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RESUMO 

 

Este estudo promove, sob a perspectiva da instrumentação da ação pública, uma análise 

do processo decisório destinado a implementar a avaliação biopsicossocial da deficiência 

no Brasil. O modelo biopsicossocial estabelecido pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) identifica, a partir de uma visão 

correlacional, deficiência e funcionalidade como extremos em que a pessoa se situa em 

relação ao ambiente em que convive, demandando o desenvolvimento de instrumentos 

de avaliação adequados a esse novo paradigma. Por intermédio de uma abordagem 

qualitativa teórico-reflexiva, o estudo examina, como objetivos específicos: a) os 

parâmetros utilizados para estabelecer os dados censitários da pessoa com deficiência no 

Brasil; b) a evolução normativa da avaliação da deficiência no Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); e, c) os resultados das atividades do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional (GTI) instituído pelo Decreto nº 10.415, de 6 de julho de 2020. O exame 

dos dados censitários partiu da estrutura conceitual adotada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para compreender como se deu a identificação da 

população com deficiência em distintos levantamentos. A evolução da avaliação da 

deficiência nos normativos que dispõem sobre o BPC foi considerada por ter sido essa 

política pública, em especial, determinante nas discussões estabelecidas e nos estudos 

promovidos no âmbito do GTI. As atividades do GTI, principal corpus de análise deste 

trabalho, foram exploradas com o uso do método fenomenológico. Os resultados 

evidenciam as principais divergências e as questões que suscitaram maiores 

preocupações entre os atores e organizações envolvidas no processo. Expõem, ademais, 

as conclusões dos estudos complementares que fundamentaram as propostas de 

instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência submetidas à deliberação 

do GTI. Em conclusão, os resultados são considerados em face dos aspectos mais 

relevantes para a compreensão do fenômeno sob estudo. Apresenta-se, ao final, sugestão 

de agenda para pesquisas futuras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação biopsicossocial da deficiência. instrumentos de 

política pública. pessoa com deficiência. CIF. IFBr-M.



 

ABSTRACT 

 

This study promotes, from the perspective of public action instrumentation, an analysis 

of the decision-making process intended to implement the biopsychosocial assessment 

of disability in Brazil. The biopsychosocial model established on the International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) identifies, from a correlational 

point of view, disability and functioning as extremes in which the person is situated in 

relate to the environment it lives, demanding the development of proper assessment 

instruments for this new paradigm. Through a qualitative theoretical-reflexive approach, 

this study examines as specific objectives: a) the parameters used to shape the census 

data of the person with disability in Brazil; b) the normative evolution of the disability 

assessment in the Continuous Cash Benefit (BPC); and c) the results of the activities of 

the Interinstitutional Working Group (GTI) instituted by Decree No. 10.415, of July 6, 

2020. The examination of census data started from the conceptual framework adopted by 

the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) in order to understand how the 

identification of the disabled population occurred in different surveys. The evolution of 

the disability assessment in the norms that regard BPC was considered because this 

public policy was a decisive in the discussions established and studies promoted within 

the scope of the GTI. The activities of the GTI, main corpus of analysis in this work, 

were explored using the phenomenological method. The results highlight the main 

divergences and issues that raised major concerns among the actors and organizations 

involved in the process. Furthermore, they expose the conclusions of the complementary 

studies which were the basis for the single biopsychosocial disability assessment 

instrument proposals submitted for deliberation by the Group. In conclusion, the results 

are considered in face of the most relevant aspects for the understanding of the 

phenomenon under study. At the end, a suggested agenda for future research is presented. 

 

KEYWORDS: biopsychosocial disability assessment. policy instruments. person with 

disability. ICF. IFBr-M. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A percepção acerca da deficiência é tema que tem suscitado alterações profundas e 

significativas nas últimas cinco décadas. De uma perspectiva que a considerava apenas como 

um atributo de ordem pessoal, evoluiu-se para uma compreensão que identifica a deficiência 

em face da relação da pessoa com o meio social. 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) agasalhou a compreensão da deficiência como um 

fenômeno relacional. Nesse sentido, estabeleceu em seu preâmbulo que deficiência é um 

conceito em evolução, resultante da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (BRASIL, 2009) 

 

Essa mudança de entendimento impactou não apenas a forma como a deficiência deve 

ser percebida, mas também o modo como deve ser avaliada. A Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), publicada em 2001 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), já retratava essa nova concepção. Afastando a compreensão linear da 

classificação anterior – que considerava a deficiência como consequência de uma doença, 

sequela, lesão, distúrbio ou outro agravo na saúde – a CIF estrutura um modelo circular e 

interativo em que funcionalidade e deficiência representam o resultado da relação entre as 

condições de saúde e os fatores contextuais, que passou a ser identificado como modelo 

biopsicossocial da deficiência. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001) 

 

Com a promulgação da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) tendo como base a CDPD, foi 

estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial e realizada 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Para tal fim, estabeleceu o § 2º do artigo 2º da 

LBI que o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Ao que pese a 

previsão do art. 124 de que esse dispositivo deveria estar regulamentado em até 2 (dois) anos 

da entrada em vigor da lei, a avaliação biopsicossocial da deficiência ainda não foi 

implementada no país. (BRASIL, 2015a) 
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O atraso na regulamentação do comando legal tem ensejado a manutenção do modelo 

médico de avaliação da deficiência para elegibilidade às políticas públicas, frustrando que seja 

implementado o modelo que considera, além dos impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo, os fatores pessoais e ambientais, em uma perspectiva de restrição de atividades e 

participação, conforme a disciplina inaugurada pelo § 1º do artigo 2º da LBI. (BRASIL, 2015a)  

 

Nesse contexto, sobressai a importância da escolha dos instrumentos da ação pública. 

Pois, desse processo decisório decorre a opção pelo regramento que vai pautar as relações entre 

governantes e governados, regulando os interesses envolvidos e as interações e 

comportamentos de atores e organizações. O enfoque nas políticas públicas a partir dos 

instrumentos e do processo de instrumentação, ademais, evidencia as preferências na alocação 

dos recursos e sobre quem os irá gerir. Aspectos que põem em relevo o papel de específicas 

burocracias estatais no reconhecimento e avaliação da deficiência, enquanto teste de meio para 

acesso a benefícios, serviços públicos e ações afirmativas. 

 

Na escolha do instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência, a estrutura 

relacional delineada pela CIF deve ser observada, a fim de que o instrumento possa alcançar 

todos os componentes caracterizadores da deficiência, propiciando a adequada identificação 

dessa população e dos diferentes níveis de comprometimento funcional. Isso requer soluções 

que ofereçam novas respostas para superar o modelo biomédico já arraigado na cultura 

organizacional, dando lugar ao modelo biopsicossocial da deficiência. 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo decisório destinado a implementar 

o modelo de avaliação biopsicossocial da deficiência no Brasil. Para tanto, estabelecemos como 

objetivos específicos analisar: a) os parâmetros utilizados para estabelecer os dados censitários 

da pessoa com deficiência no Brasil; b) a evolução normativa da avaliação da deficiência no 

Benefício de Prestação Continuada (BPC); c) os resultados das atividades do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional (GTI) instituído pelo Decreto nº 10.415, de 6 de julho de 2020. 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, considerada esta introdução. 

 

No segundo capítulo, com o método da revisão exploratória da literatura científica 

nacional e internacional, delimitamos o referencial teórico que orienta esta análise em dois 

subcapítulos: o primeiro destinado a percorrer a evolução dos modelos analíticos da deficiência, 
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do modelo biomédico ao biopsicossocial; e, o seguinte voltado a evidenciar as características e 

propriedades do instrumento de política pública, assim como os fatores que influenciam a sua 

escolha e os efeitos que daí podem decorrer. 

 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia utilizada para alcançar os objetivos deste 

trabalho. Para a análise das atividades do GTI, nos valemos do método fenomenológico, 

buscando extrair os significados explícitos e implícitos do processo decisório voltado a instituir 

o instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência. Preliminarmente, recorremos 

a uma abordagem qualitativa teórico-reflexiva para abordar a construção dos dados censitários 

da pessoa com deficiência no Brasil, assim também para investigar a evolução normativa e 

conceitual da avaliação da deficiência na elegibilidade ao BPC. 

 

Os resultados são apresentados no quarto capítulo, o qual foi segmentado em três 

subcapítulos. Inicialmente, consideramos os parâmetros escolhidos pelo IBGE para nortear os 

levantamentos censitários das pessoas com deficiência no Brasil, evidenciando as 

consequências dessas opções nos dados apresentados. Na sequência, analisamos a evolução 

normativa da avaliação da deficiência como requisito de acesso ao BPC, realçando os aspectos 

concernentes à atuação da burocracia estatal envolvida nesse processo. Finalmente, nos atemos 

às discussões estabelecidas nos grupos de trabalho especializados e às conclusões dos estudos 

complementares que embasaram as duas propostas de instrumento único formalizadas no 

âmbito do GTI. Esses documentos foram lidos, na íntegra, a fim de absorver os fundamentos 

mais relevantes que orientaram o processo de tomada de decisão voltado a instituir o 

instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência. 

 

O quinto e último capítulo é dedicado à conclusão, oportunidade em que sintetizamos 

os resultados observados e apresentamos nossas considerações finais e sugestão de agenda de 

pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Modelos analíticos da deficiência: do modelo biomédico ao biopsicossocial 

 

Muitos estudos já se ocuparam em descrever, desde a antiguidade até os tempos atuais, 

as relações das pessoas com deficiência com o ambiente social nas quais estão inseridas. 

(SILVA, 1987; TREVISAN, 2014) Com objetividade, Izabel Maior resume a evolução dessas 

abordagens “[...] como eliminação, segregação, caráter caritativo, assistencialismo, de 

normalização, de integração, de inclusão e de promoção e proteção dos direitos humanos.” 

(GUGEL et al., 2019, p. 80) Apesar de apresentar essas fases de modo sequencial, a autora 

alerta que essas realidades coexistiram e ainda se verificam, tanto em termos teóricos quanto 

nas práticas vivenciadas pelas pessoas com deficiência.  

 

O ponto em comum entre os muitos modelos que procuraram explicar a deficiência, até 

bem pouco tempo atrás, era a identificação da deficiência tão somente em face dos 

impedimentos do corpo. (DINIZ, 2007; HARPUR, 2012) Essa compreensão funda-se no 

modelo médico da deficiência, segundo o qual é o corpo desviante da ‘normalidade’ que merece 

cuidado e tratamento por meio de técnicas de reabilitação. (PEREIRA; BARBOSA, 2016) Por 

esse entendimento, a deficiência era considerada “[...] apenas como disfunção biológica, como 

tragédia de responsabilidade individual, sendo subjugada ao confinamento ou aos cuidados 

familiares.” (DOS SANTOS, 2011  p. 788) 

 

O modelo médico percebe a deficiência como um atributo ou característica da pessoa – 

direta e necessariamente decorrente de uma doença, trauma ou outra condição de saúde –, que 

demanda cuidados médicos na forma de tratamento e reabilitação para corrigir ou compensar o 

problema. (JETTE, 2006; MITRA, 2006) Como adverte  Mitra (2006, p. 237), “este modelo é 

fortemente normativo: as pessoas são consideradas deficientes por serem incapazes de 

funcionar como uma pessoa ‘normal’.” 

 

Impulsionado pelo ativismo dos movimentos sociais de luta pela afirmação dos direitos 

da pessoa com deficiência, desencadeados a partir das décadas de 1960 e 1970 no Reino Unido 

e nos Estados Unidos da América, teve início a construção de um novo referencial teórico que 

ficou conhecido como disability studies (estudos sobre deficiência). (DINIZ; BARBOSA; 

SANTOS, 2009) Desenvolvidos em oposição à hegemonia do saber médico para explicar as 
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questões afetas à deficiência, os modelos analíticos oriundos dos estudos sobre deficiência 

promoveram um deslocamento para os saberes das ciências sociais. De um campo estritamente 

biomédico confinado aos saberes médicos, psicológicos e de reabilitação, a deficiência passou 

a ser também um campo das humanidades. (DINIZ, 2007) 

 

Emerge desses estudos o modelo social da deficiência. Por essa concepção, a 

conceituação da deficiência extrapola as percepções biomédicas para alcançar, também, os 

fatores sociais. Para o modelo social, a deficiência se apresenta como um componente da 

diversidade humana (SANTOS, 2016). E como tal, não é mais considerada como um atributo 

apenas corporal, mas como o resultado da interação entre um corpo com impedimento e um 

ambiente incapacitante (BARBOSA; PEREIRA; RODRIGUES, 2017; BARBOSA et al., 2017; 

MATTJE; SANTOS, 2018).  

 

Essa acepção foi ganhando lugar nos estudos acadêmicos, sedimentando a ideia de que 

o conceito de deficiência é complexo e, conquanto reconheça o corpo com lesão, também 

denuncia a opressão que a estrutura social impõe sobre a pessoa com deficiência. (DINIZ, 2007) 

As abordagens em disputa entre os modelos médico e social, portanto, “[...] representam 

concepções de quem é a pessoa com deficiência, do seu lugar social, quais direitos devem 

acessar, além da distância entre um modelo e outro da compreensão da gênese da desigualdade 

social.” (KLAZURA; FOGAÇA, 2020, p. 11) 

 

O modelo social da deficiência, ao que pese as suas variadas formulações, propõe, em 

essência, que a deficiência é fruto de uma construção social. (PFEIFFER, 2001) Afasta-se a 

compreensão da deficiência como um atributo inerente ao indivíduo para situá-la no ambiente 

social que depende de mudanças por estar despreparado para a diversidade humana. (MITRA, 

2006) Assim, para o “[...] modelo social da deficiência, o problema subjacente é criado por um 

ambiente inaceitável ou inflexível gerado pelas atitudes ou características do próprio ambiente 

social e físico, que exige uma resposta ou solução política.” (JETTE, 2006, p. 727, tradução 

nossa) 

 

Refletindo essa mudança de perspectiva, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

publicou, em 2001, a International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

– Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), na tradução para 

a língua portuguesa. A CIF tem, entre outros objetivos, o propósito de criar uma linguagem 
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comum que possa ser aplicável em variados domínios da saúde, inclusive na avaliação da 

funcionalidade e da deficiência. (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2001). A CIF 

oferece conceitos que podem ser adotados em todos os países para descrever “[...] o 

funcionamento humano e as consequências dos problemas de saúde nas atividades e na 

participação.” (BRAGE; DONCEEL; FALEZ, 2008, p. 1392, tradução nossa). 

 

A CIF revisou a International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps (ICIDH) que, publicada pela OMS em 1980 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO), 1982), visou atender à demanda por informações sobre resultados 

não fatais de doenças, lesões e outras desordens, permitindo a avaliação da funcionalidade e da 

deficiência da pessoa em todas as áreas da vida (ÜSTÜN, T. B. et al., 2003). A demanda 

justificava-se, pois, tão importante quanto saber as razões pelas quais as pessoas morrem, é 

entender como elas vivem com as suas condições de saúde, permitindo que se dê atenção à 

melhoria da saúde, mas também à redução da deficiência, indo além do controle dos sintomas 

da doença. (CIEZA et al., 2018) 

 

A ICIDH contribuiu, portanto, para suprir a lacuna de uma classificação que permitisse 

a obtenção de dados sobre o estado geral de saúde de populações vivas. Tais informações não 

são captadas pela 10ª. revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10) da OMS, “[...] que fornece uma estrutura 

etiológica para a classificação de doenças, distúrbios e outras condições de saúde por 

diagnóstico [...]” (JETTE, 2006, p. 730, tradução nossa), mas que só viabiliza a geração de 

dados estatísticos sobre causas de morte e mortalidade (ÜSTÜN, T. B. et al., 2003).  

 

Uma versão da ICIDH começou a circular como um documento interno da OMS desde 

1975 (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009), contudo, mesmo após a sua aprovação em 1980, 

a ICIDH foi utilizada apenas para fins de teste de campo (STUCKI; EWERT; CIEZA, 2002; 

ÜSTÜN et al., 2003).  

 

Os postulados da ICIDH foram objeto de críticas e controvérsias, sobretudo dos “[...] 

defensores do modelo social da deficiência que consideraram a Classificação muito orientada 

para o modelo médico” (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009, p. 85, tradução nossa). Isso 

porque, a ICIDH estabelecia que “[...] haveria uma relação de causalidade entre impairments 

(perdas ou anormalidades corporais), disabilities (restrições de habilidade provocadas por 
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lesões) e handicaps (desvantagens resultantes de impairments ou disabilities).” (DINIZ; 

MEDEIROS; SQUINCA, 2007). 

 

A Figura 1 apresenta o modelo linear de compreensão da deficiência adotado pela 

ICIDH. Por esse modelo, a experiência da deficiência, qualificada pelo termo handicaps, 

decorria sempre e necessariamente de um impairements ou disabilities. Na ICIDH, 

impairements trazia o sentido de perdas ou anormalidades corporais, guardando 

correspondência com o termo impedimento. Já o termo disabilities, referindo-se às restrições 

de atividades decorrentes de lesões, não se aproxima da atual compreensão que carrega a 

expressão deficiência, sendo handicaps o construto mais próximo do que hoje se considera a 

experiência relacional da deficiência. 

 

Figura 1 - Modelo linear de deficiência da ICIDH 

 

 

Para além do embate entre os modelos médico e social, a ausência de conceitos 

universalmente admitidos para descrever e classificar a deficiência propiciou confusão e 

sobreposição de terminologias na literatura (JETTE, 2006). Logo após a publicação da ICIDH, 

diversas pesquisas apontaram a necessidade de revisão do texto recém aprovado pela OMS, 

uma vez que esse não teria capturado correta e integralmente o fenômeno da funcionalidade e 

da deficiência (ÜSTÜN, T. B. et al., 2003). 

 

A publicação da CIF, dessa feita, buscou responder as críticas que eram dirigidas à 

classificação anterior (STUCKI; EWERT; CIEZA, 2002), passando a retratar a “[...] função 

humana e a diminuição do funcionamento como produto de uma interação dinâmica entre várias 

condições de saúde e fatores contextuais.” (JETTE, 2006, p. 730, tradução nossa). A 

Impairements 

Disabilities 

Handicaps 

Perdas ou anormalidades corporais 

Restrição de habilidades provocada por lesões 

Desvantagens resultantes de Impairements ou Disabilities 

Fonte: elaboração do autor a partir da conceituação utilizada na ICIDH 
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Classificação da OMS, a partir de então, não mais considera a deficiência como a consequência 

de uma doença (como na versão anterior), passando a constituir-se na CFI como um 

componente da saúde (PERENBOOM; CHORUS, 2003).  

 

A nova compreensão trazida pela CIF, portanto, abandona a perspectiva linear e 

progressiva utilizada na Classificação anterior – a partir da qual a deficiência era vista como 

resultado direto de um impairement ou disability –, para adotar um modelo circular e interativo 

no qual funcionalidade e deficiência representam o resultado “[...] da interação dinâmica entre 

as condições de saúde e os fatores contextuais, incluindo os pessoais e ambientais.” 

(FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009, p. 86, tradução nossa). A CIF representa uma síntese 

dos modelos médico e social, encerrando a complexidade de integrar esses dois modelos ao 

considerar a interação do ser humano com a sociedade (SOLLI; BARBOSA DA SILVA, 2012).  

 

O modelo decorrente da CIF, considerado um marco no debate sobre deficiência 

(DINIZ; MEDEIROS; SQUINCA, 2007), passou a ser referenciado como modelo 

biopsicossocial da deficiência. 

 

A CIF está estruturada em duas partes, cada qual incluindo dois componentes. A 

primeira parte engloba a ‘Funcionalidade’ e a ‘Deficiência’, considerados os componentes: a) 

‘funções do corpo’ e ‘estruturas’, e b) ‘atividades’ e ‘participação’. Atividade é definida como 

a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo, enquanto participação remete ao 

envolvimento em uma situação de vida. A segunda parte alcança os ‘Fatores Contextuais’, 

considerados os componentes: a) ‘fatores ambientais’ e b) ‘fatores pessoais’. Os fatores 

ambientais têm impacto sobre todos os componentes da funcionalidade e da deficiência. Os 

fatores pessoais não são classificados na CIF. (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009; 

PERENBOOM; CHORUS, 2003) 

 

A Figura 2 apresenta um diagrama em que a funcionalidade e a deficiência são 

consideradas como um processo em que os vários componentes interagem de modo dinâmico. 

Nesse processo, intervenções em um componente tem o potencial de modificar um ou mais dos 

outros componentes. De tal modo que a funcionalidade de um indivíduo em um domínio 

específico (funções e estruturas do corpo, atividade e participação) é o resultado de uma 

interação ou relação complexa entre estado ou condição de saúde e fatores contextuais, sejam 

de ordem ambiental ou pessoal. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008) 
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 Figura 2 - Interações entre os componentes da CIF 

 

 

Para o modelo biopsicossocial, ao integrar diferentes dimensões de saúde (biológica, 

individual e social), a deficiência é situada como um elemento do cotidiano do indivíduo que 

restringe a sua funcionalidade e, em consequência, a sua capacidade de participar em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas. Isso implica em dizer que a “[...] deficiência nasce de 

contextos sociais específicos e pode ser definida pelas barreiras encontradas pelo indivíduo ao 

executar tarefas cotidianas básicas ou mais complexas, necessárias a uma vida independente.” 

(DUARTE et al., 2017, p. 3518). 

 

Daí decorre que a existência de um impedimento não é suficiente para caracterizar a 

experiência da deficiência. Se, por um lado, a verificação da deficiência depende de uma 

‘causa’, em um contexto diverso a mesma ‘causa’ pode não ser suficiente para explicar o 

resultado da deficiência. Assim, pessoas com o mesmo diagnóstico médico podem ter 

significativas diferenças em seus respectivos níveis de funcionalidade em face de ambientes e 

atitudes diferentes (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009).  

