ser uma barreira ou um facilitador, 
dependendo da pessoa considerada

Piso antiderrapante

Influência positiva para 
o usuário de cadeira de
rodas. Aumenta o nível 
de desempenho.

Piso antiderrapante

Influência negativa para 
a pessoa com cegueira.  
Diminui o nível de 
desempenho.

CIF, 2003



Fatores Ambientais

A presença ou ausência de um fator pode ser uma barreira 

Presença

Presença de uma atitude 
ruim da equipe frente a uma 
pessoa com deficiência.

Ausência

Ausência de uma tecnologia / 
serviço para uma pessoa com
deficiência.

CIF, 2003



Fatores Ambientais

Código do fator 
ambiental

Sinal + indica 
facilitador

Coeficiente 
separado por 

“.” indica 
barreira

CIF, 2003



Bibliotecas podem ser veículos de 
transformação e prevenção da restrição de 
participação. 

Bibliotecários podem ser agentes de 
mudança.

Bibliotecas



João

Alteração na retina 
Problemas de função 

visual

Dificuldade em 
enxergar, ler

Restrição de participação 
lazer (leitura) e uso de 

transporte público

Degeneração macular

Transporte público
Serviço biblioteca

BARREIRAS

Homem, 70 anos
viúvo



João

Alteração na retina 
Problemas de função 

visual

Dificuldade em 
enxergar, ler

Sem restrição no lazer 
(leitura) e uso de transporte 

público

Degeneração macular

Transporte público acessível
Serviço biblioteca

FACILITADOR

Homem, 70 anos
viúvo
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