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• Traduzir e adaptar culturalmente as “F-Words 

Tools” e a estrutura da CIF com as “F-Words” para 

o português brasileiro.  

• Tipo de estudo: tradução e adaptação cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

A tradução para o português brasileiro possibilita o uso desses materiais no Brasil, de modo a disseminar os 

conceitos da CIF e das “Minhas Palavras Favoritas” em âmbitos clínicos e familiares.  

 

 

“Minhas Palavras Favoritas” (“F-Words”):  

-Conjunto de 6 palavras iniciadas pela letra “F” em 

sua versão original. 

-Criadas por Rosenbaum e Gorter (2012) visando 

associar as ideias da CIF com as deficiências na 

infância. São elas: 

Funcionalidade/Function, Família/Family, 
Saúde/Fitness, Diversão/Fun, 
Amigos/Friends e Futuro/Future. 

 

“F-Words Tools”:  

-Pais de crianças com deficiência foram convidados a 

elaborarem ferramentas capazes de colocar as “F-

Words” em prática. São elas:  

Agreement, Collage, Profile e Goal Sheet.  
 

Framework da CIF com as “F-Words”:  

“F-Words” inseridas na estrutura da CIF para 

representar cada um dos seus domínios. 

• Tradução foi autorizada pelos autores.  

• Tradução livre             Retro-tradução  

• Retro-tradução    CanChild (verificação de 

semântica e de conteúdo). 

• Não foi necessária adaptação cultural, segundo 

recomendações dos autores.  

Rosenbaum, P., & Gorter, J.W. (2011). The „F-words‟ in 

childhood disability: I swear this is how we should think! 

Child: Care, Health and Development, 38(4), 457 – 463.  

• A retro-tradução foi aprovada pelo CanChild. 

• Os títulos traduzidos são: Termo de Compromisso 

(Agreement) (Figura 1), Colagem (Collage) (Figura 

2), Perfil (Profile) (Figura 3) e Folha de Metas 

(Goal Sheet) (Figura 4). 

• A estrutura da CIF intitulou-se: “O modelo da CIF 

e Minhas Palavras Favoritas” (Figura 5). 

 

• O material será disponibilizado gratuitamente no 

site do CanChild.    www.canchild.ca 
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Research In Practice: “F-Words Tools”. Disponível em  

<https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/f-words-in-

childhood-disability/f-words-tools> Acesso em 29 Mai.2019.  

 