 

Pelo paradigma biopsicossocial, portanto, a deficiência não é necessariamente 

condizente com o diagnóstico médico. Por essa perspectiva, ‘deficiência’ e ‘funcionalidade’ 

plenas podem ser compreendidas como dois extremos de um contínuo, no qual o indivíduo se 

posiciona em face de “[...] situações permanentes ou temporárias, conforme o resultado 

concreto da interação entre suas condições físicas e psicológicas e o meio que o cerca.” 
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Fonte: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 
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(DUARTE et al., 2017, p. 3518) Isso amplia a perspectiva analítica para permitir a investigação 

de influências biomédicas, individuais, sociais e ambientais, de modo a reconhecer “[...] que a 

deficiência é multidimensional e é o produto de uma interação entre atributos de um indivíduo 

e características dos ambientes físico, social e atitudinal.” (CASTRO et al., 2015, p. 11) 

 

 A literatura registra que, desde a publicação da CIF, foi percebida a complexidade da 

sua aplicação direta (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009). Assim, para operacionalizar a 

abordagem da deficiência com essa classificação, fez-se necessário o “[...] desenvolvimento de 

novas ferramentas de medição para uso em censos e pesquisa [...]” (MADANS; LOEB; 

ALTMAN, 2011, p. 2, tradução nossa), como também para avaliar a deficiência nos mais 

variados contextos. 

 

Isso motivou a OMS a estabelecer a Lista de Verificação da CIF, a qual permitiu a 

descrição do perfil de funcionamento de um indivíduo com base em 128 códigos selecionados 

entre os milhares que formam toda a CIF (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 2009). Mesmo não 

se constituindo como um instrumento de medida ou avaliação propriamente dito, a Lista de 

Verificação da CIF foi útil ao propiciar a abertura dos códigos da CIF para, a partir da situação 

funcional de uma pessoa “[...] estabelecer se, e em que medida, o ambiente atua ou como 

barreira ou, inversamente, um facilitador para o indivíduo.” (FEDERICI; MELONI; PRESTI, 

2009, p. 88, tradução nossa) 

 

Para avaliar a funcionalidade e a deficiência, a OMS divulgou, em junho de 1999, o 

World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II) – Cronograma de 

Avaliação da Deficiência da Organização Mundial da Saúde (em tradução livre para o 

português). Tratava-se de uma versão beta de um instrumento com a mesma base conceitual da 

CIF (FEDERICI et al., 2017), constituindo-se em um questionário multidimensional genérico 

que pode ser empregado para medir o nível de deficiência em distintas condições. (PÖSL; 

CIEZA; STUCKI, 2007; DE WOLF et al., 2012) 

 

Com o WHODAS II, a classificação e gradação da deficiência passou a ser mensurada a 

partir das respostas da pessoa avaliada ou de quem lhe confere assistência (familiar e cuidador, 

por exemplo). Ao passo que a Lista de Verificação da CIF visava obter as impressões gerais 

dos médicos sobre a condição de saúde de um paciente. Nesse sentido, o WHODAS II permitiu 

a ponderação das limitações nas atividades e as restrições na participação experimentadas por 
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um indivíduo, independentemente de um diagnóstico médico (FEDERICI et al., 2017). Daí 

apontar-se que “[...] a Lista de Verificação da CIF oferece uma visão externa (objetiva) sobre a 

deficiência, enquanto o WHODAS II oferece uma visão interna (subjetiva).” (FEDERICI; 

MELONI; PRESTI, 2009, p. 88, tradução nossa). 

 

Com a publicação do seu manual em 2010, o instrumento alcançou a sua versão final e 

passou a ser identificado pela sigla WHODAS 2.0 (FEDERICI et al., 2017). No seu 

desenvolvimento, o WHODAS 2.0 foi traduzido para 27 línguas e submetido a testes de campo 

em 19 países (ÜSTÜN et al., 2010). Os dados psicométricos e qualitativos desses testes foram 

revisados, resultando em 36 itens representativos dos seis principais domínios da vida, “[...] 

selecionados depois de cuidadosa revisão de instrumentos de pesquisa existentes e de um estudo 

de aplicabilidade transcultural.” (CASTRO et al., 2015, p. 4). Para os seis domínios “[...] o 

WHODAS 2.0 fornece um perfil e uma medida resumida de funcionalidade e deficiência que é 

confiável e aplicável em todas as culturas em populações adultas.” (ÜSTÜN et al., 2010, p. 

815, tradução nossa). 

 

Os seis domínios do WHODAS 2.0 são: a) cognição (compreensão e comunicação); b) 

mobilidade (capacidade de se mover e se locomover); c) autocuidado (capacidade de cuidar da 

higiene pessoal, vestir-se, comer e morar sozinho); d) relacionar-se com as pessoas (capacidade 

de interagir com outras pessoas); e) atividades de vida (capacidade de cumprir 

responsabilidades em casa, no trabalho e na escola); f) participação na sociedade (capacidade 

de se envolver em atividades comunitárias, civis e recreativas). (CASTRO et al., 2015; ÜSTÜN 

et al., 2010) 

 

O WHODAS 2.0 constitui-se em um instrumento genérico que oferece “[...] um sistema 

de medição comum para o impacto de qualquer condição de saúde em termos de 

funcionalidade.” (CASTRO et al., 2015, p. 4). O WHODAS 2.0 situa, tal qual faz a CIF, “[...] 

saúde e deficiência em um continuum, definindo deficiência como ‘uma redução em cada 

domínio de funcionalidade’.” (CASTRO et al., 2015, p. 5) O instrumento se apresenta, assim, 

“[...] etiologicamente neutro, isto é, independe da doença antecedente ou de condições prévias 

de saúde [...] [, o que] permite a avaliação da funcionalidade separadamente das condições da 

doença.” (CASTRO et al., 2015, p. 5). 
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2.2. A instrumentação da ação pública  

 

Adotar um novo paradigma conceitual, alterando referências ou sistemáticas já 

consolidadas nas práticas e consciências coletivas traz suas dificuldades. De acordo com o 

modelo comportamental teórico da racionalidade limitada proposto por Simon (1991), assim 

como o conhecimento organizacional é viabilizado pelo aprendizado do indivíduo, este é 

influenciado pelo conhecimento já detido no contexto organizacional. Desse modo, a relação 

estabelecida entre o aprendizado de cada indivíduo e o dos demais integrantes da organização 

afetará o seu modo de operação. 

 

Por esse referencial teórico, o tomador de decisão tem a sua capacidade de escolha 

reduzida por circunstâncias situacionais e individuais. As primeiras afetas à complexidade da 

situação, às restrições de tempo e recursos, bem como ao acesso incompleto à informação. Por 

outro lado, as limitações cognitivas do ser humano circunscrevem sua capacidade de percepção, 

processamento e armazenamento da informação. Esses elementos indicam que as decisões para 

a resolução dos problemas não devem ser orientadas pela expectativa da solução ótima da 

racionalidade clássica, mas da decisão satisfatória e suficiente, binômio condensado por Simon 

(1955) na acepção satisficing. Seus algoritmos operam com princípios psicológicos que 

satisfazem as restrições de tempo, conhecimento e capacidade computacional limitados 

(GIGERENZER; GOLDSTEIN, 1996). 

 

Jones (2003) defende que esse modelo é mais consistente com o que agora se sabe sobre 

as capacidades cognitivas humanas. Na medida em que, ao buscar compreender como a 

informação entra na cabeça das pessoas para examinar como elas pensam e raciocinam, o 

modelo explora os aspectos comportamentais da escolha humana baseando-se em princípios 

científicos de observação e experimento, no lugar da postulação e dedução que caracterizam a 

teoria econômica clássica. Adota-se a premissa que as pessoas almejam determinados objetivos, 

mas muitas vezes falham devido às interações entre suas capacidades cognitivas e as 

complexidades do ambiente que enfrentam. 

 

Na análise desse processo como uma teoria geral de escolha, Jones (2003) distingue 

aspectos da memória de longo e de curto prazo. A primeira, decorrente da codificação de 

experiências diretas ou secundárias do indivíduo, e a última dependente da categorização dos 

elementos extraídos do mundo em sua volta como relevantes ou não. O juízo positivo nesse 
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sentido é que tem o condão de converter as informações, assim colhidas, em estímulos para 

priorizá-las. Essa dinâmica tem estreita relação com as emoções, primeiro mecanismo de 

escolha a ser acionado, mas também com o processamento cognitivo da informação. Aspecto 

que pode conduzir o tomador de decisão a adotar a solução previamente concebida e já 

armazenada na memória organizacional, ou estimulá-lo na busca de novas respostas. 

 

Seguimos essa abordagem na consideração da ação estatal, seguindo o modelo teórico-

analítico que compreende “[...] a política pública como um ciclo deliberativo, formado por 

vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado” (SOUZA, 2006, p. 29). 

Apesar desse processo se desenvolver em diferentes fases (agenda, formulação, implementação 

e avaliação), acompanhamos o entendimento que vislumbra formulação e implementação como 

processos decisórios complexos e contínuos, nos quais diferentes atores interagem na cadeia 

decisória. (LOTTA, 2019) 

 

A verdadeira separação entre as fases de formulação e implementação, nessa 

perspectiva, não está “[...] entre quem formula (e decide) e quem implementa (e executa), mas 

sim sobre quem decide com quem sobre o quê. E quais decisões são passíveis de serem 

questionadas, alteradas e ‘redecididas’.” (LOTTA, 2019, p.18). Observar a política pública a 

partir desse ângulo possibilita ir além do que é prescrito de modo formal, oficial e normativo, a 

fim de desvelar, no dizer de Lotta (2019, p. 20), “[...] ‘a política como ela é’, avaliando os 

processos decisórios como de fato acontecem, [...] envolvendo os atores que eles envolvem e 

gerando as conclusões que eles geram.” 

 

Nesse prisma, acolhemos a compreensão de que a definição do desenho da política 

pública “[...] envolve a tentativa deliberada e consciente de definir objetivos de políticas e 

conectá-los a instrumentos ou ferramentas que se espera realizarem esses objetivos.” 

(HOWLETT; MUKHERJEE; WOO, 2015, p. 291, tradução nossa). As escolhas dos 

instrumentos de política, nessa senda, podem ser “[...] vistas como resultado de um 

relacionamento aninhado ou embutido em uma estrutura mais ampla de modos de governança 

estabelecidos e lógicas de regime de política.” (HOWLETT, 2009, p. 73, tradução nossa). A 

partir daí e mirando um enfoque mais prescritivo, “[...] uma abordagem baseada em 

instrumentos pode iluminar melhor a natureza da dinâmica política [...] e ajudar os formuladores 

de políticas a tomar decisões mais eficazes do que uma abordagem puramente baseada em 

informações [...].” (CAPANO; HOWLETT, 2020, p. 1, tradução nossa). 
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Seguindo a conceituação adotada por Lascoumes e Le Galès (2007, p. 4), a 

instrumentação da política pública pode ser entendida como “[...] o conjunto dos problemas 

colocados pela escolha e o uso dos instrumentos (técnicas, meios de operar, dispositivos) que 

permitem materializar e operacionalizar a ação governamental.” Depreende-se, daí, que a 

instrumentação da política pública abarca tanto técnicas e instrumentos quanto objetivos ou 

conteúdo. Isso viabiliza aos autores estabelecer, a depender dos níveis de observação, uma 

distinção entre instrumento, técnica e ferramenta. 

 

O instrumento corresponde a um tipo de instituição social, a técnica representa um 

dispositivo concreto destinado a operacionalizar o instrumento, ao passo que a ferramenta é 

identificada como um microdispositivo dentro de uma técnica. Significa recepcionar o 

instrumento de política pública, assim, como “[...] um dispositivo ao mesmo tempo técnico e 

social, que organiza relações sociais específicas entre o Estado e seus destinatários, de acordo 

com as representações e significados que carrega.” (LASCOUMES; LE GALES, 2007, p. 4, 

tradução nossa) 

 

O primeiro aspecto está relacionado à compreensão de que os instrumentos são 

instituições na acepção sociológica do termo. Valendo-se da definição apresentada por Powell 

e DiMaggio (1991), registram os autores que instituição significa “[...] um conjunto mais ou 

menos coordenado de regras e procedimentos que governam as interações e comportamentos 

de atores e organizações [...].” Tomadas nessa extensão, as instituições “[...] fornecem um 

quadro estável, dentro do qual a antecipação reduz as incertezas e estrutura a ação coletiva.” 

(LASCOUMES; LE GALES, 2007, p. 8, tradução nossa) 

 

Por essa perspectiva analítica, os autores se propõem a demonstrar como os 

instrumentos, enquanto tipos particulares de instituição, estruturam ou influenciam as políticas 

públicas. E o fazem baseados em assertivas acerca dos instrumentos que podem ser assim 

expostas: a) são em parte determinantes da maneira como os atores vão se comportar; b) por 

criar incertezas sobre os efeitos do equilíbrio do poder, acabam por privilegiar certos atores e 

interesses em detrimento de outros; c) limitam os atores enquanto lhes oferecem possibilidades; 

e, d) impulsionam uma específica representação dos problemas. (LASCOUMES; LE GALES, 

2007) 
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Vislumbram, ademais, distintas dimensões analíticas para considerar as mudanças nas 

políticas públicas com foco nos instrumentos e no processo de instrumentação. Sob uma ótica, 

defendem que essa análise expõe uma teorização da relação entre governantes e governados, ao 

considerar que “[...] todo instrumento constitui uma forma condensada de conhecimento sobre 

controle social e formas de exercê-lo.” Por outro enfoque, observam que os instrumentos não 

são dispositivos neutros, na medida em que “[...] produzem efeitos específicos, 

independentemente do objetivo perseguido (as finalidades que lhes são atribuídas), que 

estruturam a política pública de acordo com sua própria lógica.” (LASCOUMES; LE GALES, 

2007, p. 10, tradução nossa) 

 

 Dessa ordem de ideias, decorre a compreensão de que a capacidade de ação dos atores 

sociais e políticos vai variar a depender dos instrumentos escolhidos. Tal escolha também 

repercutirá, em parte, na determinação da alocação dos recursos e de quem os irá gerir. 

Conforme o enfoque nos instrumentos é ampliado na formulação das políticas, maior o risco de 

que ocorra conflitos entre diferentes atores, interesses e organizações. E, nesse contexto, “[...] 

atores mais poderosos serão induzidos a apoiar a adoção de certos instrumentos em vez de 

outros.” (LASCOUMES; LE GALES, 2007, p. 9, tradução nossa) 

 

A escolha dos instrumentos se coloca, assim, como uma questão política que influencia 

o processo e seus resultados. Não obstante isso, relembrando Fligstein, Stone e Sandholz 

(2001), registram Lascoumes e Le Galès (2007, p. 9, tradução nossa) que, após “[...] 

implantados, esses instrumentos abrem novas perspectivas de uso ou interpretação por 

empreendedores políticos, que não foram previstas e são difíceis de controlar, alimentando uma 

dinâmica de institucionalização.” 

 

Nessa dinâmica, destaca-se o papel da street-level-bureaucracy (burocracia de nível de 

rua) – na terminologia adotada por Lipsky (2019) para distinguir os funcionários públicos que 

exercem interação imediata com os cidadãos – no exercício de parcela do poder discricionário 

na distribuição dos benefícios e serviços públicos. Essa atuação se mostra relevante, pois ou é 

competência desses profissionais “[...] fornecer diretamente os benefícios públicos por meio de 

serviços prestados; ou é sua responsabilidade atuar como mediadores entre os cidadãos e esses 

novos benefícios, quando não podem ser assegurados.” (LIPSKY, 2019, p. 43) 
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Noutro prisma, Lascoumes e Le Galès (2007) atribuem aos instrumentos efeitos 

específicos que independem das finalidades idealizadas a priori: de inércia, de representação 

particular da questão em jogo e de problematização específica da questão.  

 

O efeito de inércia evidencia a ausência de neutralidade dos instrumentos, face os 

efeitos próprios que carregam e que moldam ou alteram a política pública conforme a sua 

própria lógica. Dito de outro modo, os instrumentos possuem o condão de criar resultados 

distintos dos concebidos inicialmente, ultrapassando a fronteira dos acordos estabelecidos entre 

governantes e governados sobre os meios e objetivos da política pública. Também decorre desse 

aspecto que os instrumentos podem opor resistência às pressões externas, como as que derivam 

de conflitos de interesse entre gestores e usuários ou de mudanças contextuais. (LASCOUMES; 

LE GALES, 2007) 

 

A representação particular da questão em jogo decorre das opções estabelecidas 

através dos instrumentos por determinadas técnicas ou métodos. Disso é exemplo a definição 

de índices e métricas, tais como: de taxa de desemprego; de desempenho escolar; e, no que 

aproxima do objeto deste estudo, do nível de deficiência. A busca pela padronização de 

resultados, avaliações ou informações por intermédio de medidas comparáveis, além do embate 

da melhor técnica, comporta discussões acerca de conceitos, metodologias e outros aspectos 

que lhe dão suporte. (LASCOUMES; LE GALES, 2007) 

 

A problematização específica da questão, a sua vez, estabelece uma hierarquia de 

variáveis que devem ser consideradas. Essa característica pode apoiar sistemas explicativos de 

relações causais, tidos como fundamentados em critérios cientificamente justificados. 

(LASCOUMES; LE GALES, 2007) 

 

Ao ponderar que todo instrumento tem um escopo genérico, já que será destinado à 

aplicação em diversos problemas setoriais, Lascoumes e Le Galès (2007, p. 6) observam que o 

instrumento “[...] será mobilizado por políticas que são muito diferentes em sua forma e em sua 

base.” Pontuam, assim, que a definição que apresentam busca responder as indagações quanto 

à possibilidade de distinguir os instrumentos dos objetivos perseguidos pela política pública. 

 

 Nas políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, o instrumento de 

avaliação assume o papel de concretizar o acesso à benefícios, serviços públicos e ações 
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afirmativas, com os quais busca-se eliminar as barreiras ou minimizar os seus impactos para o 

pleno exercício dos direitos. Identificar e qualificar as pessoas com deficiência sob a perspectiva 

biopsicossocial, todavia, constitui tarefa complexa. Afinal, trata-se de avaliar pessoas a partir 

de uma visão que deve considerar, além dos impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo, os fatores pessoais e ambientais, em uma perspectiva de restrição de atividades e 

participação social. 

 

 Nesse contexto, o processo decisório destinado à escolha do instrumento único de 

avaliação da deficiência necessita, para observar o paradigma biopsicossocial, considerar a 

estrutura relacional delineada pela CIF. Essa é uma condição determinante para que o 

instrumento consiga capturar todos os aspectos que se apresentam em relação a cada 

componente caracterizador da deficiência. Permitindo, com isso, a correta identificação dessa 

população e a adequada gradação do nível de comprometimento funcional de cada indivíduo. 

Isso desafia o poder público a oferecer novas respostas, com vistas a superar o modelo médico 

já arraigado na cultura organizacional, viabilizando a implementação do modelo 

biopsicossocial de avaliação da deficiência na elegibilidade às políticas públicas. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo promove uma pesquisa qualitativa do processo decisório destinado a 

estabelecer o instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência, ferramenta a ser 

utilizada na elegibilidade às políticas públicas dirigidas a esse extrato da população brasileira. 

 

Para a abordagem do objetivo geral deste trabalho, valemo-nos do método 

fenomenológico, pelo qual o entendimento da realidade não é percebido como algo objetivo, 

passível de ser captado a partir de explicações estruturadas em relações de causa e efeito. Mas, 

como delineado por Gil (2019, p. 15), a compreensão “[...] emerge da intencionalidade da 

consciência voltada para o fenômeno. A realidade é o compreendido, o interpretado, o 

comunicado.” 

 

O método fenomenológico, consolidado a partir das ideias do filósofo alemão Edmund 

Husserl (1859-1938), se dirige ao estudo dos fenômenos, assim entendido como aquilo que se 

manifesta à consciência do pesquisador. (GIL, 2019) O fenômeno é o próprio objeto da 

investigação que busca esclarecer e desvelar o seu significado. “Não importa ao pesquisador, 

apenas o que expressa o objeto, cumpre interpretá-lo, desvendar o seu significado ou os seus 

significados, desvelar as mensagens ocultas (o essencial) no aparente.” (FERRARI, 2008, p. 

62)  

 

Analisamos e interpretamos o fenômeno que fundamenta este estudo procurando pôr em 

evidência “[...] as contradições existentes entre o que é dito e o que é efetivamente feito; o que 

é oficial e o que é real; o que diz a teoria; a lei e o que a realidade concreta apresenta.” 

(FERRARI, 2008, p. 62) O fenômeno estudado é considerado a partir da reflexão interpretativa 

alcançada pela consciência, em uma dinâmica em que o “[...] pesquisador (cognoscente) parte 

do objeto (cognoscível) buscando, através de reflexão e interpretação dos dados coletados de 

várias maneiras de descobrir a essência do fenômeno.” (FERRARI, 2008, p. 64) 

 

3.1. Métodos aplicados 

 

As pesquisas fenomenológicas se caracterizam pela “[...] inexistência de planejamento 

rígido e da não utilização de técnicas estruturadas para coleta de dados [...].” (GIL, 2019, p. 15) 
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Não obstante, buscando reduzir a subjetividade na coleta e interpretação dos dados, 

estabelecemos as etapas e métodos a seguir expostos para alcançar os objetivos deste estudo. 

