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Organização Mundial de Saúde 
(OMS) desenvolveu a “Classi-
ficação Internacional de Fun-

cionalidade, Incapacidade e 
Saúde” (CIF), que tem como 

objetivo descrever aspectos relacionados às 
atividades e à participação do indivíduo na 
sociedade, por meio de uma linguagem uni-
ficada e padronizada e uma estrutura que 
descreva a saúde e os estados relacionados 
a ela. A utilização desta classificação ainda é 
complexa tanto no âmbito acadêmico como 
profissional. O mesmo ocorre na área da de-
ficiência visual (DV), em que poucos são os 
estudos publicados correlacionando a utili-
zação da CIF com essa população, principal-
mente quando de crianças.

Ainda em relação ao desempenho fun-
cional é empregado o “Inventário de Ava-
liação Pediátrica da Incapacidade” (PEDI, 
sigla derivada do inglês Pediatric Avaluation 
of Disability Inventory), instrumento que con-
templa a avalição global infantil, enfocado 
nos propósitos do CIF. O instrumento tem o 
objetivo de informar o desempenho funcio-
nal de crianças na faixa etária entre 6 meses 
e 7 anos e meio de idade.

O emprego adequado destes dois instru-
mentos pode ser importante quando se sabe 
que a ausência parcial ou total da visão pode 
acarretar dificuldades no desempenho de 
muitas atividades básicas do cotidiano, in-
terferindo nos aspectos relacionados à qua-
lidade de vida de crianças e de seus fami-
liares. Crianças com DV estão muitas vezes 
sujeitas a situações de atraso global do de-
senvolvimento.  Torna-se, então, importan-
te pensar de maneira abrangente e funcio-
nal a avaliação da criança com DV de forma 
a contemplar comportamentos corporais, 
cognitivos, sensoriais, comunicativos, afeti-
vos, que influem nos aspectos relacionados 
ao desenvolvimento, à aprendizagem, ao 
desempenho e à participação social.

Essas questões delinearam o estudo de-
senvolvido pela terapeuta ocupacional Paula 
Vieira Alves que teve como objetivo propor 
uma estratégia de avaliação funcional para 
crianças com DV por meio do PEDI e do 
Protocolo de Avaliação Funcional, por ela 
desenvolvido, de modo a classificá-las de 
acordo com a CIF-CJ, versão para crianças e 
jovens. Participaram da pesquisa explorató-
ria cinco crianças com diagnóstico de baixa 
visão ou cegueira, atendidas pela Larama-
ra – Associação Brasileira de Assistência à 
Pessoa com Deficiência Visual. Para estabe-
lecer uma correlação de dados entre itens 
do PEDI e componentes da CIF-CJ a pes-
quisadora desenvolveu o trabalho em três 
etapas: 1) análise dos dados de prontuário; 
2) aplicação do PEDI através de entrevista 
com o responsável pela criança; e 3) apli-
cação do Protocolo de Avaliação Funcional 
das Percepções Sensórias de Crianças com 
Deficiência Visual, elaborado por ela com 
base nos componentes da CIF-CJ.

A pesquisa foi desenvolvida com orienta-
ção da terapeuta ocupacional Rita de Cássia 
Ietto Montilha, professora do curso de gra-
duação em fonoaudiologia oferecido pela 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp, chefe do Departamento de Desen-
volvimento Humano e Reabilitação (DDHR) 
e que atua no Centro de Estudos e Pesquisas 
em Reabilitação (Cepre), vinculado à mes-
ma unidade, onde se dedica à reabilitação de 
pessoas com deficiência visual e promove a 
formação e capacitação de profissionais para 
essa área. Para auxiliar nas questões e dis-
cussões relativas à baixa visão, ela convidou 
uma especialista da área, a oftalmologista 
Maria Aparecida Onuki Haddad, da USP, que 
participou como coorientadora do estudo.

A linha de pesquisa mantida pela docen-
te visa contribuir para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas com DV de forma a que 
consigam maior nível de inclusão social na 
família, na escola, no trabalho, no lazer. Para 
isso, ela considera em seu trabalho a neces-
sidade de desenvolver métodos mais ade-
quados ao desenvolvimento da pessoa com 
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DV, dentro de uma visão global delas. Além 
de desenvolver conhecimentos que lhe pos-
sibilitem comparar os resultados obtidos 
com os de outras realidades do Brasil e do 
mundo. Diante dessas perspectivas, diz ela, 
“o trabalho da Paula permite uma avaliação 
das crianças situadas no segmento estuda-
do e, a partir da caracterização do estado em 
que se encontram, sugerir o estabelecimen-
to de um processo de atendimento que pro-
cure viabilizar a superação das dificuldades 
que manifestam, decorrentes da inserção 
social em que se encontram”. O mestrado 
foi realizado junto ao programa de Saúde In-
terdisciplinaridade e Reabilitação, vinculado 
ao DDHR, mantido pela FCM.

Paula considera que “a metodologia pro-
posta apresenta aplicabilidade acessível e de 
fácil reprodução que pode ser usufruída por 
multiprofissionais, como terapeutas ocupa-
cionais, fisioterapeutas, psicólogos, pedago-
gos, fonoaudiólogos e das demais áreas que 
atendam ou se deparam com os problemas 
decorrentes da deficiência visual infantil. A 
avaliação que propomos mostra-se simples, 
barata e viável. Pode ser aplicada por qual-
quer profissional que tenha familiaridade 
com esta área de atuação”.

