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Objetivos:
Aprofundamento na evolução histórica dos conceitos relacionados a funcionalidade e incapacidade na área de saúde e a
forma como os mesmo interferiram na forma de avaliar a funcionalidade humana.
Discutir criticamente a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Conhecer e analisar seus
usos para finalidades clínicas e saúde pública. Conhecer seu uso na avaliação de pessoas com deficiência e a correção
existente na literatura com outros instrumentos de avaliação funcional. Interpretar os resultados dos principais estudos
baseados na CIF até o momento.
Aprofundamento nos recursos estatísticos relacionados ao uso da CIF.
Desenvolvimento de instrumentos baseados na CIF.

Justificativa:
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi publicada em 2001 pela Organização
Mundial de Saúde promoveu uma mudança radical de conceitos relacionados à interação humana com o ambiente
frente às condições incapacitantes. Apesar de ser prioritariamente um sistema de classificação com objetivos
estatísticos, a CIF inclui um modelo conceitual que foi aceito internacionalmente e ratificado no Brasil com a aceitação
federal da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, além disso ela viabilizou a uniformização da
terminologia usada para a descrição das situações incapacitantes. Essa mudança de conceitos já foi parcialmente
difundida nos meios formadores de profissionais e entre alguns gestores de políticas públicas, mas a resultante
modificação das práticas sociais e políticas encontra grande defasagem.
O objetivo desta disciplina é aprofundar o conhecimento sobre os conceitos relacionados à CIF e a relação dela com
outros instrumentos de avaliação funcional. Paralelamente, serão discutidos os usos que vem sendo feitos dessa
Classificação, seja no setor da saúde para a prática clínica e para propósitos estatísticos no planejamento administrativo
e políticas públicas; seja em outros setores como educação, legislação e trabalho.
O uso da CIF exige uma série de discussões quanto a análise estatística do seu emprego e a correlação com outros
instrumentos de uso clínicos, o que deverá ser amplamente explorado durante o curso. Por meio da discussão da
literatura que utiliza os instrumentos baseados na CIF será possível discutir questões relacionadas a reprodutibilidade e
propriedades psicométricas desses instrumentos, formular roteiros práticos e guias de análise que permitam melhor
compreensão e crítica de resultados.
Apesar de ser extremamente versátil, essa classificação exige alguma habilidade ao ser utilizada. Serão discutidos os
meios de desenvolvimento de instrumentos baseados na CIF, seus propósitos e formas de aplicação.
Gerado em 10/03/2021 10:46:49
https://uspdigital.usp.br/janus/disciplina/dadosDisciplina.jsf

1/3

10/03/2021

Dados da Disciplina

Sistema Administrativo da Pós-Graduação

Relatório de Dados da Disciplina
Além de instrumentalizar o uso da CIF, o curso se propõe a correlacionar a mudança conceitual presente no modelo de
entendimento da funcionalidade humana com propostas concretas de inovações em políticas públicas em âmbito
nacional e internacional para as pessoas com deficiência. Os pontos de partida para esse tema serão a Convenção
Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Relatório Mundial da Deficiência, publicados pela
Organização Mundial de Saúde, para os quais serão relacionados paralelos junto às políticas públicas nacionais.

Conteúdo:
1. Os tópicos de aulas serão:
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - modelo de entendimento da funcionalidade
humana.
2. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – estrutura e qualificadores.
3. Core sets da CIF
4. Desenvolvimento de instrumentos baseados da CIF
5. Interpretação de relatórios de dados colhidos a partir de instrumentos baseados na CIF
6. Análise estatística de dados obtidos com instrumentos baseados na CIF
7. Usos clínicos, administrativos e para políticas públicas
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Forma de avaliação:
Os critérios de aprovação serão:
• Presença em 70% das aulas teóricas
• Média 7 nos conceitos relativos à realização de tarefas e estudos dirigidos

Observacão:
Semanalmente os alunos receberão uma relação de textos para leitura. Serão divididos em grupo de trabalho que
deverão preparar sínteses a serem apresentadas por meio escrito e apresentação oral para o restante do grupo. Os
grupos serão avaliados de acordo com o material escrito e com apresentação. Deverá haver a participação de todos os
membros do grupo na apresentação oral. Ao final de cada semana os grupos receberão um roteiro de questões a serem
respondidos e devolvidos em 3 dias. Além da propriedade das respostas, serão valorizadas as buscas de material
complementar de estudo e as participações nas discussões em sala.
A disciplina será ministrada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e na Faculdade de Medicina da USP,
em São Paulo, simultaneamente, por teleconferência e serão disponibilizadas 20 vagas em cada Unidade.
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