 

Num primeiro momento, para melhor compreensão dos indicadores censitários da 

pessoa com deficiência no Brasil, realizamos o cotejo entre os parâmetros adotados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os fundamentos que embasaram a 

delimitação do conceito de deficiência adotado pelo IBGE em diferentes levantamentos, em um 

exame teórico-reflexivo fundamentado em artigo científico pertinente ao tema. 

 

Como próxima etapa, exploramos a evolução normativa e conceitual da avaliação da 

deficiência no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para tanto, recorremos a uma 

abordagem qualitativa teórico-reflexiva, cuja análise e resultados decorrem do recurso 

metodológico do exame de normas nacionais correlatas ao benefício e da revisão bibliográfica 

de obras e artigos científicos relacionados ao assunto. 

 

Finalmente, nos debruçamos sobre as atividades do Grupo de Trabalho Interinstitucional 

sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência (GTI), que constitui o 

corpus de análise do objetivo geral deste estudo. Nessa etapa, com a utilização do método 

fenomenológico, analisamos as discussões estabelecidas nos grupos de trabalho especializados 

e os resultados dos estudos complementares que fundamentaram as propostas de instrumento 

único de avaliação biopsicossocial da deficiência submetidas à apreciação do GTI. 

 

Para a análise dos dados, seguimos o protocolo do modelo proposto por Colaizzi (1978) 

que, como exposto por Gil (2019, p. 177), é desenvolvido em etapas e “[...] consiste 

basicamente nos procedimentos adotados com o propósito de chegar à redução eidética, ou seja, 

à abstração de tudo o que é acidental para permitir a intuição das essências.” 

 

Realizamos, inicialmente, a leitura integral dos documentos publicizados como 

resultado das atividades do GTI, a fim de obter uma visão completa das discussões ocorridas 

nos grupos técnicos especializados, assim como das conclusões a que chegaram os estudos 

complementares. Ato contínuo, destacamos do conteúdo os excertos mais relevantes para o 

enfoque do fenômeno sob estudo, buscando extrair os seus significados explícitos e implícitos. 
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Estruturamos a abordagem utilizando os próprios documentos publicizados para 

organizar os conjuntos de temas, realçando as tendências ou padrões observados. Promovemos, 

em seguida, a descrição das ideias e significados colocados em relação a cada tema pelos 

diferentes agentes envolvidos, sintetizando os posicionamentos oferecidos quanto às 

concepções consideradas mais adequadas acerca do fenômeno. Validamos a estrutura essencial 

de análise do fenômeno contrastando os diferentes posicionamentos entre si e em face do 

referencial teórico adotado para este trabalho.
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados censitários da pessoa com deficiência no Brasil 

 

Informações sobre a pessoa com deficiência constaram do primeiro levantamento 

censitário realizado no Brasil, em 1872, “[...] e nos Censos Demográficos 1890, 1900, 1920, 

1940, 1991 e 2000, porém, com mudanças nos conceitos utilizados ou na formulação das 

perguntas, o que não permite a comparabilidade direta entre esses levantamentos.” (IBGE, 

2012, p.72) 

 

No Censo Demográfico 2010, realizado pelo IBGE, as questões buscaram identificar as 

pessoas com deficiência visual, auditiva e motora, com seus respectivos graus de severidade, 

indagando sobre a sua dificuldade em enxergar, ouvir e locomover-se, mesmo com o uso de 

facilitadores, bem como as pessoas com deficiência mental ou intelectual. O levantamento 

apontou que existiam no país pouco mais de 45,5 milhões de pessoas com deficiência, as quais 

representavam 23,9% das pessoas recenseadas naquele ano. (IBGE, 2012) 

 

A apuração desse quantitativo decorreu da opção do IBGE de considerar pessoa com 

deficiência: a) aquelas cujos informantes apontassem ter alguma deficiência mental ou 

intelectual permanente que limitasse as suas atividades habituais; ou, b) aquelas para as quais 

os informantes respondessem afirmativamente ao questionamento sobre ter dificuldade 

permanente de enxergar, ouvir e/ou caminhar ou subir degraus, indicando, “[...] dentre as 

opções de resposta: Alguma dificuldade / Muita dificuldade / Não consegue de modo 

algum.” (IBGE, 2018, p. 3, grifo do autor) 

 

A gradação da intensidade da deficiência decorreu de sugestão do Washington Group 

on Disability Statistics – Grupo de Washington para Estatísticas sobre as Pessoas com 

Deficiência (GW), tradução nossa. O GW atua de modo voluntário e é composto por mais de 

100 Escritórios Nacionais de Estatística e organizações internacionais não governamentais 

dedicadas à deficiência. Organizado sob a égide da Divisão de Estatística das Nações Unidas, 

o Grupo de Washington tem por objetivo “[...] lidar com o desafio da definição e medição da 

deficiência de uma forma culturalmente neutra e razoavelmente padronizada entre os estados 

membros da ONU.” (MADANS; LOEB; ALTMAN, 2011, p. 1, tradução nossa) 
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O trabalho do GW busca viabilizar que se forneçam dados que possam ser comparados 

internacionalmente e que sejam compatíveis com a estrutura e o modelo da CIF, permitindo o 

monitoramento da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para 

tanto, o GW reconhece que a anterior abordagem da deficiência, baseada no modelo médico e 

que “[...] fazia alguma variação da pergunta ‘Você tem uma deficiência?’ não é mais 

satisfatória; e que o foco da medição mudou para dificuldades experimentadas em ações 

básicas, atividades mais complexas e barreiras à participação.” (MADANS; LOEB; ALTMAN, 

2011, p. 2, tradução nossa) 

 

Como registram Madans, Loeb e Altman (2011), deficiência não é um estado único e 

estático. Representa, ao contrário, um processo complexo que espelha o resultado da interação 

de uma pessoa e seu ambiente, devendo sua mensuração ser considerada em face do impacto 

negativo dos fatores ambientais sobre a capacidade de participar. Também não há uniformidade 

quanto ao melhor método estatístico sobre deficiência, uma vez que cada um pode se prestar a 

diferentes propósitos, “[...] como estimar a prevalência de deficiências ou planejar a prestação 

de serviços. Cada propósito provoca uma estatística diferente [...], não é que algumas 

estimativas sejam certas e outras erradas, mas que elas estão medindo coisas diferentes.” 

(MADANS; LOEB; ALTMAN, 2011, p. 3, tradução nossa) 

 

 No que concerne à realização de censos nacionais, os autores ressaltam que embora o 

ideal fosse coletar informações amplas que permitissem identificar todas as pessoas com 

deficiência e que alcançassem todos os aspectos da deficiência, isso não seria possível face à 

limitação de perguntas que podem ser administradas para esse fim. Assim, com o propósito de 

oferecer alternativas para produzir dados comparáveis internacionalmente com a metodologia 

do censo, o “[...] Grupo de Washington desenvolveu um pequeno conjunto de perguntas para 

uso em censos e pesquisas de acordo com os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais 

e que é consistente com a CIF.” (MADANS; LOEB; ALTMAN, 2011, p. 4, tradução nossa) 

 

Abrangendo seis domínios funcionais ou ações básicas do indivíduo: ver, ouvir, 

caminhar, cognição, autocuidado e comunicação; a pretensão é que essas questões permitam 

identificar a maioria das pessoas com deficiência em risco mais elevado de sofrer limitação ou 

restrição de participação na sociedade. As perguntas indagam sobre as dificuldades que pode 

ter a pessoa ao fazer certas atividades devido a um problema de saúde. Para cada pergunta são 

admitidas quatro categorias de respostas, as quais indicam se na realização da atividade o 
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indivíduo não enfrenta nenhuma dificuldade ou se depara com alguma dificuldade, muita 

dificuldade, ou não consegue realizar a atividade de modo algum. Isso possibilita capturar todo 

o espectro de comprometimento da funcionalidade, de leve a grave, permitindo a descrição de 

vários cenários da deficiência, “[...] dependendo do(s) domínio(s) de interesse e da escolha do 

corte de gravidade.” (MADANS; LOEB; ALTMAN, 2011, p. 4, tradução nossa) 

 

Ao registrar que “[...] consolidou a compreensão da deficiência como produto da 

interação entre funções e estruturas corporais com limitações e barreiras sociais e ambientais 

[...]” (IBGE, 2018, p. 2), o IBGE promoveu, por meio da Nota Técnica 01/2018, a releitura dos 

dados do Censo 2010, passando a considerar pessoas com deficiência visual, auditiva e motora 

apenas aquelas que responderam não conseguir de modo algum ou ter muita dificuldade na 

realização de uma ou mais atividades apresentadas no questionário. Não houve alteração da 

metodologia em relação à deficiência mental e intelectual (IBGE, 2018). 

 

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, o IBGE incluiu, além do conjunto curto 

de questões sobre deficiência, outros dois instrumentos desenvolvidos pelo GW. Um 

instrumento constituído por um conjunto estendido de questões sobre funcionalidade que abarca 

uma gama mais vasta de domínios – visão, audição, locomoção, cognição, ansiedade e 

depressão, dor, fadiga, comunicação e funcionamento dos membros superiores – e aplica 

questões referentes ao uso de instrumentos de auxílio e a outros fatores ligados à participação. 

E, um outro instrumento que consiste em um módulo sobre a funcionalidade infantil dividido 

em dois subgrupos, um destinado às crianças de 2 a 4 anos e outro, de 5 a 17 anos de idade. 

(IBGE, 2021)  

 

Ao excluir da amostra uma das hipóteses tecnicamente admitidas para o reconhecimento 

da deficiência, o IBGE produziu uma significativa alteração do segmento da população 

reconhecida como pessoas com deficiência. De 23,9% dos 190.755.048 indivíduos recenseados 

em 2010 que relataram possuir alguma deficiência de grau leve, moderado ou grave, a revisão 

levada a cabo em 2018 reduziu esse percentual para 6,7% da amostra ou 12.748.663 pessoas. 

Na PNS de 2019, essa porcentagem passou a representar 8,4% da população com mais de dois 

anos de idade, estimada em 17,3 milhões de pessoas com deficiência relacionada a pelo menos 

uma de suas funções. (IBGE, 2010; IBGE, 2018; IBGE, 2021) 
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A Figura 3 ilustra, por tipo de deficiência, as diferenças verificadas pelo IBGE em face 

das distintas metodologias empregadas. Observam-se as seguintes variações em relação, 

respectivamente, ao Censo 2010, à revisão do Censo 2010 realizada em 2018 e à PNS 2019: a) 

deficiência visual: 18,8%, 3,4% e 3,4%; b) deficiência auditiva: 5,1%, 1,1% e 1,1%; c) 

deficiência motora: 7,0%, 2,3% e 2,7% (membros superiores) ou 3,8% (membros inferiores); 

e, d) deficiência mental 1,4%, 1,4% e 1,2%. 

 

 Figura 3 - Percentual de pessoas com deficiência por tipo de deficiência e metodologia empregada pelo IBGE 

 

 

A apresentação dos levantamentos censitários das pessoas com deficiência no Brasil 

evidencia a dificuldade de promover, em estreita consonância com os novos paradigmas 

estabelecidos pela CDPD, a adequada identificação dessa parcela da população. As alterações 

metodológicas realizadas em 2018 e 2019 pelo IBGE, ao excluir os indivíduos que relataram 

ter ‘alguma dificuldade’ na realização de atividades, resultaram, na prática, na supressão das 

pessoas com deficiência leve e, possivelmente, em alguma parcela das pessoas com deficiência 

moderada. 

 

Ainda que se pretenda estabelecer parâmetros censitários que sejam comparáveis com 

os de outros países, a eliminação de uma das possibilidades de reconhecimento da deficiência 

18,8%

3,4% 3,4%

5,1%

1,1% 1,1%1,4% 1,4% 1,2%

7,0%

2,3% 2,7%
3,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Censo 2010                . Revisão Censo 2010               . PNS 2019

Visual Auditiva Mental

Motora Motora (membros superiores) Motora (membros inferiores)

Fonte: elaboração do autor a partir dos dados dos levantamentos do censo de 2010, sua revisão em 

2018 e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 
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conduz a parcela populacional excluída à invisibilidade. Isso porque, existem fatores que 

concorrem para o estabelecimento das agendas governamentais identificados nas “[...] três 

dinâmicas de processos: a dos problemas, a das políticas públicas e a da política.” (KINGDON, 

2006, p. 226, tradução nossa) Na dinâmica dos problemas, esses precisam ser percebidos para 

receber a atenção das autoridades governamentais. O não reconhecimento das pessoas com 

deficiência leve no levantamento censitário, portanto, acaba por fazer desaparecer os problemas 

associados à essa parcela da população na consideração da agenda da ação governamental. 

 

4.2. A avaliação da deficiência no Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a cidadania e a dignidade da pessoa humana 

entre os fundamentos do Estado brasileiro. Nessa senda, contemplou entre os objetivos 

fundamentais da República: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação 

da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção 

do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação. Entre os 

objetivos da assistência social, a Constituição Federal estabeleceu, por meio do inciso V do seu 

art. 203, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que 

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

benefício também conferido ao idoso. (BRASIL, 1988) 

 

A instituição do benefício assistencial na Carta de 1988 decorreu da Emenda Popular n° 

PE00077-6 (COSTA et al., 2016), evidenciando o forte engajamento dos movimentos sociais 

junto ao Constituinte de 1988 na luta pela concretização de direitos. O benefício constitucional 

foi materializado no Benefício de Prestação Continuada (BPC), criado pela Lei nº 8.742, de 07 

de dezembro de 1993, que instituiu a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). (BRASIL, 

1993) 

 

O BPC constitui-se em um programa de transferência de renda, independente de 

contribuição prévia, para idosos e pessoas com deficiência cuja renda familiar per capita seja 

inferior a um quarto de salário-mínimo. A elegibilidade da pessoa idosa é de mais fácil 

verificação, uma vez que só depende da comprovação da idade e da renda familiar per capita 

limite para acesso ao benefício. Já para a pessoa com deficiência, juntamente com a 

comprovação do limite de renda, deve-se proceder à caracterização da deficiência. Essa é uma 

tarefa bem mais complexa e controversa, sobretudo em face do novo conceito de pessoa com 
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deficiência trazido pela CDPD. (DUARTE et al., 2017) 

 

O BPC foi inicialmente regulamentado pelo Decreto nº 1.330/1994. Em sua gênese, a 

elegibilidade ao benefício para as pessoas com deficiência exigia, além da comprovação do 

limite de renda, que a deficiência fosse considerada grave e incapacitante para a vida 

independente e para o trabalho. (BRASIL, 1994a) Um ano após, ainda mantendo apego ao 

modelo médico da deficiência, o Decreto nº 1.744/1995 categorizou pessoa com deficiência 

como “[...] aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho em razão de 

anomalias ou lesões irreversíveis de natureza hereditária, congênitas ou adquiridas, que 

impeçam o desempenho das atividades da vida diária e do trabalho.” (BRASIL, 1995)  

 

Por esse regulamento, o benefício deveria ser requerido junto ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), a órgão autorizado ou a entidade conveniada. Nesses casos, a 

comprovação da deficiência poderia se dar mediante avaliação e laudo expedido por serviço 

que contasse com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS) ou do INSS. 

(BRASIL, 1995) No caso de o município não contar com equipe multiprofissional, o 

regulamento admitia a apresentação de dois pareceres técnicos, sendo um emitido por 

profissional da área médica e outro por profissional das áreas terapêutica ou educacional ou, 

ainda, laudo emitido por uma entidade de reconhecida competência técnica. (BRASIL, 1995) 

Com essa configuração, permitia-se uma maior interação entre os entes na avaliação da 

deficiência, favorecendo a criação de capacidades estatais nos municípios, assim como a 

avaliação da deficiência por equipe multiprofissional. 

 

Com a publicação da Medida Provisória (MPv) nº 754/1994 (BRASIL, 1994b), deu-se 

nova redação ao § 6º do art. 20 da Lei nº 8.742/1993, que passou a prever que a deficiência seria 

comprovada mediante avaliação e laudo expedido por equipe multiprofissional do Sistema 

Único de Saúde (SUS), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou de entidades ou 

organizações credenciadas para esse fim específico. Essa disciplina foi mantida nas sucessivas 

reedições da MPv nº 754/1994 até o advento da MPv nº 1473-34/1997, que, após sucessivas 

reedições, foi convertida na Lei nº 9.720/1998. Com isso, nova redação foi dada ao § 6º do art. 

20 da Lei nº 8.742/1993, que passou a dispor que a habilitação e concessão do benefício ficariam 

sujeitas a exame médico pericial realizado, exclusivamente, pelos serviços de perícia médica 

do INSS, o que comprometeu a perspectiva, até então viável, de uma avaliação 

multiprofissional e interdisciplinar. (BRASIL, 1998) 
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Com o Decreto nº 6.214/2007, foi promovida uma ampla alteração na regulamentação 

do BPC (BRASIL, 2007). Passou-se a usar a terminologia pessoa com deficiência que, não 

obstante, continuou sendo conceituada como a incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho. Mas o regulamento iniciou a guinada do modelo médico para o modelo social ao 

introduzir o conceito de incapacidade como um fenômeno multidimensional. 

 

Por essa perspectiva, a limitação no desempenho de atividade e a restrição de 

participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, decorre da 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Dispôs o seu art. 16, 

ademais, que a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade se daria com base nos 

princípios da CIF, “[...] deixando de utilizar as diretrizes da Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID) [...]” (DOS SANTOS, 2016) 

 

O Decreto 6.564/2008 alterou o procedimento de reconhecimento do direito ao BPC 

para crianças e adolescentes com deficiência. A avaliação deveria considerar a existência da 

deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação 

social, compatível com a idade, dispensando a avaliação da incapacidade para o trabalho nessa 

faixa etária. No mesmo normativo, estabeleceu-se a necessidade de que fossem desenvolvidos 

instrumentos específicos para a avaliação da deficiência. (BRASIL, 2008) 

 

Em termos operacionais, foi a partir de 2009, com a edição da Portaria Conjunta 

MDS/INSS nº 1/2009 (BRASIL, 2009b), que teve início o desenvolvimento de instrumentos e 

critérios para avaliar a deficiência sob a perspectiva biopsicossocial como condição de acesso 

ao BPC. Momento a partir do qual a avaliação passou a ser realizada por assistentes sociais e 

médicos peritos do INSS. (DUARTE et al., 2017) 

 

No plano legal, a Lei nº 12.435/2011 promoveu alterações na Lei nº 8.742/1993, 

passando a conceituar pessoa com deficiência, para fins de acesso ao BPC, como aquela que 

tem impedimentos de longo prazo 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. Os impedimentos de longo prazo foram caracterizados como aqueles 

que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo 

mínimo de 2 (dois) anos.  
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A Lei nº 12.435/2011 estabeleceu, ainda, a sujeição da concessão do benefício à 

avaliação da deficiência e do grau de incapacidade, mediante avaliações médica e social 

realizadas, respectivamente, por médicos peritos e por assistentes sociais do INSS. (BRASIL, 

2011b) 

 

O Decreto 7.617/2011 regulamentou as alterações introduzidas pelas leis 12.435/2011 e 

12.470/2011. O Regulamento passou a prever que, para fazer jus ao BPC, a pessoa com 

deficiência deve comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruem sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Os impedimentos deixaram de ser tratados como incapacitantes para o trabalho, passando a ser 

definidos como aqueles que produzem efeitos pelo prazo mínimo de dois anos. (BRASIL, 

2011a) 

 

Em relação à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, o regulamento 

estabeleceu que as avaliações seriam realizadas pelo serviço social e pela então perícia médica 

do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim específico, por ato conjunto do 

Ministério do Desenvolvimento Social [atual Ministério da Cidadania] e do INSS. Dispôs o 

regulamento que a avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a 

avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas 

considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, 

segundo suas especificidades. (BRASIL, 2011a) 

    

Pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015 (BRASIL, 2015b) foram estabelecidos 

critérios, procedimentos e instrumentos para a avaliação social e médica da pessoa com 

deficiência requerente do BPC. Prevê o seu art. 3º que os instrumentos para avaliação da pessoa 

com deficiência destinam-se à utilização pelo Assistente Social e pelo Perito Médico, do quadro 

do INSS, com a finalidade de qualificar as barreiras enfrentadas, as alterações de funções e/ou 

estruturas do corpo, as limitações de atividades e as restrições à participação social, em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

Na utilização dos instrumentos de avaliação da deficiência, compete ao assistente social 

avaliar e qualificar os componentes relacionados aos fatores ambientais e às atividades e 

participação. No primeiro aspecto, por meio dos domínios: produtos e tecnologia; condições de 
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habitabilidade e mudanças ambientais; apoio e relacionamentos; atitudes; serviços, sistemas e 

políticas. Em atividades e participação, por meio dos domínios: vida doméstica; relações e 

interações interpessoais; áreas principais da vida; vida comunitária, social e cívica. 

 

Ao perito médico previdenciário compete avaliar e qualificar os componentes das 

funções do corpo e de atividades e participação. O primeiro componente, por meio dos domínios 

associados às funções: mentais; sensoriais da visão; sensoriais da audição; sensoriais adicionais 

e dor; da voz e da fala; do sistema cardiovascular; do sistema hematológico; do sistema 

imunológico; do sistema respiratório; do sistema digestivo; do sistema metabólico e endócrino; 

geniturinárias e reprodutivas; neuro musculoesqueléticas e relacionadas ao movimento; da pele 

e estruturas relacionadas. Os outros dois componentes, por meio dos domínios: aprendizagem 

e aplicação de conhecimento; tarefas e demandas gerais; comunicação; mobilidade; cuidado 

pessoal. 

