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Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ‐
DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.

• Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde – CIF, da OMS, e se 
encontra em absoluta consonância com o 
conceito constitucional de deficiência trazido pela 
Convenção de Nova York: “impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas”.



RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A DEFICIÊNCIA
(Publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2011 sob o titulo 

World Report on Disability)

A deficiência é uma complexa 
experiência multidimensional 



RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE A DEFICIÊNCIA
(Publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2011 sob o 

titulo World Report on Disability

• A comparação entre múltiplas fontes de dados 
pode levar a interpretações mais consistentes se 
uma referência comum, como o CIF, for usada.

• dados de pesquisa sugerem que é possível nos 
cenários clínicos separar aqueles aspectos da 
deficiência que sejam particulares de um 
indivíduo (a pontuação para capacidade) dos 
efeitos do ambiente físico de uma pessoa (a 
diferença entre capacidade e desempenho).









LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 8 DE MAIO DE 2013
Regulamenta o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência 

segurada do Regime Geral de Previdência Social ‐ RGPS.

• Parágrafo único. Regulamento do Poder 
Executivo definirá as deficiências grave, 
moderada e leve para os fins desta Lei 
Complementar.

• Art. 4o A avaliação da deficiência será médica e 
funcional, nos termos do Regulamento.

• Art. 5o O grau de deficiência será atestado por 
perícia própria do Instituto Nacional do Seguro 
Social ‐ INSS, por meio de instrumentos 
desenvolvidos para esse fim.



Portaria Interministerial 
AGU/MPS/MF/SEDH/MP 01/14,

.
• Define impedimentos de longo prazo e aprova 
o instrumento metodológico para a aferição 
do grau de deficiência para fins da 
aposentadoria por idade e por tempo de 
contribuição à pessoa com deficiência

para análise da deficiência, a Portaria Interministerial 01/14 
se baseou na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde – CIF



IFBr

• a identificação e gradação da deficiência se faz 
através da aplicação do Índice de 
Funcionalidade Aplicado para Fins de 
Aposentadoria – IFBrA, constante na Portaria 
Interministerial 01/14. Na esfera 
administrativa tal instrumento é de aplicação 
obrigatória pelo profissional médico e 
assistente social.





Nota técnica
Uma introdução à CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde

• Os componentes da CIF se interligam e compõem um 
modelo multidimensional, multidirecional e dinâmico. 
Com este modelo, pode‐se inverter a compreensão da 
incapacidade a partir da doença ou da condição de 
saúde, entendendo, ao contrário, o ambiente, levando à 
incapacidade e à doença. O respeito às múltiplas 
dimensões envolvidas no processo de saúde e 
funcionalidade/incapacidade (biológica, individual, 
social), além do reconhecimento do importante papel do 
ambiente (não só físico, mas social e de atitudes), traz 
uma nova luz sobre "saúde" e "incapacidade", em 
especial sobre questões de Saúde do Trabalhador.

Di Nubila, Heloisa B. V. Rev. bras. saúde ocup. vol.35 no.121 São Paulo jan./jun. 2010



OBJETIVO E.1
‐ Garantir a Atenção Integral em Saúde do
Trabalhador adequando a prestação de 
serviços integrando‐os à Rede
de Atenção à Saúde.



Nota técnica
Uma introdução à CIF – Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde

• A CIF permite coletar dados vitais sobre tipos e 
níveis de funcionalidade e incapacidade de modo 
consistente e comparável internacionalmente, 
fornecendo a base para compor dados em nível 
nacional, ajudando a guiar o desenvolvimento de 
políticas nesta área.

Di Nubila, Heloisa B. V. Rev. bras. saúde ocup. vol.35 no.121 São Paulo jan./jun. 2010



Estado de Saúde
(distúrbio/doença)

Interação de Conceitos
CIF 2001

(e)Fatores
Ambientais

Fatores
Pessoais

(b)Função & 

(s) Estrutura Corporal     
(deficiência)

(d)Atividade
(Limitação)

(d)Participação
(Restrição)



Perda auditiva leve 
unilateral

Audição
Ouvido

Emprego

Masc., adulto, com 
habilitação para ser
analista de sistemas

Atitude do 
avaliador (-)

Normas MT ( - )
Lei de quotas (+)



H91.9

b230.x
s299.x d845. xx

Masc., adulto, com 
habilitação para ser
analista de sistemas

e450.x
e590.x



• Os domínios da CIF indicam a área de 
funcionalidade; os qualificadores indicam a 
extensão da funcionalidade ou incapacidade.