Para as pesquisadoras, a sua aplicação 
pode ser concretizada com a divulgação do 
estudo através de artigos, de cursos de ca-
pacitação e especialização, de disciplinas de 
graduação e pós-graduação, de modo que os 
resultados decorrentes do emprego do pro-
tocolo proposto possam ser usufruídos pelas 
comunidades.  Paralelamente elas entendem 
que o trabalho possa contribuir para desmis-
tificar as dificuldades atribuídas ao uso da 
CIF, que começa a ser introduzido no Brasil.

EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS
Com base nas características da defici-

ência visual e a diversidade de comporta-
mentos visuais de pessoas com baixa visão 
ou cegueira, a autora considerou que uma 
avaliação das funções relacionadas à visão 
e às percepções sensoriais seria de grande 
relevância para o estudo. Ao analisar itens 
referentes às funções corporais da CIF-CJ e 
ainda com base em sua experiência e de suas 
orientadoras, a autora elegeu, para a idade 
de 4 a 7 anos e meio, como componentes 
relevantes as percepções visuais, táteis, pro-
prioceptivas, auditivas, bem como noções 
de corpo e deslocamento. Além disso, acres-
centou a utilização de equipamentos de tec-
nologia assistiva que corroboram o melhor 

desempenho global de crianças com defici-
ência visual, como óculos e bengalas. Para 
garantir uma boa analise funcional a avalia-
ção foi elaborada com auxílio dos conheci-
mentos clínicos da oftalmologia.

A pesquisa exploratória adotada pela 
autora tem como propósito proporcionar 
maior familiaridade com o problema estu-
dado de forma a torná-lo mais explícito ou a 
possibilitar a construção de hipóteses. Para 
a definição de cada um dos componentes 
de sua proposta de metodologia de avalia-
ção ela considerou nas crianças estudadas: 
orientação em relação a si própria; orienta-
ção em relação ao espaço; percepção visual; 
percepção tátil; percepção da visão espacial; 
imagem do corpo; sensibilidade à luz; vi-
são de cores; visão de contraste; detecção 
do som; discriminação do som; função tá-
til; reconhecimento de imagens simples; 
reconhecimento de detalhes em imagem 
complexa; produtos e tecnologia para uso 
pessoal – óculos; produtos e tecnologia para 
mobilidade e transporte pessoal – bengala.

A avaliação dos pacientes com DV envolve 
inicialmente o parecer de um oftalmologista 
que determina que eventuais recursos óticos 
ou instrumentos eles devam usar. Depois 
ocorre a avaliação funcional, que pode ser re-
alizada por profissionais que atuem na área 
da deficiência visual, como terapeutas ocupa-
cionais, fisioterapeutas, pedagogos, entre ou-
tros. Essa avaliação deve se ater tanto a ques-
tões visuais como sensoriais do indivíduo. 
Paula explica: “A avaliação visual clínica per-
mite determinar em que grau ele enxerga e 
qual a sua acuidade visual. Mas deve ser com-
plementada também por uma avaliação sen-
sorial que envolve, por exemplo, a capacidade 
de discriminar sons, de distinguir texturas ou 
objetos diferentes, de forma a se dimensionar 
como ele utiliza esses outros canais de forma 
funcional, considerada a deficiência ou au-
sência da visão. Mesmo porque crianças com 
diagnósticos visuais iguais e acuidades visu-
ais similares podem apresentar funcionalida-
des visuais diferentes, dependendo da manei-
ra como utilizam a visão e dos estímulos que 
recebem do meio em que vivem”.

Em decorrência, a pesquisadora se preo-
cupou em localizar o que a criança com DV 
consegue desempenhar e o que não faz em 
decorrência de sua deficiência ou do meio 
em que está inserida. Isso a levou a utilizar, 
como parâmetro, algumas avaliações já pa-
dronizadas na área da infância para a faixa 
etária selecionada para estudo. Para tanto 
utilizou o PEDI, instrumento já validado no 

Brasil, que tem alguns itens relacionados 
à infância, para determinar o que a criança 
consegue ou não fazer em sua faixa etária, e 
traçar um perfil do grau de desenvolvimento 
em que ela se encontra em relação ao padrão 
esperado. A determinação dos parâmetros 
selecionados é feita através de algumas ativi-
dades básicas previamente escolhidas, o que, 
confessa a autora, lhe tomou um bom tem-
po do trabalho, pois para o desenvolvimento 
do protocolo era preciso identificar o que se 
pretendia avaliar e os meios de como fazê-lo.

Ela enfatiza: “Em nossa atividade como 
terapeutas ocupacionais precisamos intervir 
onde a criança está com dificuldade, pois é 
o seu desempenho que pretendemos melho-
rar. E nisso deve esta centrada a reabilitação. 
Precisamos então definir os elementos que 
vamos utilizar para provocar os estímulos 
necessários”. Em vista disso, ela entende 
que o trabalho possa contribuir para orien-
tar profissionais e politicas públicas e levar 
a própria sociedade a observar o portador de 
DV com maior discernimento colocando em 
evidência suas potencialidades e qualidades 
e amenizando suas deficiências.

Paula esclarece, ainda, que aplicou o PEDI 
cruzando-o com os componentes da CIF, uti-
lizou o protocolo de avaliação funcional que 
desenvolveu e fez uma análise dessa metodo-
logia de avaliação pensando na sua possibi-
lidade de utilização por outros profissionais. 
Não descuidou de que os materiais utilizados 
fossem fáceis de serem encontrados. Preocu-
pou-se também com que os resultados obti-
dos realmente forneçam parâmetros dentro 
da classificação estabelecida pela OMS.
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