 

Para a análise de ambos os profissionais, são previstos distintos pontos de corte nos 

variados componentes e domínios. A partir da combinação de qualificadoras finais obtidas na 

avaliação social e médica, será reconhecido ou não o direito ao benefício. (BRASIL, 2015b) 

   

Posteriormente, a Lei nº 13.846/2019 estabeleceu como atribuições essenciais e 

exclusivas dos cargos de Perito Médico Federal, de Perito Médico da Previdência Social e, 

supletivamente, de Supervisor Médico-Pericial as atividades relacionadas com o exame 

médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1º do 

art. 2º da LBI, no âmbito federal, para fins previdenciários, assistenciais e tributários. (BRASIL, 

2019c) 

 

A análise dos normativos que disciplinam a avaliação da deficiência para elegibilidade 

ao BPC evidencia a relevância crescente da atuação de específicas burocracias. Os peritos 

médicos federais e os assistentes sociais do INSS, cada qual com seu peso, tiveram aumentado 

o poder discricionário na avaliação da deficiência, passando a deter maior influência na 

qualificação dos componentes que a definem. Como advertem Duarte et al. (2016, p. 3.040), 

“[...] o julgamento destes profissionais é parte relevante do processo de elegibilidade ao BPC 

em função da exigência de teste de meios para a obtenção do benefício [...]”. 
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Nesse exame, que envolve variados agrupamentos e múltiplas categorias, esses 

profissionais “[...] podem exercer discricionariedade para determinar o acesso do cliente aos 

benefícios, mesmo que sua discricionariedade seja formalmente circunscrita por regras e por 

uma supervisão próxima.” (LIPSKY, 2019, p. 57) O exercício da discricionariedade por esses 

burocratas de nível de rua, portanto, assume o papel de concretizar os objetivos perseguidos, 

transformando “[...] políticas abrangentes (muitas vezes ambíguas e contraditórias) em ações 

práticas dentro de contextos com situações imprevisíveis e recursos escassos.” (LOTTA, 2019, 

p. 23) 

 

Esses aspectos ressaltam a importância de se instituir regramentos claros e instrumentos 

adequados ao que dispõe a CDPD e a LBI, pois há espaço para que se estabeleça relevante 

ambiguidade na utilização do instrumento de avaliação da deficiência. De um lado, pelas 

variadas formações pessoais e profissionais desses servidores públicos, naturalmente 

influenciadas por valores, concepções e vivências próprias (DUARTE et al., 2017; 

VAITSMAN; LOBATO, 2017). E, de outro, pelas múltiplas formas com que se manifesta a 

deficiência segundo o paradigma biopsicossocial, a partir do qual deve ser mensurado o 

comprometimento da funcionalidade, sob uma perspectiva de limitação da atividade e/ou de 

restrição da participação social. 

 

4.3. Do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação 

Biopsicossocial da Deficiência (GTI) 

 

O Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação 

Biopsicossocial da Deficiência (GTI) foi instituído por meio do Decreto nº 10.415, de 6 de julho 

de 2020 (BRASIL, 2020). As competências do GTI foram estabelecidas no art. 2º do decreto, 

nos seguintes termos: 

 

Art. 2º Ao Grupo de Trabalho Interinstitucional compete formular propostas sobre: 

I - ato normativo para regulamentar o art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 

que conterá os instrumentos e o modelo único de avaliação biopsicossocial da 

deficiência; e 

II - a criação e a alteração de atos normativos necessários à implementação unificada da 

avaliação biopsicossocial da deficiência em âmbito federal. 

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho Interinstitucional utilizará o Índice de 

Funcionalidade Brasileiro Modificado como instrumento-base para a elaboração do 

modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. 
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A composição do GTI contou com representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

dois do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE); dois do 

Ministério da Economia (ME); um do Ministério da Cidadania (MC); um do Ministério da 

Saúde (MS); um da Advocacia-Geral da União (AGU); e dois do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), cabendo a um desses últimos a coordenação do 

GTI. A Secretaria-Executiva do GTI foi exercida pela Secretaria Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (SNDPD) do MMFDH. (BRASIL, 2020). 

 

Em conformidade com a autorização constante do art. 6º do decreto instituidor do GTI, 

foram criados três grupos técnicos especializados com o objetivo de realizar levantamentos de 

informações e elaborar estudos técnicos para subsidiar as discussões, quais sejam: Grupo 

Técnico Especializado sobre Normativos do Modelo Único de Avaliação da Deficiência (GTE-

N); Grupo Técnico Especializado sobre o Impacto Orçamentário Financeiro do Instrumento e 

do Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial (GTE-O); e Grupo Técnico Especializado sobre 

o Instrumento e o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial (GTE-I) (siglas adotadas pelo 

autor para o presente estudo). 

 

O prazo de duração do GTI, inicialmente fixado em noventa dias, com possibilidade de 

prorrogação por igual período, foi estendido até 30 de setembro de 2021 pelo Decreto nº 10.611, 

de 29 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021a). O resultado dos trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do GTI e dos grupos técnicos especializados foram tornados públicos em 3 de dezembro de 

2021 na página mantida na internet pelo MMFDH: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-

por-temas/pessoa-com-deficiencia/publicacoes/relatorio-final-gti-avaliacao-biopsicossocial>. 

 

O Relatório no Final do GTI consignou que compõem os seus anexos os “[...] Relatórios 

de cada um dos Grupos Técnicos Especializados, bem como as atas das reuniões [...]”. 

(BRASIL, 2021d, p. 9) Ao que pese esse registro, as atas das reuniões não foram tornadas 

públicas, razão pela qual nossa análise irá se ater, apenas, aos relatórios finais do GTI e dos 

grupos técnicos especializados, assim como aos estudos complementares demandados no curso 

desse processo decisório. 

 

Conforme o disposto no parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 10.415/2020, o GTI 

deveria utilizar o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBr-M) como instrumento-

base para a elaboração do modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. (BRASIL, 

2020) 
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Os antecedentes da instituição do IFBr-M precedem a vigência da CDPD no território 

nacional. Por meio de Decreto Presidencial de 26 de setembro de 2007, foi instituído Grupo de 

Trabalho Interministerial com o objetivo de avaliar o modelo de classificação e valoração das 

deficiências utilizado no Brasil e definir a elaboração e adoção de um modelo único para todo 

o País. A coordenação do grupo de trabalho foi conferida à então Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), devendo a conclusão dos trabalhos se dar 

em até 120 dias, admitida a prorrogação do prazo por mais 60 dias. (BRASIL, 2007) 

 

Conquanto não tenha cumprido a finalidade para a qual foi constituído, em razão de 

recomendação do Grupo de Trabalho Interministerial “[...] foi solicitada a elaboração de um 

modelo único brasileiro de classificação e valoração das deficiências para uso em todo território 

nacional.” (FRANZOI et al., 2013, p. 165). A SEDH/PR, por intermédio da Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que à época integrava a sua estrutura 

administrativa, viabilizou a realização do projeto entre janeiro de 2011 e abril de 2012. Para 

tanto, contratou o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) que, em parceria com o 

Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(NIA/UFRJ), promoveu a elaboração do Índice de Funcionalidade Brasileiro – IF-Br 

(FRANZOI et al., 2013; PEREIRA; BARBOSA, 2016) 

 

No desenvolvimento do IF-Br, adotou-se como base teórica o modelo conceitual da CIF. 

As etapas de elaboração do instrumento constituíram-se de: a) definição das atividades e 

participações incluídas no IF-Br; b) definição dos critérios de pontuação para cada atividade e 

participação; c) identificação de barreiras externas relevantes e inclusão no processo de 

pontuação; d) medida complementar de valoração: Método Linguístico Fuzzy; e) elaboração do 

IF-Br Infantil e Juvenil; f) elaboração da Ficha de Identificação; g) elaboração do Questionário 

Socioeconômico. (FRANZOI et al., 2013). 

 

Franzoi et al. (2013, p. 168) observaram que houve a pretensão de que o IF-Br se 

afastasse “[...] do modelo biomédico, baseado somente no diagnóstico etiológico, evoluindo 

para um modelo social, que leva em consideração o ambiente em que a pessoa está inserida.” 

Não obstante, alertaram os autores acerca da necessidade de ser o novo instrumento submetido 

a um processo de validação acadêmica que considerasse a sua confiabilidade e a validade da 

medida. 
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Com o advento da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, que regulamentou 

o § 1º do art. 201 da Constituição Federal em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência 

segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, foi estabelecido que o deferimento 

do benefício previdenciário deveria observar, entre outras condições, a gradação da deficiência 

entre grave, moderada e leve. Para tanto, a avaliação necessitaria ser médica e funcional, nos 

termos de regulamento a ser editado pelo Poder Executivo, conforme dispôs o parágrafo único 

do art. 3º c/c o art. 4º da LC 142/2013. O art. 11 da mesma lei complementar estabeleceu uma 

vacatio legis de 6 (seis) meses, período no qual deveria ser editado o regulamento pelo Poder 

Executivo. (BRASIL, 2013) 

 

O Relatório Final do GTI registra que, para esse fim, o então “[...] Ministério da 

Previdência Social [MPS] e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 

Universidade de Brasília firmaram um Termo de Cooperação para realizar a validação do 

instrumento de avaliação para fins da LC 142/2013.” (BRASIL, 2021d, p. 8) Na ocasião, a 

então Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos 

Humanos (SNDPD/MDH) disponibilizou 

 

[...] os estudos que já haviam sido desenvolvidos pelo IETS acerca da avaliação e 

classificação da deficiência. Então, partindo do IF-Br, a equipe da UnB levou a cabo a 

tarefa de validar o instrumento para concessão de aposentadoria para trabalhadores com 

deficiência em três etapas: (i) validação de conteúdo por especialistas; (ii) validação de 

face por aplicadores e público-alvo, e (iii) validação de acurácia, dando origem ao IFBr-

A (“A” de Adaptado). (BRASIL, 2021d, p. 8) 

 

Ressalta o relatório, não obstante, que a validação do IFBr-A foi realizada “[...] para um 

recorte bem específico da população com deficiência: trabalhadores que buscavam a 

aposentadoria. Ou seja, boa parte do amplo espectro da população com deficiência não estava 

contemplado no perfil alvo da validação.” (BRASIL, 2021d, p. 8) 

 

Por meio do Decreto nº 8.954, de 10 de janeiro de 2017, foi instituído o Comitê do 

Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da 

Deficiência. Entre outras competências estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 8.954/2017, cabia 

ao Comitê criar os instrumentos de avaliação biopsicossocial da deficiência e estabelecer as 

diretrizes para subsidiar a sua validação técnico-científica, com base no Índice de 

Funcionalidade Brasileiro. (BRAZIL, 2017) 
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O Relatório Final do GTI registra a celebração de contrato entre a então SNDPD/MDH, 

em parceria com a Organização dos Estados Ibero-americanos, e a UnB para realizar a validação 

técnico-científica do instrumento de avaliação e classificação da deficiência para políticas 

públicas federais, a fim de apoiar as atividades do Comitê. (BRASIL, 2021d, p. 8) Registra o 

relatório que “[...] o Comitê é extinto pelo Decreto nº 9.759/2019 sem ter seus trabalhos 

concluídos, e a validação do IFBr-M é finalizada pela UnB.” (BRASIL, 2021d, p. 8) 

 

4.3.1. Relatórios dos Grupos Técnicos Especializados 

 

4.3.1.1. Grupo Técnico Especializado sobre Normativos do Modelo Único de Avaliação da 

Deficiência (GTE-N) 

 

O Relatório do Grupo Técnico Especializado sobre Normativos do Modelo Único de 

Avaliação da Deficiência – GTE-N assinalou que o escopo do seu trabalho foi restrito à 

identificação das “[...] alterações normativas necessárias para que o instrumento da avaliação 

biopsicossocial da deficiência seja implementado de forma unificada na Administração Federal 

[...]” (BRASIL, 2021e, p. 3). Para tanto, o GTE-N entendeu que sua contribuição não deveria 

adentrar no mérito “[...] dos requisitos de acesso a cada política pública, os quais devem ser 

fixados pelo Congresso Nacional e pelas esferas competentes do Poder Executivo [...]” 

(BRASIL, 2021e, p. 7). 

 

Também por esse aspecto, reputou que “[...] a melhor estratégia de atuação seria a de 

intervenção mínima no arcabouço normativo existente [...]” (BRASIL, 2021e, p. 7), o que 

recomendaria não propor alterações quando a norma não tratasse, especificamente, do método 

da avaliação da deficiência, ou quando esse já fosse compatível com a LBI. O GTE-N 

considerou, ainda, que, ante a necessidade de alteração normativa, seria mais adequado fazer 

“[...] referência ao art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 13.146/2015, e não exatamente à nova 

regulamentação a ser editada.” (BRASIL, 2021e, p. 7). 

 

Em anexo ao seu relatório, o GTE-N apresentou tabela indicativa da necessidade ou não 

de alteração normativa concernente a diversas políticas públicas, com as respectivas 

justificativas e observações pertinentes (BRASIL, 2021k). Também em anexo ao seu relatório, 

produziu “[...] documento contendo sugestão de conteúdo mínimo de Decreto a ser editado 

instituindo o novo modelo de avaliação [...]” (BRASIL, 2021b). 
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As principais conclusões a que chegou o GTE-N evidenciaram a pertinente preocupação 

de não trazer para a discussão da escolha do instrumento questões que são próprias do desenho 

da política pública. O instrumento, enquanto técnica, se apresenta como dispositivo voltado a 

estabelecer a disciplina das relações entre o Estado e os destinatários da ação pública. Inobstante 

isso, as regras e procedimentos que carrega, voltadas a regular as interações e comportamentos 

dos atores e organizações, por terem escopo genérico, não devem contemplar aspectos que se 

identificam com os objetivos e finalidades próprios de específicas políticas públicas. 

 

A instrumentação da ação pública – mormente quando pretendida a utilização de um 

instrumento único para o conjunto de distintas políticas públicas, dirigidas a um público-alvo 

igualmente diverso – demanda que o procedimento seja suficientemente amplo. De modo a 

permitir que a sua utilização, como técnica ou ferramenta, viabilize o alcance do propósito para 

a qual foi concebido. Entretanto, os diferentes critérios de elegibilidade dos beneficiários devem 

ser delimitados na formulação de cada política, de acordo com os seus objetivos.  

 

De outra forma, incluir no instrumento aspecto que busque restringir a elegibilidade à 

determinada política pode comprometer, inadequadamente, o acesso a outra de caráter mais 

amplo ou universal. Cabendo ressaltar, nesse sentido, que os instrumentos de ação pública, 

tomados como instituição, “[...] não são dispositivos neutros: eles produzem efeitos específicos, 

independentemente do objetivo perseguido (as finalidades que lhes são atribuídas), que 

estruturam a política pública de acordo com sua própria lógica.” (LASCOUMES; LE GALES, 

2007, p. 3, tradução nossa) 

 

4.3.1.2. Grupo Técnico Especializado sobre o Instrumento e o Modelo Único de Avaliação 

Biopsicossocial (GTE-I) 

 

O Relatório do Grupo Técnico Especializado sobre o Instrumento e o Modelo Único 

de Avaliação Biopsicossocial (GTE-I) consigna que os seus membros convergiram no 

entendimento de que a implantação do modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência 

é necessária ao país. (BRASIL, 2021g) Nesse sentido, enumera benefícios tanto para as pessoas 

com deficiência quanto para o Estado, dos quais destacamos: 

 

a redução do número de vezes que a pessoa com deficiência é avaliada; a diminuição 

do retrabalho das equipes de avaliação; a integração dos dados dos avaliados em uma 
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base única; e a utilização dos mesmos critérios para avaliar todos aqueles que buscam 

o reconhecimento da condição de deficiência, além de reduzir os riscos jurídicos de 

divergência de avaliações e judicialização da política. (BRASIL, 2021g, p. 2) 

 

Também houve concordância no GTE-I quanto a avaliação ser realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, como estabelece a LBI. Não obstante, parte do grupo 

manifestou entendimento de que os profissionais deveriam atuar de modo simultâneo, enquanto 

para outra parte não haveria necessidade de a avaliação ocorrer de modo concomitante. 

 

As divergências mais significativas no âmbito do GTE-I, no entanto, principiaram na 

melhor compreensão de como deve se dar a avaliação dos elementos caracterizadores da 

deficiência. Duas correntes de entendimento se estabeleceram no que concerne à pontuação dos 

componentes descritos no §1º do 2º da LBI, quais sejam: os impedimentos nas funções e nas 

estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no 

desempenho de atividades; a restrição de participação. 

 

Para uma parte do GTE-I, todos os componentes devem ser pontuados para o 

reconhecimento da deficiência e a valoração do seu ‘grau’. Segundo essa linha de pensamento, 

o IFBr-M, ao promover apenas a avaliação da restrição de participação, não atenderia a todos 

os dispositivos da LBI, razão pela qual necessitaria de complementação. Para outra corrente de 

pensamento, o IFBr-M, ao valorar a deficiência a partir da Matriz de Atividade e Participação, 

contempla todos os dispositivos da lei, estando apto a ser o instrumento do novo modelo único 

de avaliação biopsicossocial da deficiência. 

 

Para os defensores da primeira linha de entendimento no GTE-I, o instrumento de 

avaliação da deficiência precisa ponderar e conferir “[...] igual peso ao “bio”, ao “psico” e ao 

“social”, sob pena de ir de encontro ao dispositivo a ser regulamentado [...]’’ (BRASIL, 2021g, 

p. 3). Extrai-se dessa ordem argumentativa um desmembramento do termo biopsicossocial em 

três elementos que deveriam ser considerados de modo individualizado. Sustenta-se, nesse 

sentido, que o acesso às políticas públicas exigiria a discriminação desses elementos como uma 

premissa necessária para a utilização de um instrumento único. O que seria alcançado com a 

pontuação dos componentes descritos no §1º do 2º da LBI. 

 

Os integrantes do GTE-I da outra linha de pensamento, por sua vez, sustentaram que o 

IFBr-M “[...] avalia a gravidade dos impedimentos nas funções e estruturas do corpo por sua 
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consequência nas atividades e participação [...]” (BRASIL, 2021g, p. 4) Para tanto, após a 

caracterização dos impedimentos por profissional médico na Matriz de Atividade e 

Participação, deve ser investigado o nível de independência funcional em tais atividades. Ou 

seja, deve ser avaliado se o indivíduo realiza as atividades: “[...] de forma independente no 

mesmo tempo que os demais; se realiza com auxílio de alguma adaptação ou tecnologia 

assistiva; se realiza a atividade, mas com auxílio de terceiros; ou se depende totalmente de 

terceiros para realizar a atividade.” (BRASIL, 2021g, p. 4) 

 

Argumentou-se que a mensuração da deficiência desse modo significa uma avaliação 

quantitativa e ponderada, equivalendo “[...] a uma interação (efeito multiplicativo) entre o 

impedimento e as barreiras (um valor multiplicado pelo outro)” (BRASIL, 2021g, p. 3). Tal 

procedimento conduziria a “[...] uma qualidade, resultante da quantidade[...]” (BRASIL, 2021g, 

p. 3), dando, assim, suporte ao entendimento que “[...] pressupõe que é na interação entre as 

barreiras e o impedimento que se pode identificar a deficiência, tendo a funcionalidade como a 

sua representação.” (BRASIL, 2021g, p. 3) Nessa situação, o nível de funcionalidade refletiria 

“[...] tanto a gravidade dos impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; como o impacto 

dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais e a limitação no desempenho da atividade.” 

(BRASIL, 2021g, p. 4) 

 

Para esse grupo, o registro obrigatório das alterações nas estruturas e funções do corpo 

em formulário específico do IFBr-M, necessariamente preenchido por profissional médico, 

assegura que “[...] a deficiência esteja relacionada à existência de um impedimento de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial.” (BRASIL, 2021g, p. 3) Tal circunstância afastaria a 

alegação de que pessoas com limitações na funcionalidade relacionadas a doenças ou situações 

transitórias poderiam vir a ser qualificadas como pessoa com deficiência. Rechaçaria, 

igualmente, o argumento de que haveria uma exclusão do profissional médico na avaliação 

biopsicossocial da deficiência. 

 

A divergência de entendimentos observada evidencia a ‘representação particular da 

questão em jogo’ que cada grupo sustenta, um dos efeitos específicos apontados por Lascoumes 

e Le Galès (2007) no processo de escolha dos instrumentos. A opção por determinada técnica 

ou métrica abarca embates sobre conceitos e metodologias, como os ora verificados, a fim de 

apoiar as preferências de cada grupo. Aspectos que, não obstante, traduzem uma questão 

política que influencia o processo e seus resultados. 
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A deficiência é caracterizada pela diminuição na funcionalidade decorrente do 

comprometimento nas funções e/ou estruturas do corpo, mas essa relação não deve ser vista de 

modo linear como preceituava a ICIDH. Ao revés, conforme a estrutura delineada pela CIF, a 

deficiência deriva de uma interação dinâmica entre as condições de saúde e os fatores 

contextuais, em razão da qual se tem caracterizada a limitação nas atividades ou a restrição na 

participação social. 

 

Embora o impedimento no corpo integre o conceito de deficiência, isso não significa 

que para a sua avaliação seja essencial considerar a pontuação do componente funções e 

estruturas do corpo. Como já observado, o WHODAS 2.0 avalia a deficiência em razão da 

redução da funcionalidade, sem uma necessária relação com a condição de saúde precedente. 

A questão parece residir em estabelecer a distinção entre os elementos que compõem o conceito 

de deficiência e o modo pelo qual ela pode vir a ser avaliada. 