• O qualificador ou qualificadores especificam 
informações sobre o status de funcionalidade: a 
magnitude, a localização e a natureza de 
qualquer problema

• O qualificador é colocado após o código CIF, 
separado por uma vírgula decimal ou um sinal de 
+ (facilitador) / . (barreira)
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0 NENHUMA deficiência (nenhuma, ausente, escassa…) 0‐4 %
xxx.1 deficiência LIGEIRA (leve, pequena,…) 5‐24 %
xxx.2 deficiência MODÉRADA (média, regular…) 25‐49 %
xxx.3 deficiência GRAVE (grande, extrema…) 50‐95 %
xxx.4 deficiência COMPLETA (total…) 96‐100 %
xxx.8 não especificadas
xxx.9 não aplicável                                           



Terceiro qualificador 
(Estrutura do corpo) 
indicar localização 

0 mais de uma região 
1 direita 
2 esquerda 
3 ambos os lados 
4 parte anterior 
5 parte posterior 
6 proximal 
7 distal 
8 não especificada 
9 não aplicável 









Classificação Internacional de Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF) aplicada à trabalhadores de higienização e 
limpeza. Auristela Duarte Moser , Maria Cristina Grilo Costa, Jaqueline Carmo Machado Lopes



LAUDO CARACTERIZADOR - LEI DE COTAS
De acordo com os dispositivos da Lei n° 13.146/2015, da Lei n° 12.764/2012, do Decreto n° 

3.298/1999 e da Instrução Normativa SIT/MTE n° 98 de 15/08/2012 
Nome:  
CPF: _______________________________   CID: G56.0 
Origem: ( )Congênita   ( )Acidente ou doença do trabalho   ( )Acidente comum   ( )Doença
comum   ( )Adquirida em período pós-operatório   ( )Outra origem. 

- Atividade profissional:_____________________________ 
Descrição detalhada das alterações nas funções e estruturas do corpo, conforme a
linguagem e conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF: 
Presença de alterações nas funções da força (b730), do tônus (b735), da estabilidade
articular (b715) por lesão neural na região do túnel do carpo bilateralmente (s1201). 
 
Descrição das (1) limitações do desempenho nas atividades de vida diária, das (2)restrições
da participação social e da influência dos fatores ambientais (tecnologias, ambiente natural
ou social, tais como, órteses, próteses, cuidadores, etc), conforme a linguagem e conceitos
da Classificação Internacional de Funcionalidade - CIF: 
Limitação para uso de membros superiores para uso fino da mão (d440), girar com mãos e
braços (d4453), levantar e carregar objetos (d430), com necessidade de tecnologias 
ambientais (e135) para garantia do desempenho no trabalho. 
 
Codificação para fins de enquadramento: 
Fatores ambientais: e135+4. 
Atividades e Participação: d440.13, d4453.13, d430.13. 
Funções e estruturas relacionadas ao movimento: b730.3, b735.1, b715.8, s1201.273. 
 
Observações adicionais: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Enquadramento:____________________________________________________________
 
CONCLUSÃO: 
Conforme descrição da funcionalidade e dados complementares documentais anexos, a
pessoa está enquadrada nas definições do artigo 2º da Lei n° 13.146/2015; dos artigos 3° e
4° do Decreto n° 3.298/1999, com as alterações do Decreto n° 5.296/2004; do artigo 1°, §2° 
da Lei n° 12.764/2012, Parecer CONJUR n° 444/2011, das recomendações da IN n°
98/SIT/2012 e de acordo com dispositivos relativos do Decreto n° 6.949/2009. 
 
__________________________                                                      Data: ___/___/_____
Assinatura e carimbo profissionais
“Estou ciente de que sou parte do programa de diversidade funcional (que inclui cotas,
reabilitados e pessoas com deficiência) e autorizo a apresentação deste laudo e exames
anexos ao Ministério do Trabalho e Emprego”. 
_______________________________ 
Assinatura do Empregado 



“É a sociedade, com suas formas de organizar a produção e o 
trabalho, permitidas ou não, que vai imprimir, nas relações 
sociais, as atitudes de acolhimento ou discriminação e, nas 
relações institucionais, as ofertas de modelos de atenção 
pautados pela proteção social ou pela segmentação da 

desvantagem e da exclusão. As propostas exitosas, assim como 
as propostas de mudança, podem servir de referência para 

atuação dos profissionais de saúde e reabilitação, assim como 
subsidiar o planejamento de ações e o desenvolvimento de 
competências na gestão de políticas públicas da Saúde do 

Trabalhador, da Previdência Social e do Trabalho”.
Mara Takahashi; Mina Kato; Rose Aylce Oliveira Leite. Incapacidade, reabilitação profissional e saúde do trabalhador: velhas questões, 

novas abordagens



Foto: Lourdes 
D´Urso

OBRIGADA!



OBRIGADA!!!
mcristinapbiz@gmail.com

(13 ‐997710291)