 

Os componentes do GTE-I também registraram duas linhas de pensamento no que 

concerne à duração do impedimento de longo prazo. Para uma corrente, o período do 

impedimento de longo prazo “[...] não deve ser único para todas as políticas públicas que serão 

impactadas pelo modelo único de avaliação da deficiência, tendo em vista a natureza e os 

objetivos distintos de cada política, serviço ou benefício.” (BRASIL, 2021g, p. 5) Para a outra 

linha de pensamento, deveria ser adotado como impedimento de longo prazo o mesmo período, 

“[...] pois considera[ram] que esse é um marco que distingue pessoas com deficiência de outras 

categorias, como pessoas com mobilidade reduzida, pessoas em convalescença sem prognóstico 

ainda definido, e deficiências temporárias (sic).” (BRASIL, 2021g, p. 5) 

 

Observamos que a CDPD deixou a cargo de cada país signatário a definição do tempo 

que caracteriza o impedimento de longo prazo. Já o legislador pátrio não definiu o período do 

impedimento de longo prazo na definição conceituação de pessoa com deficiência do art. 2⁰ da 

LBI (BRASIL, 2015a), o que parece sinalizar uma opção legislativa no sentido de que o período 

do impedimento de longo prazo deva ser considerado em face de cada política pública. 

 

O GTE-I também discutiu aspectos quanto à utilização do IFBr-A como instrumento 

para a avaliação da deficiência para os fins de concessão de aposentadoria especial com 

fundamento na Lei Complementar nº 142/2013. A discussão teve por pano de fundo uma análise 

realizada pela Secretaria de Previdência que, a partir de um universo de 44.460 avaliações, 
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identificou, em um grupo de 243 requerentes de aposentadorias por tempo de contribuição, que 

“[...] 39 pessoas foram caracterizadas como Pessoas com Deficiência moderada e ainda outras 

31 como Pessoas com Deficiência leve [...]” (BRASIL, 2021g, p. 5). Estes dois últimos grupos 

não tiveram as avaliações consideradas adequadas, sob o argumento de que, de acordo com o 

CID H54.0 (cegueira em ambos os olhos), tratava-se “[...] de pessoas que intuitivamente 

deveriam ser consideradas com deficiência grave [...]”. (BRASIL, 2021g, p. 5) 

 

Consigna o relatório que alguns especialistas destacaram “[...] que os instrumentos IFBr-

A e IFBr-M não são comparáveis porque são instrumentos diferentes.” (BRASIL, 2021g, p. 5) 

Conquanto parte do grupo tenha defendido que a variação seria mínima, pois ambos teriam 

como instrumento base o IF-Br, os especialistas observaram que os instrumentos foram 

desenvolvidos para públicos diferentes. O IFBr-A é dirigido às pessoas adultas que pleiteiam 

aposentadoria, enquanto o “[...] o IFBr-M é direcionado a todas as faixas etárias e para 

caracterizar a deficiência para acesso a uma gama maior de políticas públicas voltadas às 

pessoas com deficiência.” (BRASIL, 2021g, p. 6) 

 

Os especialistas apontaram, ademais, “[...] que houve modificação da métrica de 

valoração dos graus de deficiência do IFBr-A nos casos de deficiência grave e moderada, e os 

valores não seguem o que foi indicado na validação científica do IFBr-A feita por 

pesquisadores.” (BRASIL, 2021g, p. 6) Registraram, ainda, que “[...] a matriz de atividades e 

participação é diferente, além da distinção em relação à aplicação do modelo linguístico Fuzzy, 

com a inclusão de item referente à deficiência mental.” (BRASIL, 2021g, p. 6) 

 

A premissa de que determinados indivíduos devam, intuitivamente, ser considerados 

como pessoas com deficiência grave não condiz, a priori, com o modelo biopsicossocial. Por 

esse, pessoas com diferentes características biopsíquicas podem experimentar a deficiência em 

gradação semelhante, ante contextos que minimizem os efeitos dos impedimentos daquela com 

maior comprometimento nas funções e estruturas do corpo. Isso pode se dar por meio do uso 

de facilitadores ou pela supressão das barreiras ou minimização dos seus impactos. A contrario 

sensu, indivíduos com as mesmas características biopsíquicas podem experimentar a 

deficiência de modo significativamente diverso, quando em condições que diferenciem as 

possibilidades de atividade e participação. 

 

No que diz respeito à comparação entre o IFBr-A e o IFBr-M, o fato de os instrumentos 
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terem sido desenvolvidos para públicos distintos e com finalidades diversas compromete tal 

pretensão. Também milita, nesse sentido, a assertiva de que houve alteração na métrica de 

valoração da deficiência no IFBr-A. E, ainda, a circunstância de os instrumentos terem 

diferenças na Matriz de Atividades e Participação, além da distinção em face do modelo 

linguístico Fuzzy. Ainda que ambos tenham origem no instrumento IF-Br, esses aspectos 

afastam a identidade original. Afinal, como assinalam Lascoumes e Le Galès (2007, p. 6) “[...] 

todo instrumento tem uma história, da qual continua sendo o portador, e [...] suas propriedades 

são indissociáveis dos fins que lhe são atribuídos.” 

 

Acerca da análise do processo de validação, o relatório registra três situações que foram 

consideradas pelos integrantes do GTE-I. A primeira diz respeito à indicação de que o IFBr-M 

possuiria baixa especificidade, o que significa que a aplicação do instrumento resultaria em 

muitos falsos positivos, ou seja, na indevida caracterização de pessoas sem deficiência como 

sendo pessoas com deficiência. A segunda situação decorreu de alegações de que seria 

necessária a realização de uma validação complementar que contasse com etapas adicionais que 

avaliariam os impedimentos e os fatores ambientais e, com isso, aperfeiçoariam a especificidade 

do instrumento. A terceira situação decorreu de questionamentos concernentes ao ‘padrão ouro’ 

considerado pela pesquisa de validação. 

 

Em relação ao argumento de que o IFBr-M possuiria baixa especificidade, resultando 

em muitos falsos positivos, os pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), instituição 

responsável pela validação, assinalaram que testes rotineiramente utilizados para “[...] fins 

diversos, como para detecção de doenças, tem especificidade menor que a do IFBr-M.” 

(BRASIL, 2021g, p. 7) Além disso, considerou-se que, por se destinar o IFBr-M à proteção de 

direitos, deveria haver a priorização da sensibilidade do instrumento (capacidade de identificar 

a pessoa com deficiência) “[...] em detrimento d[a] perda de algum grau na especificidade, a 

fim de que [fossem] evitadas injustiças de exclusão [...]”. (BRASIL, 2021g, p. 7) Para alcançar 

esse fim, os pesquisadores sustentaram que “a escolha dos pontos de corte em todos os níveis 

de gravidade (Grave, Moderada, Leve e ‘Sem Deficiência’) foi determinada pela combinação 

entre a melhor sensibilidade com a menor perda de especificidade.” (BRASIL, 2021g, p. 7) 

 

Ao que pese tais considerações, parte do grupo defendeu que o estudo conduzido pela 

UnB teria identificado grande percentual de falsos positivos em relação às deficiências leves. 

Por essa razão, consideraram que o instrumento seria extremamente inespecífico, sobretudo 
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quando próximo da zona de transição entre deficiência leve e ausência de deficiência. Em face 

disso, consideraram que a implementação do IFBr-M “[...] poderia gerar graves problemas para 

políticas públicas já bem estabelecidas e com instrumentos maduros, como o BPC [...]” 

(BRASIL, 2021g, p. 8). Esse entendimento foi fundamentado com o argumento de que “[...] o 

método tem até 90% de falsos positivos, somente acertando em 10% das vezes, em uma amostra 

calculada com 90% de prevalência.” (BRASIL, 2021g, p. 8) 

 

O relatório registra, no entanto, que especialistas alertaram que a conclusão seria 

extremamente imprópria, pois o percentual de 90% em falsos positivos referia-se a uma amostra 

em que a prevalência de pessoas com deficiência também seria de 90%. “Logo, o percentual de 

90% de falsos positivos não seria reproduzido na população como um todo, já que a prevalência 

real de pessoas com deficiência no Brasil não é de 90%.” (BRASIL, 2021g, p. 8) 

 

Quanto à necessidade de validação complementar, parte dos especialistas, entendendo 

que o IFBr-M é adequado em relação à especificidade, ponderou que incluir novas etapas ao 

instrumento validado afetaria “[...] toda a lógica [d]o IFBr-M, que se baseia na matriz de 

atividades e participação para caracterizar a deficiência e seus graus.” (BRASIL, 2021g, p. 8) 

Seria necessário, para tanto, “[...] um novo instrumento, que deveria passar por todas as etapas 

de validação (validação de conteúdo, de face e de acurácia).” (BRASIL, 2021g, p. 8) 

 

Não obstante, por considerar que o estudo da UnB não consistia numa validação integral 

e ante a alegada “[...] baixa especificidade do método para deficientes leves (sic) [...]” 

(BRASIL, 2021g, p. 8), parte do grupo entendeu ser necessária a realização de validação 

complementar. Essa seria realizada com a inclusão de ferramentas adicionais, a fim de “[...] 

reduzir os falsos positivos, sem que se reduzam com tamanho impacto os índices objetivos de 

sensibilidade.” (BRASIL, 2021g, p. 8) 

  

Tais aspectos evidenciam um outro efeito específico atribuído aos instrumentos que 

independe das finalidades idealizadas a priori. Trata-se da problematização específica da 

questão que, como verificado a partir das situações descritas, estabelece uma hierarquia entre 

variáveis, servindo ao propósito de explicar determinadas relações casuais que passam a ser 

consideradas “[...] como fundamentadas em critérios cientificamente justificados.” 

(LASCOUMES; LE GALES, 2007, p. 11, tradução nossa) 
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Esse efeito também se observa na derradeira situação considerada pelo GTE-I em 

relação à pesquisa de validação: a compreensão de que o ‘padrão ouro’ considerado pela 

pesquisa de validação foi inadequado.  

 

A despeito de reconhecer como excelente o estudo realizado pela UnB, uma vez que 

“[...] aponta os pontos do IFBr-M a serem complementados [...]” (BRASIL, 2021g, p. 9), parte 

dos integrantes do GTE-I entendeu que ele não poderia ser considerado uma validação 

completa. Isso decorreu da compreensão de que o IFBr-M, sendo o método a ser validado, não 

poderia ser utilizado como referência da sua própria validação, mesmo que essa fosse acrescida 

de validação externa, visto que a escala desta última também “[...] não fora validada 

anteriormente como padrão ouro ou ‘verdade absoluta’.” (BRASIL, 2021g, p. 9) 

 

Para a parte do grupo que defendeu esse entendimento, também haveria no estudo de 

validação grave defeito decorrente de elevado viés na seleção da amostra inicial de pessoas sem 

deficiência. O aventado viés decorreria de não ter sido o estudo “[...] desenhado para validar a 

robustez do IFBr-M em distinguir entre pessoas com [...] [e] sem deficiência, e sim para validar 

a acurácia do IFBr-M em discriminar entre as distintas gravidades de deficiências.” (BRASIL, 

2021g, p. 9) 

 

Segundo parte dos especialistas, a crítica colocada em relação à taxa de falsos negativos 

e falsos positivos “[...] pode ser corrigida com medidas de gestão, como revisões 

administrativas, capacitações contínuas de profissionais, monitoramento dos resultados das 

avaliações e outros mecanismos assemelhados.” (BRASIL, 2021g, p. 10) Assim, por entender 

que a validação do IFBr-M foi adequada e vislumbrando a possibilidade de que, a partir do 

desempenho do instrumento em larga escala fosse avaliada a necessidade de validar um novo 

instrumento, esta parte do grupo sugeriu que o IFBr-M fosse implantado de modo gradual, 

iniciando o seu uso em políticas que correntemente se valem de laudo médico para caracterizar 

a deficiência. Isso permitiria a análise dos dados e a realização dos ajustes necessários antes da 

ampliação do uso do instrumento “[...] para todo o rol de políticas impactadas pelo modelo 

único de avaliação da deficiência, especialmente aquelas com maior impacto orçamentário.” 

(BRASIL, 2021g, p. 10) 

 

Outra parte do grupo divergiu da proposta argumentando que isso poderia levar à 

judicialização em face da concomitância de dois modelos de avaliação distintos. Esse 
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argumento foi rebatido por parte dos especialistas, pois no contexto atual “[...] já há modelos 

de avaliação da deficiência diferentes operando e é preciso averiguar se a coexistência de 

modelos distintos será causa relevante de judicializações no caso de implantação gradual do 

instrumento IFBr-M.” (BRASIL, 2021g, p. 10) O argumento foi contraditado pela outra parte 

do grupo, que considerou que “[...] o principal é ter segurança na implantação do modelo único 

e evidências que ele de fato serve ao que se propõe.” (BRASIL, 2021g, p. 10) 

 

Foi proposto, assim, a “[...] constituição de um comitê formado por pessoas com 

deficiência, avaliadores, pesquisadores e governo para definir e deliberar sobre o padrão ideal 

para caracterização da deficiência e comparar com o padrão ouro apontado pela pesquisa de 

validação.” (BRASIL, 2021g, p. 9) Decidiu-se, contudo, pela realização de uma análise 

comparativa das bases de dados de teste do IFBr-M com as bases de dados da avaliação do 

BPC, considerando as unidades de classificação da CIF.  

 

O relatório do GTE-I registra, não obstante, que “[...] algumas categorias serão difíceis 

de recuperar informações, como o trabalho, que não tem categorias correspondentes no BPC, 

assim como [o] resgate de informações para aplicar o Fuzzy, sem o qual não é possível comparar 

conclusões.” (BRASIL, 2021g, p. 11) Além disso, para parte do grupo a avaliação da adequação 

do IFBr-M deveria considerar o uso do instrumento em condições reais, o que se propôs ser 

obtido por meio da “[...] aplicação de dois instrumentos na mesma pessoa, o Instrumento do 

BPC e o IFBr-M, a fim de comparar os resultados de ambos.” (BRASIL, 2021g, p. 11) 

 

O relatório do GTE-I registrou, finalmente, cenários que projetaram a implementação 

gradual do IFBr-M e, alternativamente, de novo instrumento a ser validado. No primeiro 

cenário, a implementação seria feita de modo paulatino, tendo início em “[...] políticas que 

atualmente não utilizam instrumentos de avaliação, e o desempenho do instrumento seria 

avaliado e as correções que se mostrarem necessárias seriam realizadas.” (BRASIL, 2021g, p. 

14) O segundo cenário demandaria nova validação do instrumento, com a inclusão de “[...] 

etapas adicionais que fariam a valoração das estruturas e funções do corpo e de fatores 

ambientais.” (BRASIL, 2021g, p. 15) 

 

4.3.1.3. Grupo Técnico Especializado sobre o Impacto Orçamentário do Instrumento e do 

Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial (GTE-O) 
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 O Grupo Técnico Especializado sobre o Impacto Orçamentário do Instrumento e do 

Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial – GTE-O contou, em sua composição, com 

representantes: do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), do 

Ministério da Economia (ME), do Ministério da Cidadania (MC), do Ministério da Saúde (MS), 

da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CONADE) (BRASIL, 2021f, p. 1). 

 

No relatório das atividades do GTE-O, foi registrado que o trabalho considerou as 31 

políticas federais mapeadas pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

A Tabela 1 apresenta essas políticas públicas (serviço ou benefício) com os respectivos órgãos 

responsáveis pela avaliação da deficiência e o instrumento de avaliação utilizado atualmente. 

Os dados foram extraídos a partir da Tabela 1 do Relatório do GTE-O. (BRASIL, 2021f, p. 3-

5) 

 

Tabela 1 - Descrição das políticas para pessoas com deficiência e do instrumento de avaliação. 

Tipo de serviço ou benefício 
Órgão responsável pela avaliação da 

deficiência 

Instrumento de avaliação (Laudo 

médico ou outro instrumento) 

Acesso a serviços de 

reabilitação em saúde de 

forma integral, equânime, 

universal e gratuita 

CER e Serviços de Reabilitação em 

modalidade única (SUS municipal ou 

estadual) 

Avaliação multiprofissional para 

elaboração de projeto terapêutico 

singular e concessão de OPM 

Aposentadoria de servidor 

com deficiência por mandado 

de injunção 

SIASS/MP 

IN MPS/SPPS 2/2014 e Portaria 

Interministerial 

AGU/MPS/MF/SEDH/MP 1/2014 

Aposentadoria de trabalhador 

com deficiência segurado do 

RGPS 

INSS Perícia Médica 

Aprendiz com Deficiência   

Atendimento a usuários com 

transtornos mentais graves e 

persistentes – adultos e 

infantojuvenil 

CAPS (SUS municipal ou estadual) 

Avaliação multiprofissional, que 

implica: elaboração de Projeto 

Terapêutico Singular, Relatório 

técnico e laudo médico 

Auxílio-Inclusão Não regulamentado Não se aplica 

Avaliação da idade mental de 

dependente para concessão de 

auxílio pré-escolar 

SIASS/MP D3298/1999 e D5296/2004 
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Tipo de serviço ou benefício 
Órgão responsável pela avaliação da 

deficiência 

Instrumento de avaliação (Laudo 

médico ou outro instrumento) 

Benefício de Prestação 

Continuada 
INSS 

Avaliação médica realizada por 

médico perito da PMF e avaliação 

social realizada por assistente 

social do INSS 

Centros-Dia de Referência Não necessita avaliação Não se aplica 

Constatação de deficiência dos 

candidatos aprovados em 

concurso público nas vagas 

reservadas às pessoas com 

deficiência 

SIASS/MP Decretos 3298/1999 e 5296/2004 

Desconto da passagem e da 

bagagem do acompanhante e 

passageiro com deficiência 

Serviço público ou privado MEDIF ou FREMEC 

Horário especial para servidor 

acompanhar cônjuge, filho ou 

dependente com deficiência 

SIASS/MP Decretos 3298/1999 e 5296/2004 

Horário especial para servidor 

com deficiência 
SIASS/MP Decretos 3298/1999 e 5296/2004 

Isenção de Imposto sore 

Produtos Industrializados a 

aquisição de automóvel 

SUS ou serviço de saúde privado D3298/1999 e D5296/2004 

Isenção de IOF Detran 

Atestado emitido pelo Detran do 

estado onde residirem em caráter 

permanente 

Isenção de IR* SUS ou serviço de saúde privado 

Laudo pericial emitido por serviço 

médico oficial da União, dos 

estados ou municípios 

Meia-Entrada INSS (BPC e LC 142) BPC e LC 142 

Necessidade de acompanhante 

no deslocamento a serviço do 

servidor com deficiência 

SIASS/MP D3298/1999 e D5296/2004 

Passe Livre Interestadual SUS 
Atestado (laudo) da equipe 

Multiprofissional do SUS 

Pensão (de servidor público 

falecido) a dependente (filho, 

enteado ou irmão) com 

deficiência intelectual ou 

mental 

SIASS/MP D3298/1999 e D5296/2004 
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Tipo de serviço ou benefício 
Órgão responsável pela avaliação da 

deficiência 

Instrumento de avaliação (Laudo 

médico ou outro instrumento) 

Pensão por talidomida* INSS Perícia Médica 

Pensão de segurado do RGPS 

a dependente com deficiência 

intelectual ou mental 

INSS Perícia Médica 

Prioridade na devolução do 

Imposto de Renda* 
SUS ou serviço de saúde privado 

Laudo pericial emitido por serviço 

médico oficial da União, dos 

estados ou municípios 

Reabilitação profissional INSS Perícia Médica 

Reserva de cargos em 

concursos públicos 
SUS ou serviço de saúde privado Laudo médico 

Reserva de cargos em 

empresas privadas para 

pessoas com deficiência 

SUS municipal ou serviço de saúde 

privado 

Laudo de caracterização da 

deficiência de acordo com 

D3298/1999 e IN SIT/TEM 

98/2012 

Reserva de unidades 

habitacionais para pessoas 

com deficiência 

SUS municipal ou serviço de saúde 

privado 

Depende do município, geralmente 

laudo médico 

Reserva de vagas no ensino 

técnico e superior de 

instituições federais 

 

Na prática, são as universidades 

que definem como a condição de 

deficiência é certificada 

Reserva de vagas para pessoas 

com deficiência em 

estacionamentos 

Detran estadual 
Laudo pericial emitido pelo Detran 

estadual 

Residências Inclusivas Não necessita avaliação Não se aplica 

Saque do FGTS para compra 

de órteses e próteses (Caixa 

Econômica Federal) 

Serviço médico público ou privado 

Laudo médico e prescrição médica 

que indique a necessidade de 

órtese ou prótese 

 

Para o GTE-O, o impacto orçamentário da instituição do instrumento e do modelo único 

de avaliação biopsicossocial da deficiência em face dessas políticas decorreria, “[...] 

primordialmente, de dois fatores: diferencial de custo na aplicação das avaliações no âmbito 

das políticas para a Pessoa com Deficiência (PcD); e, possíveis modificações no público 

atendido por essas políticas” (BRASIL, 2021f, p. 1) 

 

 Em relação ao primeiro aspecto, o GTE-O observou que, atualmente, não se realiza 

Fonte: reprodução parcial da Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f, p. 3-5). 

(*) O GTE-I rediscutiu as políticas e concluiu que essas não serão afetadas pela introdução do modelo único. 

 

 
Fonte: elaboração do autor com base na Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

(*) O GTE-I rediscutiu as políticas e concluiu que essas não serão afetadas pela introdução do modelo único. 

 

 
Fonte: elaboração do autor com base na Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

(*) O GTE-I rediscutiu as políticas e concluiu que essas não serão afetadas pela introdução do modelo único. 

 

 
Fonte: elaboração do autor com base na Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

(*) O GTE-I rediscutiu as políticas e concluiu que essas não serão afetadas pela introdução do modelo único. 

 

 
Fonte: elaboração do autor com base na Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

(*) O GTE-I rediscutiu as políticas e concluiu que essas não serão afetadas pela introdução do modelo único. 

 

 
Fonte: elaboração do autor com base na Tabela 1 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 
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avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, como dispõe a LBI, 

na maior parte das políticas públicas federais. Ao invés disso, a verificação da condição de 

pessoa com deficiência “[...] é frequentemente realizada por um ou mais médicos apenas.” 

(BRASIL, 2021f, p. 2) 

 

 Essa constatação evidencia que se mantém, de regra, a primazia do modelo médico na 

avaliação da deficiência como condição de elegibilidade às políticas públicas. Essa prática não 

é aderente aos postulados da CIF, que afastam a relação de causalidade direta entre deficiência 

e doença, lesão, perdas ou anormalidades corporais. 

 

 O relatório do GTE-O demonstra que não há regulamentação para 3 políticas e em 

outras 4 a verificação não é necessária. Em consequência, a avaliação não é realizada nessas 7 

políticas públicas. Em outros 2 casos as avaliações são realizadas pelo SUS apenas para alguns 

tipos de atendimento. Nas demais 22 políticas a verificação da deficiência é obrigatória. 

Recursos federais financiam 11 delas, sendo 4 custeadas pelo INSS e as outras 7 pelo 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). Nas 11 políticas públicas 

restantes, o custeio das avaliações é compartilhado entre os entes, pois “[...] podem ser 

executadas pelos Departamentos [de] Trânsito estaduais (2), pelo sistema privado de saúde (6) 

e pelo SUS (8) – que é majoritariamente financiado pelos estados e municípios, pois arcam com 

os salários da maior parte dos profissionais (BRASIL, 2021f, p. 9-10). 

 

Figura 4 - Tipologia das políticas para pessoas com deficiência por necessidade e responsabilidade pelas 

avaliações 

 

2

4

3

11

11

Avaliação não é necessária para todos os

atendimentos

Avaliação não é necessária

Não está regulamentada

Avaliação não é financiada apenas com recursos

federais

Avaliação é financiada apenas com recursos

federais

Fonte: Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 
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A Figura 4 ilustra a distribuição dessas políticas em razão da necessidade de avaliação 

da deficiência e da responsabilidade pela sua execução. 

 

A classificação das 24 avaliações atualmente realizadas por tipo e número de 

profissionais (equipe multiprofissional, junta médica ou apenas um médico), como detalha a 

Tabela 2, evidencia “[...] que menos da metade das avaliações é executada por equipe 

multiprofissional.” (BRASIL, 2021f, p. 10). 

 

Tabela 2 - Classificação das avaliações de pessoas com deficiência de acordo com o número e tipo de profissionais. 

Categoria 
Número de 

políticas 
Serviço ou benefício 

Um médico 8 

• Avaliação da idade mental de dependente para 

concessão de auxílio pré-escolar 

• Desconto da passagem e da bagagem do 

acompanhante do passageiro com deficiência 

• Isenção de IPI na aquisição de automóvel 

• Isenção de IOF 

• Isenção de IR 

• Necessidade de acompanhante no deslocamento a 

serviço de servidor com deficiência 

• Reserva de vagas para pessoas com deficiência em 

estacionamentos 

• Saque do FGTS para compra de órteses e próteses 

(Caixa Econômica Federal) 

Junta médica 4 

• Aposentadoria de servidor com deficiência por 

mandado de injunção 

• Horário especial para servidor acompanhar cônjuge, 

filho ou dependente com deficiência 

• Horário especial para servidor com deficiência 

• Pensão (de servidor público falecido) a dependente 

(filho, enteado ou irmão) com deficiência, intelectual 

ou mental. 

Equipe 

multiprofissional 
9 

• Acesso à serviços de reabilitação em Saúde de forma 

integral, equânime, universal e gratuita 

• Aposentadoria de trabalhador com deficiência 

segurado do RGPS 

• Atendimento a usuários com transtornos mentais 

graves persistentes – adultos e infantojuvenil 

• Benefício de Prestação Continuada 

• Constatação de deficiência dos candidatos aprovados 

em concurso público nas vagas reservadas às pessoas 

com deficiência 

• Passe Livre Interestadual 

• Pensão por talidomida 

• Reabilitação Profissional 

• Reserva de cargos em empresas privadas para pessoas 

com deficiência 
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Categoria 
Número de 

políticas 
Serviço ou benefício 

Sem informação 3 

• Reserva de cargos em concursos públicos 

• Reserva de unidades habitacionais para pessoas com 

deficiência 

• Reserva de vagas no ensino técnico e superior de 

instituições federais 

 

O Relatório do GTE-O reconhece que há limitações nos estudos que o fundamenta e que 

as conclusões mais relevantes a que chega seriam de ordem qualitativa. E nesse sentido, as 

estimativas do número atual de avaliações e as projeções do GTE-O não seriam comparáveis, 

“[...] uma vez que existem lacunas importantes nos dados” (BRASIL, 2021f, p. 26). 

 

Dentre as lacunas observadas, está o fato de que as estimativas levaram em conta “[...] 

apenas o custo com os profissionais e não captam possíveis incrementos na eficiência 

administrativa [...].” (BRASIL, 2021f, p. 21). As projeções de gastos, ademais, “[...] situam-se 

dentro de uma margem ampla, que varia de R$ 84,4 milhões a R$ 462,7 milhões, pois 

consideram-se cenários diferentes para o salário dos profissionais e a frequência de 

reavaliações.” (BRASIL, 2021f, p. 26) O relatório registra que nenhum dos cenários expostos 

representa recomendação do GTE-O, sendo o seu objetivo “[...] informar as instâncias 

decisórias acerca das possíveis variações de custo de acordo com opções de regulação do 

modelo único de avaliação biopsicossocial da [pessoa com deficiência] [...].” (BRASIL, 2021f, 

p. 21) 

 

No que concerne ao impacto orçamentário decorrente de possíveis modificações no 

público atendido por essas políticas públicas, o relatório do GTE-O observa que a maior parte 

delas não representa despesa ou renúncia de receita significativa, onerando pouco o orçamento 

federal, conquanto representem, atualmente, algumas dezenas de milhões de reais. 

 

As duas políticas que se destacam por ordem de grandeza relativa são a isenção do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e o BPC, que correspondem, respectivamente, a 

29% e 67% do total estimado para todas as políticas voltadas à pessoa com deficiência. As 

estimativas para o BPC totalizam R$ 35,5 bilhões. Se o gasto tributário decorrente da isenção 

do IRPF, estimado em R$ 15,3 bilhões, for desconsiderado, uma vez que alcança não apenas as 

pessoas com deficiência, mas também indivíduos acometidos por doenças diversas, a 

Fonte: Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f, p. 11) 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 

 
Fonte: elaboração do autor, a partir da Tabela 3 do Relatório do GTE-O (BRASIL, 2021f). 
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participação do BPC aumenta para 93%. “A terceira política em termos de relevância no 

orçamento são as isenções de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de 

automóvel, que representam aproximadamente R$ 1 bilhão por ano, o equivalente a menos de 

2% do total” (BRASIL, 2021f, p. 8). 

 

O relatório também destaca duas políticas que, no momento, não apresentam uma 

despesa excessiva, mas que podem apresentar crescimento no futuro: a aposentadoria especial 

regulamentada pela Lei Complementar nº 142/2013 e a pensão do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) para dependente com deficiência. Contudo, dado o elevado número de políticas 

públicas e a complexidade de estimar o efeito do instrumento único em cada uma delas, o GTE-

O apontou a necessidade de priorizar a de maior impacto por meio de estudo específico. 

 

A relevância orçamentária do BPC para a pessoa com deficiência, portanto, foi a 

motivação para se realizar uma avaliação específica dessa política. Ao enfatizar o elevado valor 

da despesa com o BPC, o relatório fez consignar que “[...] qualquer ampliação no público 

precisa ser dimensionada adequadamente” (BRASIL, 2021f, p. 21). Razão pela qual, 

considerou-se “[...] indispensável realizar um teste de campo nos requerentes da política. O 

relatório descreve as etapas para execução dessa pesquisa e indica a situação no presente.” 

(BRASIL, 2021f, p. 26). 

 

Foi proposto pelo GTE-O, de modo complementar, a análise das avaliações do BPC 

desde 2015. Isso se daria por meio de uma análise exploratória que promovesse a 

correspondência entre os componentes da CIF presente nos dois instrumentos e as réguas 

propostas pela equipe da UnB. Reconheceu-se, no entanto, que essa correspondência não é 

exata e que as unidades de classificação são diferentes, dado que o BPC adota qualificadores 

baseados na CIF e o IFBr-M gera uma pontuação baseada na Medida de Independência 

Funcional (MIF). Além disso, a estrutura dos dois instrumentos é diferente, o que sugeriria 

cuidado na interpretação dos resultados. (BRASIL, 2021f, p. 6-7) 

 

A relevância orçamentária de uma específica política pública, desse modo, foi 

determinante para direcionar o foco das discussões no GTE-O. Apesar da importância de 

mensurar o impacto orçamentário decorrente de mudanças estruturais nas políticas públicas, 

cabe identificar que características do BPC ou, mais especificamente, do seu modelo de 

avaliação, são adequadas para orientar a elegibilidade ao conjunto de políticas públicas 
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dirigidas às pessoas com deficiência. 

 

4.3.2. Relatório Final do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de 

Avaliação Biopsicossocial da Deficiência (GTI) 

 

 O Relatório Final do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de 

Avaliação Biopsicossocial da Deficiência – GTI (BRASIL, 2021d) sintetiza as conclusões dos 

grupos de trabalho especializados e dos estudos complementares que foram demandados, assim 

como as duas propostas de instrumento submetidas à apreciação e deliberação do GTI. 

 

O relatório registra que houve consenso entre os seus membros e os integrantes dos 

Grupos Técnicos Especializados no sentido de que o instrumento de avaliação IFBr-M, 

validado pela UnB, necessitava de ajustes “[...] na forma como foi apresentado após a validação 

técnica realizada por aquela universidade.” Ao considerar que a “[...] capacidade de discriminar 

e selecionar o público-alvo do instrumento validado mostrou-se insatisfatória [...]”, o relatório 

registra preocupações concernentes, em especial, à “[...] inter-relação entre as 34 políticas 

federais direcionadas às pessoas com deficiência e [a]o impacto orçamentário e financeiro 

resultante da alteração do perfil do beneficiário, especialmente para o público do BPC.” 

(BRASIL, 2021d, p. 21) 

 

Logo em seguida, contudo, registra o Relatório Final do GTI que as razões que levaram 

ao entendimento da não adequação do instrumento “[...] se relacionam à característica binária 

da classificação da deficiência presente na grande maioria das políticas voltadas às pessoas com 

deficiência [...]”, o que demandaria um instrumento que permitisse uma maior “[...] focalização 

do público a ser atendido.” O relatório registra, quanto a isso, que “[...] [a]s alterações 

normativas para modificar a estrutura binária são de implantação complexa, pois envolvem 

mudanças legislativas em leis e demandam muito tempo.” (BRASIL, 2021d, p. 21) 

 

Desse contexto, deduz o relatório final que “[...] o instrumento a ser implantado de forma 

mais imediata deve ser capaz de caracterizar a deficiência de forma a não reforçar iniquidades 

[...]”. Tal aspecto foi considerado em razão das pessoas com deficiência serem qualificadas, 

segundo o modelo binário, “[...] no mesmo patamar, independente da gravidade [...]” da 

deficiência. Isso resultaria em uma situação na qual “[...] pessoas com deficiências leves, que 

têm menor restrição de participação comparado a pessoas com deficiência moderada e grave, 
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acessam a maior parte das políticas da mesma forma. (BRASIL, 2021d, p. 21) 

 

 Iniciamos este título com as conclusões dos grupos de trabalho especializados (GTEs). 

A seguir, serão apresentados os estudos complementares demandados na vigência do GTI e as 

duas propostas alternativas de instrumento que foram formalizadas, ordenados de modo a 

permitir um melhor entendimento dos principais aspectos considerados. Com essa abordagem, 

aprofundamos a análise do contido no Relatório Final do GTI e nos relatórios dos GTEs. 

 

4.3.2.1. Relatório de Análise Ex Ante de Implantação do Sistema Unificado da Avaliação 

Biopsicossocial da Deficiência 

 

A Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNDPD/MMFDH), com assessoria da Escola 

Nacional da Administração Pública (Enap), promoveu Análise Ex Ante de Implantação do 

Sistema Unificado da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. (BRASIL, 2021j) 

 

O relatório da análise ex ante enfatizou que cabe à SNDPD/MMFDH a coordenação 

superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes às políticas para as pessoas 

com deficiência, enquanto órgão sucessor da Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). À SNDPD são atribuídas “[...] competências e 

prerrogativas legais para propositura, implementação e gestão da política em análise, conforme 

o art. 10 da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 [...]” (BRASIL, 2021j, p. 7), combinado 

com as seguintes disposições do art. 12 do referido diploma legal: 

 

Art. 12. Compete à Corde:  

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras 

de deficiência; 

II - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a 

Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências 

necessárias a sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as 

pertinentes a recursos e as de caráter legislativo; 

III - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, 

programas e projetos mencionados no inciso anterior; 

IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos 

recursos respectivos; 

[...] 

Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a 

Corde recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, 
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bem como considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados 

para a integração social das pessoas portadoras de deficiência. (BRASIL, 1989) 

 

O relatório fez consignar, ainda, as competências da SNDPD estabelecidas no art. 33 do 

Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro de 2019, das quais ressaltamos as seguintes: 

 

[...] 

IV - coordenar, orientar e acompanhar as medidas de promoção, garantia e defesa dos 

ditames da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, mediante o desenvolvimento de políticas 

públicas de inclusão da pessoa com deficiência; 

V - estimular a inclusão da proteção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência nas 

políticas públicas e nos programas governamentais; 

[...] 

XI - coordenar, acompanhar e orientar a execução dos planos, programas e projetos 

relativos à inclusão da pessoa com deficiência; 

[...] 

XVI - apoiar e promover estudos e pesquisas sobre temas relativos à pessoa com 

deficiência, para a formulação e a implementação de políticas; 

[...] 

XX - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos temas de sua 

competência; e, 

XXI - formular, apoiar, articular e avaliar políticas públicas para a promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência com base na perspectiva da família, no 

fortalecimento de vínculos familiares e na solidariedade intergeracional, visando à sua 

plena integração na sociedade. (BRASIL, 2019a) 

 

Ainda no que concerne às competências da SNDPD/MMFDH, o relatório fez consignar 

manifestações exaradas pela Consultoria Jurídica do então Ministério dos Direitos Humanos no 

PARECER n. 00629/2019/GAB/CONJUR-MDH/CGU/AGU (NUP: 00135.215298/2019-43) 

e pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos acórdãos nº 2.140/2017, 2.580/2019 e 

1.435/2020, todos do Plenário da Corte de Contas. Ressaltou o relatório que, por essa última 

deliberação, o TCU determinou ao MMFDH que implantasse a avaliação biopsicossocial de 

que trata o § 2º do art. 2º da LBI no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, período findo em 

30 de setembro de 2021. (BRASIL, 2021j, p. 9-10) 

 

Foi sobejamente demonstrada a competência da SNDPD para coordenar as ações 

governamentais que se refiram às pessoas com deficiência, em especial: na coordenação e 

execução dos planos, programas e projetos relativos à sua inclusão social; no apoio e promoção 

de estudos e pesquisas voltados à formulação e implementação de políticas públicas; e na 

proposição de adequações e aperfeiçoamentos legislativos. (BRASIL, 2019a) Não obstante 
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isso, como será evidenciado na continuidade deste estudo, muitos atores e organizações 

concorreram para o alcance dos objetivos do processo decisório sob análise.  

 

Essa circunstância põe em relevo a percepção da “[...] política pública como um ciclo 

deliberativo, formado por vários estágios e constituindo um processo dinâmico e de 

aprendizado.” (SOUZA, 2006, p. 29) No curso desse processo, em que diferentes atores 

interagem na cadeia decisória, sobreleva identificar “[...] quem decide com quem sobre o quê. 

E quais decisões são passíveis de serem questionadas, alteradas e ‘redecididas’.” (LOTTA, 

2019, p.18) Essa compreensão pode permitir desvelar “[...] ‘a política como ela é’, avaliando 

os processos decisórios como de fato acontecem, [...] envolvendo os atores que eles envolvem 

e gerando as conclusões que eles geram.” (LOTTA, 2019, p.20) 

 

Na descrição do objeto de análise, o relatório registra que, apesar das alterações 

promovidas no ordenamento jurídico pátrio, “[...] a grande maioria das avaliações da deficiência 

para acesso a políticas afirmativas e benefícios ainda são baseadas exclusivamente em 

diagnósticos de doenças, agravos e sequelas a partir da Classificação Internacional de Doenças 

– CID [...]” (BRASIL, 2021j, p. 12). A persistência de processos de avaliação da deficiência 

com visão predominantemente biomédica, além de contrariar a CDPD e a LBI, como aponta o 

estudo, dá lugar à coexistência de processos de avaliação heterogêneos, com distintos 

parâmetros definidos pelos órgãos gestores das políticas públicas, demandando que as pessoas 

com deficiência recorram a diferentes equipamentos públicos para o reconhecimento de sua 

condição. 

 

Tais circunstâncias, destaca o relatório, trazem “[...] ônus indevido para pessoas com 

deficiência, suas famílias e para o Estado, pois o processo de avaliação é permeado por 

retrabalho, desperdício de recursos, rotinas e procedimentos pouco eficientes, ultrapassados e 

onerosos.” (BRASIL, 2021j, p. 12) Aspectos igualmente considerados no Relatório Final do 

GTI, ao registrar a subsistência de “[...] avaliações da deficiência que são obrigatoriamente 

realizadas pelo Estado por força legal, enquanto outras são realizadas por serviços privados.” 

Tais avaliações estão regulamentadas em normativos “[...] para fins diversos, o que torna ainda 

mais complexo o processo de reconhecimento da deficiência para o cidadão.” Como 

consequência, vislumbra-se ônus para a pessoa com deficiência “[...] que busca o 

reconhecimento de sua condição, pois necessita se submeter a várias avaliações em diferentes 

locais.” E, também, para o “[...] Estado, que utiliza equipes de profissionais distintas, em 
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equipamentos públicos diversos, para realizar o processo de avaliação repetidas vezes.” 

(BRASIL, 2021d, p. 2) 

 

Ao delimitar as principais dificuldades para o desenvolvimento de um instrumento 

único de avaliação da deficiência na perspectiva biopsicossocial, o relatório de análise ex ante 

chama atenção para o fato de que “[...] as políticas têm objetivos distintos e o instrumento 

precisa se adequar a finalidades diversas, além de levar em conta um eventual impacto fiscal da 

mudança do conceito de deficiência a partir de possível alteração no perfil do beneficiário.” 

(BRASIL, 2021j, p. 21-22) 

 

Ressalta, não obstante, que as definições de deficiência derivam “[...] dos modelos 

teóricos e há diversas abordagens para explicar o fenômeno da deficiência com propósitos 

variados, resultando em conflitos, contradições e confusão entre os termos.” (BRASIL, 2021j, 

p. 22) E, nesse sentido, muito mais do que um simples exercício de semântica, o estudo defende 

que “[...] alterar a definição teórica de deficiência pode ter implicações sociais, econômicas e 

políticas de grande alcance.” (BRASIL, 2021j, p. 22) 

 

O estudo aponta que ao utilizarem definições de deficiência que delimitam a 

elegibilidade às políticas e serviços públicos, as leis, regulamentos e programas administrativos 

definem “[...] o indivíduo e sua categorização como membro ou não da classe ou grupo de 

pessoas com deficiência.” (BRASIL, 2021j, p. 22) E que, é a partir desse enquadramento que 

“[...] o Estado regula o acesso aos direitos ou aos benefícios para esse público. Portanto, as 

definições de quem são as pessoas com deficiência são uma importante ferramenta do Estado 

para exercer controle sobre o acesso a bens e serviços.” (BRASIL, 2021j, p. 22-23) 

 

Dessa delimitação e do reconhecimento de que a definição do instrumento de avaliação 

é fulcral para a elegibilidade às políticas públicas, exsurge a dificuldade de consenso entre os 

órgãos e atores envolvidos. Isso se verifica, notadamente, nas situações em que “[...] políticas 

de acesso universal ou de reconhecimento de direitos disputam a definição do instrumento com 

políticas de cunho assistencial, previdenciário ou de isenções tarifárias, em que há uma 

preocupação com aumento de custos a partir da ampliação dos beneficiários.” (BRASIL, 2021j, 

p. 23) 
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Como consignou o Relatório Final do GTI, algumas políticas direcionadas às pessoas 

com deficiência possuem caráter universal, de que são exemplos: o acesso à educação inclusiva 

e à serviços de saúde e reabilitação. Para outras políticas públicas, exige-se “[...] o cumprimento 

de critérios específicos, como limite de renda per capita do grupo familiar, comprovação da 

necessidade de órtese ou prótese, tempo de contribuição em regimes de previdência, gravidade 

da deficiência, entre outros.” (BRASIL, 2021d, p. 4) 

 

 Apesar de determinadas políticas terem por objetivo alcançar parte específica da 

população com deficiência, a verificação da condição de elegibilidade ainda é, de regra, 

definida em lei de modo binário. Significa dizer que se exige, tão somente, a constatação ou 

não da deficiência. “Assim, o acesso às políticas é autorizado para todos aqueles que são 

caracterizados como pessoas com deficiência, sem distinção em relação ao grau de gravidade 

da deficiência.” (BRASIL, 2021j, p. 59; BRASIL, 2021d, p. 14)  

 

Para outras políticas, que ainda constituem exceção, o acesso é diferenciado a depender 

da gradação da deficiência. É o caso da aposentadoria antecipada para pessoas com deficiência 

que, como dispõe a LC 142/2013 (BRASIL, 2013), diferencia a concessão do benefício 

previdenciário conforme a deficiência se apresente em grau leve, moderado ou grave, 

reduzindo, proporcionalmente, o tempo de contribuição. 

 

O relatório aponta que o modelo binário conduz a uma má alocação de recursos 

públicos, sobrecarregando o “[...] sistema de proteção social, pois o estado não seleciona 

adequadamente aqueles que necessitam de mais amparo estatal e, ainda mais preocupante, 

acaba favorecendo pessoas com deficiências mais leves, especialmente quando há competição 

por recursos.” Como solução ideal para superar esse contexto, propõe-se que se promova 

alteração na legislação brasileira para que seja adotado um “[...] sistema unificado de avaliação 

da deficiência, não-binário, com graus diferentes de acesso às políticas, benefícios e serviços, 

de acordo com a restrição de participação e a necessidade de apoios [...].” (BRASIL, 2021j, p. 

59; BRASIL, 2021d, p. 14) A superação desse quadro tem, como desafio adicional, “[...] a 

coexistência de modelos distintos de caracterização da deficiência, com modelos de perfil mais 

restritivo e outros de perfil mais concessivo, [...] pois a tendência do estado é, ao unificar esses 

modelos, optar por desenhos mais restritivos para manter o equilíbrio fiscal.” (BRASIL, 2021j, 

p. 59-60; BRASIL, 2021d, p. 14) 
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O diagnóstico apresentado põe em evidência os muitos problemas que são colocados 

pela escolha e uso dos instrumentos a fim de materializar os objetivos perseguidos pela ação 

governamental.  

 

A resolução de problemas complexos, todavia, não deve ser buscada com soluções 

ineficazes que se apresentem como de implementação mais fácil. A avaliação biopsicossocial 

pressupõe a valoração da deficiência em níveis que retratem a limitação na atividade ou a 

restrição de participação social. Daí porque não ser satisfatória a adoção do modelo binário de 

avaliação da deficiência na elegibilidade às políticas públicas, a não ser nos casos de acesso a 

benefícios, serviços ou ações afirmativas de caráter universal. 

 

Jones (2003, p. 398) sustenta que “[c]om tempo suficiente, o pensamento humano 

assume a forma das tarefas que enfrenta - ou seja, o pensamento humano é adaptativo e 

basicamente racional.” E, nessa linha argumentativa, segue o entendimento de que “[...] quanto 

mais tempo um tomador de decisão gasta em um problema, mais provável é que sua 

compreensão do problema se aproxime do ambiente real da tarefa e as limitações da arquitetura 

cognitiva humana enfraqueçam [...]” (NEWELL, 1990, apud JONES, 2003 p. 398, tradução 

nossa)  

 

A satisfação das demandas trazidas pelo novo paradigma do modelo biopsicossocial da 

deficiência impõe que se busque novas respostas, pois “[...] [h]á momentos em que as 

organizações devem ajustar seus procedimentos operacionais padrão para atender aos sinais do 

ambiente que simplesmente não podem ser colocados em categorias preexistentes.” (JONES, 

2003, p. 403, tradução nossa) 

 

4.3.2.2. Ajustes propostos pela SNDPD/MMFDH ao IFBr-M validado 

 

Em face dos problemas identificados no relatório ex ante, a SNDPD/MMFDH propôs 

ajustes ao IFBr-M para que o instrumento validado possa ser utilizado na elegibilidade dos 

beneficiários de todas as políticas públicas. Entendeu a secretaria nacional que o instrumento 

“[...] precisa estar inserido nessa realidade e dialogar com as características da situação atual da 

avaliação da deficiência, para que a transição de um modelo para outro não seja prejudicial 

àquelas pessoas que a legislação busca proteger.” (BRASIL, 2021j, p. 60; BRASIL, 2021d, p. 

14-15) 
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As alterações propostas objetivaram, em síntese: a) adequar o instrumento à realidade 

da administração pública federal; b) aperfeiçoar o exame dos fatores ambientais e das funções 

e estruturas do corpo; c) melhorar a focalização do público-alvo das políticas públicas; d) 

introduzir um componente de avaliação específico para acesso ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

No IFBr-M ajustado pela SNDPD/MMFDH, o primeiro aperfeiçoamento proposto foi 

a inclusão de um Formulário de Fatores Contextuais e tópicos de informações adicionais. 

(BRASIL, 2021i) Trata-se de componentes destinados a registrar as características da condição 

da pessoa avaliada e informações complementares quanto: à necessidade de acompanhamento 

por profissionais especializados; à condição de acesso a serviços de saúde e reabilitação e à 

assistência social; à evolução e os impactos do impedimento na vida da pessoa. Essas 

informações deverão ser “[...] utilizadas pela equipe multiprofissional da avaliação 

biopsicossocial, para ter acesso a história da pessoa a ser avaliada, e ter mais elementos que 

ajudarão a caracterização ou não da deficiência.” (BRASIL, 2021j, p. 61; BRASIL, 2021d, p. 

15) 

 

O aperfeiçoamento do componente que examina os fatores ambientais no IFBr-M 

validado, por sua vez, decorreu do reconhecimento de que a coleta de informações, a partir da 

Matriz de Atividades e Participação, era pouco específica, não agregando “[...] informações 

qualificadas para a avaliação e para a formulação de políticas públicas.” (BRASIL, 2021j, p. 

61; BRASIL, 2021d, p. 15) Propôs-se, por conseguinte, a inclusão do Formulário de Fatores 

Ambientais com vistas a “[...] obter e registrar de forma mais detalhada e qualificada as 

barreiras enfrentadas pela pessoa em seu contexto de vida, com base nos respectivos domínios 

da CIF.” (BRASIL, 2021j, p. 61; BRASIL, 2021d, p. 15) O registro, em cada caso, se processa 

com a seleção, por meio de tabela em formato digital, das barreiras mais significativas “[...] 

vivenciadas pela pessoa avaliada, de modo a subsidiar, em conjunto com os demais elementos, 

a aplicação da matriz do IFBr-M (Formulário de Atividades e Participação), que avalia e gradua 

as limitações e restrições enfrentadas.” (BRASIL, 2021j, p. 61; BRASIL, 2021d, p. 15) 

 

De igual modo, entendeu-se que o “[...] Formulário de Funções e Estruturas do Corpo, 

no IFBr-M validado, é muito sintético e traz poucas informações sobre as características do 

impedimento.” (BRASIL, 2021j, p. 61; BRASIL, 2021d, p. 15) Razão pela qual, foram 

introduzidos ajustes nesse componente, visando ampliar o leque de informações sobre as 
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alterações em funções e estruturas do corpo da pessoa avaliada. Valendo-se de ferramenta 

semelhante à utilizada para os fatores ambientais, foram criadas duas tabelas distintas para 

registro das alterações mais significativas no Formulário de Identificação do(s) 

Impedimentos(s), “[...] por meio de marcação simples (click) nas tabelas em formato digital, 

interativas e de fácil preenchimento, permitindo níveis diferenciados de detalhamento, a 

depender do(s) domínio(s), em conformidade com a CIF.” (BRASIL, 2021j, p. 61-62; BRASIL, 

2021d, p. 15) Aqui também, os registros resultam em “[...] um relatório objetivo sobre o(s) 

impedimento(s) identificado(s), de modo a subsidiar, em conjunto com os demais elementos, a 

aplicação da matriz do IFBr-M (Formulário de Atividades e Participação), que avalia e gradua 

as limitações e restrições enfrentadas.” (BRASIL, 2021j, p. 62; BRASIL, 2021d, p. 15) 

 

Não houve alteração significativa no Formulário de Atividades e Participação em 

relação ao instrumento validado. As atividades da CIF selecionadas “[...] permanecem divididas 

em sete Domínios (Aprendizagem e aplicação de conhecimento; Comunicação; Mobilidade; 

Cuidados Pessoais; Vida Doméstica; Educação, Trabalho e Vida Econômica; Relações e 

Interações Interpessoais, Vida Comunitária, Social, Cultural e Política).” (BRASIL, 2021j, p. 

62; BRASIL, 2021d, p. 15) Para aferir o nível de independência em relação a cada atividade 

avaliada, a pontuação segue “[...] os mesmos parâmetros, baseada no modelo da Medida de 

Independência Funcional – MIF, com os níveis de dependência agrupados em quatro níveis de 

pontuação (25, 50, 75 e 100 pontos)” (BRASIL, 2021j, p. 62; BRASIL, 2021d, p. 15), onde: 

 

100: Realiza a atividade de forma independente, sem qualquer tipo de adaptação ou 

modificação, na velocidade habitual e em segurança. 

 

75: Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação 

ou realiza a atividade de forma diferente da habitual ou mais lentamente. 

 

50: Realiza a atividade com o auxílio de terceiros. O indivíduo participa de alguma 

etapa da atividade. Inclui preparo e supervisão. 

 

25: Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não 

participa de qualquer etapa da atividade. Se é necessário o auxílio de duas ou mais 

pessoas o escore deve ser 25: totalmente dependente. (BRASIL, 2021i, p. 14) 

 

A atribuição da pontuação que traduz o grau de independência para a realização de 

atividades deve ser feita em relação a todas elas, “[...] porém somente as validadas como 

discriminantes por faixa etária totalizarão a pontuação final, calculada automaticamente pelo 

sistema, a ser confrontada com a régua de gravidade.” (BRASIL, 2021i, p. 14) Essa etapa da 
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avaliação deve ser realizada com o preenchimento do formulário por dois profissionais com 

formações técnicas distintas, especificamente capacitados para a aplicação do instrumento. Ato 

contínuo, “[...] a pontuação atribuída a cada atividade, por cada profissional, é somada e o grau 

de deficiência é estabelecido a partir das ‘réguas de pontuação’ da validação, que variam 

conforme a faixa etária e o tipo de impedimento.” (BRASIL, 2021j, p. 62; BRASIL, 2021d, p. 

15-16)  

 

Em complemento, foi proposta a criação de um componente de ponderação gerado a 

partir de perguntas-chaves para conferir melhor focalização ao instrumento. O componente tem 

por objetivo ponderar o resultado da matriz de atividades e participação, “[...] em especial em 

relação às réguas de pontuação geradas pela pesquisa, que, em alguns casos, consideram 

pessoas com deficiência leve também aquelas com pequena redução de funcionalidade.” 

(BRASIL, 2021j, p. 62; BRASIL, 2021d, p. 16) O componente é baseado na pontuação 

atribuída pelos avaliadores que integram a equipe multiprofissional e interdisciplinar para 

indicar, dentre os avaliados como pessoas com deficiência, “[...] aqueles que deverão ter acesso 

às políticas públicas, em razão de seu desempenho em um set de atividades da matriz 

consideradas mais impactantes e restritivas, de acordo com o tipo de impedimento.” (BRASIL, 

2021j, p. 62; BRASIL, 2021d, p. 16) 

 

Por reconhecer que há maiores limitações e restrições em crianças de pouca idade e em 

idosos, foi proposta a inclusão de indicadores para monitorar os resultados do instrumento, por 

meio de questões complementares para extremos de idade que, todavia, não interferem na 

conclusão da avaliação. 

 

O último ajuste proposto pela SNDPD/MMFDH ao instrumento validado teve por 

objetivo incluir um componente de avaliação específico em relação ao BPC. Entendeu-se que 

a Lei nº 8.742/1993 não estabeleceu critério que viabilizasse a verificação acerca de ter a pessoa 

com deficiência meios de prover a própria manutenção. Em face disso, foi proposto “[...] a 

inclusão de um componente [...] para analisar esse critério por meio da seleção de alguns itens 

da matriz de atividades e participação que se apresentam com maior impacto na garantia da 

própria subsistência [...]”. (BRASIL, 2021j, p. 65; BRASIL, 2021d, p. 17) 
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4.3.2.3. Propostas para o instrumento e o modelo único de avaliação da deficiência do 

Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania 

 

A proposta para o instrumento e o modelo único de avaliação da deficiência do 

Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania (BRASIL, 2021h) será identificada neste 

trabalho como ‘Modelo ME e MC’, para utilizar a mesma designação do Relatório Final do 

GTI. O documento também descreve “[...] outros elementos do modelo de avaliação, 

notadamente a composição das equipes avaliadoras, assim como formulários e procedimentos 

que visam realçar o caráter interdisciplinar e multiprofissional da avaliação.” (BRASIL, 2021h, 

p. 1) 

 

Ao que pese registrar que o instrumento de avaliação proposto é uma adaptação do IFBr-

M, o ‘Modelo ME e MC’ ressalta, de início, que a sua elaboração teve como ponto de partida 

um diagnóstico das fragilidades do instrumento-base, apuradas a partir dos seguintes elementos: 

 

a) documentação do IFBr-M disponibilizada pela SNDPD (instrumento, manual de 

aplicação e relatório da pesquisa de validação, incluindo revisões); b) produção dos 

Grupos Técnicos Especializados, incluindo as discussões que estão refletidas nos 

relatórios e nas atas das reuniões que acompanham o relatório do GTI; c) estudo 

exploratório das avaliações da deficiência para o reconhecimento de direito ao 

Benefício de Prestação Continuada (BPC); e d) pesquisa de campo com uma amostra 

representativa de requerentes do BPC à pessoa com deficiência, cujos resultados 

também acompanham o relatório do GTI. (BRASIL, 2021h, p. 1) 

 

 Para o ‘Modelo ME e MC’, os elementos acima indicariam que o IFBr-M: a) não seria 

capaz de diferenciar as pessoas com deficiência leve daquelas sem deficiência; e, b) não 

possibilitaria a determinação adequada do grau de deficiência. Tais convicções decorreram do 

fato de que o IFBr-M avalia a deficiência a partir das limitações no desempenho de atividades 

e nas restrições de participação. Desse modo, as alterações em funções e estruturas do corpo e 

as barreiras ambientais afetariam o resultado apenas de modo indireto. 

 

O modelo proposto compreende que “[...] as alterações em funções e estruturas 

corporais, especialmente, constituem um pré-requisito para que qualquer comprometimento da 

funcionalidade possa ser considerado um fenômeno do campo da deficiência de acordo com o 

modelo biopsicossocial [...]” (BRASIL, 2021h, p. 1). Sendo assim, defende que “[...] qualquer 

proposta que promova ajustes no IFBr-M para torná-lo o instrumento único desconsiderando o 
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efeito direto do impedimento corporal no resultado da deficiência não irá resolver a fonte da 

maior parte dos seus problemas [...]”. (BRASIL, 2021h, p. 2) 

 

Para essa proposta, o impacto direto dos componentes funções e estruturas do corpo e 

fatores ambientais no resultado da avaliação seria imprescindível para atender os ditames da 

CDPD e da LBI. Assim também, para tornar os instrumentos “[...] capazes de diferenciar as 

pessoas sem deficiência daquelas com deficiência, bem como classificar adequadamente as 

pessoas com deficiência de acordo com o grau, [...] [sob pena de] conferir acesso indevido às 

políticas públicas, prejudicando seu público-alvo.” (BRASIL, 2021h, p. 2) 

 

Ressaltou-se, nesse sentido, que “[...] embora o IFBr-M possua um formulário de 

avaliação médica, este não foi objeto de análise no estudo de validação e não faz nenhuma 

diferença no resultado final da avaliação.” Infere-se, ademais, que por não ser obrigatória “[...] 

a aplicação do formulário de ‘funções corporais acometidas’[,] [...] a presença do médico na 

equipe avaliadora seria dispensável. Aponta-se, por fim, que a “[...] pesquisa [de] validação do 

IFBr-M não foi realizada no contexto da verificação da elegibilidade para acesso a benefícios 

ou serviços públicos e simplesmente presumia a existência do impedimento.” (BRASIL, 2021h, 

p. 5) 

  

O ‘Modelo ME e MC’ propôs uma adaptação do IFBr-M que seria “[...] capaz de 

melhorar o seu desempenho e torná-lo compatível com as políticas públicas brasileiras.” 

(BRASIL, 2021h, p. 7) Essa adaptação consistiria, em síntese: a) em manter o IFBr-M como 

instrumento para avaliar o componente de atividades e participação; b) em incluir formulários 

do instrumento do BPC para avaliar os componentes de funções e estruturas do corpo e de 

barreiras ambientais (anexos I e II da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015); c) em incluir a 

tabela combinatória que irá gerar os resultados da deficiência a partir dos qualificadores dos 

três componentes (atividades e participação, funções e estruturas do corpo e fatores ambientais). 

(BRASIL, 2021h) 

 

 A tabela combinatória estabelece o resultado quanto ao reconhecimento e a gradação 

da deficiência a partir de um total de 100 (cem) combinações possíveis entre os qualificadores. 

São “[...] cinco qualificadores baseados na CIF (nenhum, leve, moderado, grave ou completo) 

para os formulários de funções e estruturas do corpo e fatores ambientais do BPC, enquanto o 

IFBr-M admite quatro níveis de comprometimento da funcionalidade (nenhum, leve, moderado 
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ou grave).” (BRASIL, 2021h, p. 8) 

 

O ‘Modelo ME e MC’ considera que o resultado é ‘trivial’ para cerca de metade dos 

casos. Isso porque, das combinações possíveis, em 40 delas o qualificador de atividades e 

participação ou de funções do corpo é igual a ‘nenhum’, o que resulta na não consideração do 

indivíduo como pessoa com deficiência. Ao passo que, em outros 10 casos, “[...] o qualificador 

de funções e estruturas do corpo é grave ou completo e o qualificador de atividades e 

participação é grave e, nessas situações, não há dúvida de que o resultado deve ser deficiência 

grave.” (BRASIL, 2021h, p. 8) 

 

Para os casos em que a definição do grau da deficiência é mais complexa, foram 

consideradas de suma importância as informações levantadas na pesquisa de campo realizada 

pelo INSS. Sustenta a proposta, nesse ponto, ser possível “[...] afirmar que a tabela conclusiva 

[...] é a que gera o melhor resultado considerando os aspectos técnicos relacionados à avaliação 

da deficiência.” (BRASIL, 2021h, p. 8) 

 

O ‘Modelo ME e MC’ contempla outros elementos que contribuiriam com o processo 

de avaliação proposto, a saber: formulário padrão do médico assistente, formulário pedagógico 

para crianças e adolescentes em idade escolar, solicitação de parecer especializado de membro 

da equipe multiprofissional e interdisciplinar e possibilidade de videoconferência para casos 

específicos. 

 

 Um outro aspecto considerado diz respeito à composição das equipes avaliadoras. 

Destaca a proposta que esse aspecto tem especial relevância, “[...] pois são esses profissionais 

que resguardarão o direito das pessoas com deficiência às políticas públicas concebidas para 

atender as suas necessidades específicas.” (BRASIL, 2021h, p. 12) Por esse modelo, a equipe 

deve ser composta por dois integrantes. Um deles seria, necessariamente, o perito médico 

federal, responsável pela avaliação dos impedimentos em funções e estruturas do corpo e de 

parte do componente de atividades e participação. O outro avaliador estaria incumbido de 

qualificar os fatores ambientais e complementar a avaliação do componente atividades e 

participação, ambos utilizando o IFBr-M para essa finalidade. Na hipótese de estar a pessoa 

“[...] pleiteando um benefício previdenciário, assistencial ou tributário, o segundo avaliador 

será o analista do INSS. Para as outras finalidades, a segunda avaliação poderá ser realizada por 

entidades parceiras, mas sob supervisão do serviço social do INSS.” (BRASIL, 2021h, p. 12) 
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Por fim, no que concerne ao impacto orçamentário, o ‘Modelo ME e MC’ sustenta que 

a sua proposta aumenta, de modo moderado, a caracterização da deficiência em relação ao 

instrumento do BPC. Para tanto, indica que haveria um incremento no reconhecimento da 

deficiência de 49,7% (taxa de caracterização pelo instrumento do BPC) para 57,6% (taxa de 

caracterização do instrumento proposto). Esse percentual seria bem inferior ao verificado com 

a utilização do IFBr-M que, segundo a proposta, alcançaria o patamar de 94,9%. A elevação da 

taxa de caracterização da deficiência em 7,9 pontos percentuais em relação ao instrumento do 

BPC evidenciaria que “[...] a proposta não é neutra do ponto de vista fiscal, pois inclui no 

público do BPC indivíduos que hoje não têm o direito reconhecido.” (BRASIL, 2021h, p. 16) 

 

A proposta do ‘Modelo ME e MC’ sagrou-se vencedora no âmbito do GTI, obtendo os 

votos dos representantes dos ministérios da Economia, Cidadania e Saúde, além do 

representante da Advocacia Geral da União. A proposta da SNDPD contou apenas com os votos 

dos componentes do GTI indicados pelo próprio MMFDH. (BRASIL, 2021d, p. 21) Registra o 

Relatório de Avaliação Ex Ante, entretanto, que “[...] no momento da votação não havia 

representante do CONADE, em razão de sua inatividade, aguardando a realização do processo 

seletivo para definir sua nova composição.” (BRASIL, 2021j, p. 21-22) 

 

Os principais aspectos concernentes às duas propostas apresentadas serão considerados 

na análise dos estudos complementares que se fará a seguir. 

 

4.3.2.4. Estudo Exploratório dos Requerimentos de BPC à Pessoa com Deficiência 

 

O estudo exploratório dos requerimentos de BPC à pessoa com deficiência (BRASIL, 

2021c) foi executado e dirigido pela Secretaria de Previdência (à época integrante da estrutura 

administrativa do Ministério da Economia) e pelo Ministério da Cidadania. Contou, ainda, com 

contribuições de integrantes do GTE-I e GTE-O e colaboração da SNDPD/MMFDH. 

 

Foi estabelecido como objetivo do estudo comparar o resultado da avaliação da 

deficiência pelo IFBr-M e pelo instrumento do BPC. Para esse propósito, foram utilizados os 

dados das avaliações realizadas para fins de reconhecimento de direito ao BPC desde 2015. 

Como contrafactual, foi inferido “[...] qual teria sido o resultado de cada avaliação caso o IFBr-

M tivesse sido usado no lugar do instrumento do BPC.” (BRASIL, 2021c, p. 1) 
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O estudo registra que a sua metodologia consistiu em quatro etapas sucessivas, a saber: 

a) pareamento entre as atividades do IFBr-M e os itens de classificação do instrumento do BPC; 

b) transformação dos qualificadores do BPC (unidades de classificação da CIF) para a 

pontuação do IFBr-M (MIF adaptada); c) reprodução do modelo linguístico Fuzzy; d) 

classificação dos requerentes do BPC de acordo com o grau de deficiência a partir das réguas 

resultantes da pesquisa de validação. 

 

Para realizar a inferência pretendida, o estudo, inicialmente, promoveu o pareamento 

dos itens de classificação do instrumento do BPC com os itens da matriz de atividades e 

participação do IFBr-M, utilizando, para tanto, os códigos da CIF. O pareamento buscou 

estabelecer a “[...] correspondência entre os qualificadores do BPC (unidades de classificação 

da CIF) e a pontuação do IFBr-M, baseada na Medida de Independência Funcional (MIF) 

adaptada.” (BRASIL, 2021c, p. 1) 

 

O estudo reconhece que o pareamento não é exato, em face da ausência de algumas 

atividades do IFBr-M no instrumento do BPC, o que motivou a realização de extrapolações. O 

contrário também se verificou, uma vez que o instrumento do BPC possui atividades sem 

correspondência no IFBr-M. Além disso, no instrumento do BPC há itens de classificação de 

funções e estruturas do corpo e de fatores ambientais, domínios que não têm correspondência 

no IFBr-M para fins de pontuação. 

 

 Para promover a transformação entre os qualificadores da CIF e a pontuação da MIF 

adaptada, a falta de correspondência exata motivou que fossem considerados três cenários 

distintos. Um construído a partir de um estudo da Universidade de São Paulo. Outro proposto 

por um especialista indicado pela SNDPD. E um terceiro que representou uma situação 

considerada intermediária. 

 

Pelo instrumento do BPC, disposto na Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2, de 30 de 

março de 2015, os qualificadores dos componentes da avaliação da deficiência serão pontuados 

em termos percentuais, assim distribuídos: 0 = Nenhuma alteração (0 a 4%), 1 = Alteração Leve 

(5 a 24%), 2 = Alteração Moderada (25 a 49%), 3 = Alteração Grave (50 a 95%), 4 =Alteração 

Completa (96 a 100%). (BRASIL, 2015b) Já pela Matriz de Atividades e Participação do IFBr-

M, a deficiência é avaliada a partir dos graus de dependência funcional para a realização de 

atividades, agrupados em quatro níveis de pontuação: 25, 50, 75 e 100 pontos. (BRASIL, 2021i, 

p. 14) 
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Além da ausência de correspondência exata entre os qualificadores dos instrumentos 

e da falta de atividades correlacionadas entre ambos, aspectos reconhecidos no estudo, há uma 

grande distinção na forma com que cada instrumento distribui a pontuação atribuída pelos 

avaliadores. Essas variáveis merecem a adequada atenção, pois podem revelar se as 

comparações, extrapolações ou construção de cenários hipotéticos promovidos no estudo 

permitiriam vieses em face de seus resultados. 

 

 O modelo linguístico Fuzzy promove o rebaixamento da nota dos domínios que tem 

maior representatividade para cada tipo de impedimento. “Sua aplicação consiste em atribuir a 

menor nota do domínio para todas as atividades daquele mesmo domínio.” (BRASIL, 2021c, 

p. 14) A sua reprodução adequada dependeu, em duas situações, de se ter realizado com acerto 

“[...] a correspondência entre os itens de classificação (atribuir a cada atividade do IFBr-M uma 

ou mais atividades do instrumento do BPC) e a transformação das unidades de classificação 

(qualificadores baseados na CIF para a pontuação da MIF adaptada).” (BRASIL, 2021c, p. 15) 

Em outras duas situações, decorreu de inferência parcial ou reconhecida no estudo como 

‘imperfeita’. 

 

 A nota final do IFBr-M decorre da soma dos pontos das atividades discriminantes 

atribuídas por dois avaliadores. Não obstante fazer esse registro, o estudo registra que a 

classificação dos requerentes do BPC de acordo com o grau de deficiência a partir das réguas 

resultantes da pesquisa de validação foi estimada com “[...] a pontuação equivalente a uma 

avaliação apenas, que pode[ria] ser interpretada como a nota média que teria sido atribuída por 

dois profissionais.” (BRASIL, 2021c, p. 16) 

 

Apesar das limitações apontadas, reconhecidas no próprio estudo exploratório no que 

concerne às extrapolações, a conclusão a que o estudo chega é que seus “[...] resultados 

qualitativos são robustos.” (BRASIL, 2021c, p. 26) Em face disso, assevera que o IFBr-M, ao 

basear-se exclusivamente na restrição de participação, aliado “[...] ao fato de que as funções do 

corpo não afetam diretamente o resultado da avaliação [...] não diferencia as pessoas sem 

deficiência das pessoas com deficiência entre os requerentes de BPC.” (BRASIL, 2021c, p. 26) 

 

Identificamos problemas metodológicos em face desses aspectos. No estudo, o 

tratamento corresponde à taxa de caracterização da deficiência por cada instrumento. A 

validade do efeito médio do tratamento, assim, depende da inexistência de variáveis não 
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observáveis que possam ter sido consideradas no grupo de covariáveis endógenas ao tratamento 

e ao resultado. 

 

Isso significa que os pares selecionados para pareamento devem ser similares nas 

características observadas, fator que não ficou claramente demonstrado. Essa circunstância 

também pode ter comprometido a fase seguinte, em que a reprodução do modelo linguístico 

Fuzzy dependeu da adequação no estabelecimento da correspondência entre as unidades de 

classificação dos dois instrumentos. Esses elementos, cuja análise pormenorizada extrapola os 

limites da nossa abordagem, podem ter comprometido os resultados do estudo, não tendo sido 

demonstrada a ausência de viés em face de eventuais variáveis não observáveis. 

 

Ao propor a realização do estudo, o GTE-O já havia reconhecido a ausência de 

correspondência exata entre os componentes da CIF presente nos dois instrumentos e as réguas 

sugeridas pela equipe da UnB. De igual modo, consignou que a estrutura dos dois instrumentos 

e as unidades de classificação que eles utilizam são diferentes, dado que o BPC adota 

qualificadores baseados na CIF e o IFBr-M gera uma pontuação baseada na MIF, o que sugeriria 

cuidado na interpretação dos resultados. (BRASIL, 2021f) 

 

O relatório do GTE-I também apontou limitações na realização de uma análise 

comparativa das bases de dados de teste do IFBr-M com as bases de dados da avaliação do 

BPC, considerando as unidades de classificação da CIF. Registrando, nesse sentido, que “[...] 

algumas categorias serão difíceis de recuperar informações, como o trabalho, que não tem 

categorias correspondentes no BPC, assim como [a inviabilidade do] resgate de informações 

para aplicar o Fuzzy, sem o qual não é possível comparar conclusões.” (BRASIL, 2021g, p. 11) 

 

O último problema metodológico decorreu da consideração da nota de um único 

avaliador como equivalente à média que seria apurada a partir das notas atribuídas por dois 

avaliadores. A estratégia utilizada no estudo desconsidera a importância de avaliar os 

componentes da deficiência a partir de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, com o 

que se espera a obtenção de distintas perspectivas por profissionais com diferentes formações 

técnicas. Essa circunstância pode conduzir, por natural, a percepções não uniformes do 

comprometimento funcional por domínio avaliado, com a consequente atribuição de 

pontuações diversas pelos integrantes da equipe de avaliação biopsicossocial na deficiência. 
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Tais situações autorizam que se receba com reservas a assertiva do estudo de que seus 

resultados qualitativos são robustos, bem como a de que as conclusões que apresenta são 

suficientes para atestar que o IFBr-M não diferencia adequadamente as pessoas sem deficiência 

daquelas com deficiência. 

 

4.3.2.5. Análise da Aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado em 

Requerentes do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência 

 

A análise da aplicação do IFBr-M em requerentes do BPC à pessoa com deficiência 

(DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021), identificado na proposta do ‘Modelo ME e MC’ como 

“[...] pesquisa de campo com uma amostra representativa de requerentes do BPC à pessoa com 

deficiência [...]” (BRASIL, 2021h, p. 1), foi conduzido por pesquisadores da Universidade de 

Marília (UNIMAR), com registro de agradecimentos ao Ministério da Cidadania, à Secretaria 

de Previdência, à Perícia Médica Federal, ao INSS e à SNDPD/MMFDH. 

 

A ausência de dimensionamento do impacto orçamentário decorrente da adoção do 

IFBr-M nas políticas públicas para pessoas com deficiência justificou o estudo. Considerou-se 

necessário, para a compreensão desse aspecto, promover a “[...] sua aplicação prática em 

requerentes reais de benefícios, para comparar o resultado da avaliação a partir do instrumento 

atualmente utilizado com o instrumento que será utilizado como base no modelo único.” (DIAS; 

BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 6) A escolha do BPC para essa comparação foi motivada no 

fato de a política possuir “[...] instrumento maduro, grande número de beneficiários e 

significativo impacto orçamentário [...]”. (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 6) 

 

 O estudo fez consignar que a utilização do IFBr-M, por ter como foco a avaliação do 

indivíduo a partir das restrições de atividades e participação, “[...] pode significar uma 

ampliação do público atendido pela política e uma mudança no perfil dos beneficiários, 

trazendo ao benefício pessoas com restrição de participação não relacionada ao impedimento 

nas funções e estruturas do corpo [...]”. (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 6) Asseverou, 

ademais, que o público-alvo atendido pelo BPC é caracterizado por indivíduos 

socioeconomicamente vulneráveis, dado que a ausência de meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família constitui um dos pré-requisitos para acessar o 

benefício. E que, nesse contexto, há “[...] diversos fatores [que] concorrem para prejudicar a 
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participação efetiva na sociedade, os quais muitas vezes não estão relacionados à caracterização 

ou não como pessoa com deficiência.” (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 6) 

 

As avaliações foram realizadas pelos mesmos profissionais que já as promovem como 

condição de elegibilidade ao BPC, a saber, peritos médicos federais e assistentes sociais do 

INSS. As localidades nas quais o estudo foi realizado foram “[...] indicadas pelos representantes 

regionais do serviço social do INSS e pelos coordenadores regionais da perícia médica federal 

[, mediante consulta aos profissionais] [...] sobre o interesse em contribuir para a pesquisa.” 

(DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 10) 

 

 Antecipando a expectativa de que os resultados da pesquisa poderiam “[...] ensejar as 

adequações necessárias para que o instrumento proposto pelo GTI seja aderente à realidade das 

políticas existentes e não represente custo orçamentário inadequado que acabe por afetar 

negativamente as políticas, dado o cenário de restrições fiscais [...]”, o estudo objetivou testar 

“[...] a hipótese de que a taxa de caracterização como pessoa com deficiência sob o IFBr-M 

seria igual à taxa de caracterização como pessoa com deficiência do instrumento do BPC.” 

(DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 7). 

 

 Na elegibilidade ao BPC, a avaliação conclui pelo resultado binário de deferir ou não o 

benefício, sendo o indivíduo reconhecido como pessoa com deficiência apenas na primeira 

hipótese. Por sua vez, a avaliação com o uso do IFBr-M resulta no reconhecimento da existência 

ou não da deficiência e na valoração do seu grau, entre os níveis: leve, moderada ou grave. O 

estudo teve como objetivo, portanto, mensurar a medida de equivalência entre o instrumento do 

BPC e o IFBr-M no reconhecimento da deficiência, considerando “[...] prudente testar a 

hipótese de concessão do BPC sob três cenários: (i) quando a deficiência, segundo o IFBr-M, é 

grave, (ii) quando é pelo menos moderada, e (iii) para todas as gradações de deficiência do 

instrumento.” (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 7) 

 

Na análise dos dados, “[...] o instrumento do BPC foi considerado como método de 

referência e seus dados foram expressos de forma dicotômica: o termo ‘Sim’ indica o 

deferimento do benefício; o termo ‘Não’ indica o indeferimento do benefício, em função da 

caracterização como pessoa com deficiência.” (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 11) Já 

em relação ao IFBr-M, a variável dicotômica foi estabelecida do seguinte modo: “[...] para o 

grau de deficiência ‘nenhum’ foi atribuída o termo ‘Não’, que indica o indeferimento do 
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benefício; para os graus de deficiência ‘leve, moderado ou grave’ foi atribuído o termo ‘Sim’.” 

(DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 12) 

 

 Na apresentação da hipótese a ser testada, o estudo registrou que, desde 2015, a taxa de 

caracterização da deficiência verificada no acesso ao BPC é de 47% “[...] entre os indivíduos 

que passaram pela avaliação administrativa de renda e foram submetidos às avaliações do 

assistente social e do perito médico federal [...]”. Percentual “[...] bastante inferior ao [...] do 

IFBr-A – instrumento utilizado na análise dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 

142, de 8 de maio de 2013 – que é de aproximadamente 78%.” (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 

2021, p. 6) 

 

 Na discussão dos resultados, o estudo aponta que a taxa de caracterização da 

deficiência para os requerentes do BPC, com a utilização do IFBr-M, seria muito superior à do 

instrumento atualmente em uso “[...] no reconhecimento àquele benefício: 94,9% contra 49,7% 

na amostra, ou seja, uma diferença de 45,3 pontos percentuais ou 91,1% em termos 

proporcionais.” (DIAS; BUCHAIM; CHAGAS, 2021, p. 33) Porcentagem que permaneceria 

elevada, mesmo com a desconsideração dos casos de deficiência leve segundo o IFBr-M, 

situação em que o percentual alcançaria 62,5%. 

  

O estudo conclui que há um baixo nível de concordância entre os dois instrumentos, 

em razão de ser a taxa de caracterização da deficiência pelo IFBr-M superior à verificada com 

a utilização do instrumento atualmente utilizado no reconhecimento do direito ao acesso ao 

BPC. 

 

A primeira dificuldade metodológica para alcançar o objetivo pretendido de comparar 

a taxa de caracterização da deficiência entre o instrumento do BPC e o IFBr-M decorre da 

distinção com que os instrumentos promovem a avaliação da deficiência. No instrumento do 

BPC, utiliza-se o método binário de avaliação da deficiência, pelo qual o indivíduo é 

reconhecido como pessoa com deficiência ou não. No resultado da avaliação, que corresponde 

ao eventual reconhecimento do direito de acesso ao benefício, não se estabelece a gradação da 

deficiência. Por sua vez, o IFBr-M avalia a deficiência a partir do nível de comprometimento 

funcional, estabelecendo, ao final, uma valoração conforme a deficiência se apresente em grau 

leve, moderado ou grave. 
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Essa diferenciação se mostra relevante para o resultado, pois, conforme estabelece o 

art. 8º da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015, o benefício será indeferido quando o 

qualificador final do componente Funções do Corpo for nenhum ou leve ou, ou quando o 

qualificador final do componente Atividades e Participação for nenhum. (BRASIL, 2015b) 

Além de não conferir acesso ao BPC, tais variáveis conduzem ao não reconhecimento da 

deficiência em face da pessoa avaliada. 

 

Para que se promova a comparação entre o instrumento do BPC e o IFBr-M, a fim de 

mensurar o nível de concordância entre ambos na taxa de caracterização da deficiência, é 

necessário que a variação seja exógena ao efeito do tratamento (taxa de reconhecimento da 

deficiência por meio de cada instrumento) observado no resultado. Ou seja, que essa variação 

não seja influenciada por qualquer característica não-observável endógena ao instrumento, o 

que configuraria a existência de viés de variável omitida decorrente de problema de seleção. 

 

O estudo aponta que a taxa de caracterização da deficiência entre os requerentes do 

BPC com a utilização do IFBr-M atingiria o patamar de 94,9% da amostra. Esse resultado, 

contudo, inclui as pessoas com comprometimento leve nas funções e estruturas do corpo que 

foram avaliadas como pessoa com deficiência pelo IFBr-M. No instrumento do BPC, o 

impedimento leve não confere acesso ao benefício, mesmo que a pessoa seja avaliada com 

comprometimento completo ou grave nos qualificadores dos componentes Atividades e 

Participação e Fatores Ambientais, não reconhecendo os indivíduos assim qualificados como 

pessoas com deficiência.  

 

Desconsiderando os casos de deficiência leve, a taxa de caracterização da deficiência 

entre os requerentes do BPC com a utilização do IFBr-M alcançaria, conforme o estudo, o 

patamar de 62,5%. Percentual superior ao do instrumento do BPC atualmente em uso, de 49,7%, 

mas pouco acima do instrumento proposto pelo ‘Modelo ME e MC’, estimado em 57,6%, e 

bastante inferior ao do IFBr-A, de aproximadamente 78%. Tem-se configurado, portanto, a 

existência de viés de variável omitida que superestima o resultado, em relação àquele 

apresentado como correspondente a 94,9% da amostra. 

 

Mesmo demonstrando que o nível de discordância entre os dois instrumentos na taxa 

de caracterização da deficiência não é tão alto, sobreleva ressaltar que a avaliação 

biopsicossocial da deficiência, quando necessária, deve reconhecer todas as pessoas com 
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deficiência, diferenciando-as em face dos níveis de limitação de atividades e de restrição de 

participação social. Os critérios de elegibilidade dos beneficiários de determinada política, 

sobretudo quando mais restritivos, não são parâmetros adequados para um instrumento único 

de avaliação biopsicossocial da deficiência que, para ser utilizado por políticas públicas 

diversas em suas bases e em suas formas, deve ter escopo suficientemente genérico. 

(LASCOUMES; LE GALES, 2007) 

 

Os requerentes do BPC são, de fato, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade 

social, haja vista que um dos critérios para a concessão do benefício é que a renda mensal 

familiar per capta seja de até ¼ do salário-mínimo. Isso, contudo, não permite concluir que o 

uso de um instrumento de avaliação que amplie o reconhecimento das pessoas com deficiência 

implique uma mudança no perfil do público atendido por essa ação governamental. 

 

4.3.2.6. Análise Comparativa entre os Perfis de Beneficiários de Políticas Públicas 

 

A Análise Comparativa entre os Perfis de Beneficiários de Políticas Públicas (ESCOLA 

NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a) foi conduzida pela Evidência 

Express, uma iniciativa da Diretoria de Altos Estudos da Escola Nacional de Administração 

Pública (EvEx/Enap), composta por “[...] uma equipe de pesquisadores focada em reunir, 

sintetizar e fornecer evidências para o desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas 

[...]” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 3) 

 

Em sua introdução, o estudo registra uma distinção entre os critérios de avaliação da 

deficiência e os de concessão de benefícios às pessoas com deficiência. Nesse sentido, observa 

que existe, em relação ao primeiro aspecto, um claro caminho no sentido da sua unificação, mas 

uma falta de unidade em relação ao segundo aspecto. Por essa razão, a equipe considerou “[...] 

necessário discutir – sob a metodologia do instrumento de avaliação biopsicossocial da 

deficiência – quais as diferenças nesta escala unificada entre as deficiências cobertas por cada 

tipo de benefício.” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 6) 

 

Em face disso, a partir dos dados coletados durante a pesquisa de campo para validar o 

IFBr-M, o estudo promoveu uma análise exploratória “[...] com o objetivo de evidenciar as 

diferenças entre o perfil socioeconômico dos beneficiários do BPC por deficiência e os 

beneficiários de outros programas [...]. (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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PÚBLICA, 2021a, p. 6) 

 

Registra o estudo que, durante a pesquisa de campo, além dos itens de resultado da 

matriz de aplicação do instrumento, também foram coletadas variáveis socioeconômicas, como: 

raça, escolaridade, local da residência (urbana ou rural), sexo, renda familiar, idade e faixas 

etárias. A partir desses dados, foi promovida uma análise descritiva dos resultados com o 

objetivo de traçar perfis e identificar diferenças entre os avaliados que recebem BPC em relação 

aos demais. Para alcançar esse objetivo, “[...] foi necessário calcular cada nível de deficiência, 

considerando os critérios de aplicação do método Fuzzy, soma da pontuação dos domínios e 

classificação por nível de acordo com o tipo de deficiência e com a faixa etária.” (ESCOLA 

NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 8) 

 

A fim de analisar o perfil de deficiência entre os beneficiários do BPC, empregando a 

própria pontuação do IFBr-M, a análise exploratória se restringiu aos indivíduos com idade 

entre 18 e 59 anos que, correspondendo a aproximadamente 30% da amostra, constitui a maior 

faixa etária de pontuação comparável do estudo. Como grupos de comparação, foram 

considerados indivíduos que recebiam algum outro benefício e os que não recebiam nenhum 

tipo de benefício, além de um terceiro grupo de comparação composto pelos integrantes dos 

dois primeiros. 

 

As tabelas apresentadas no estudo exploram as diferenças das características 

socioeconômicas entre os beneficiários do BPC e de outro ou nenhum programa, assim como 

as diferenças “[...] nas mesmas características socioeconômicas entre os Tipos de Deficiência e 

os Níveis de Deficiência, calculados de acordo com o manual do IFBrM [...]” (ESCOLA 

NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 13). 

  

A Figura 5 demonstra “[...] as distribuições das pontuações do IFBrM calculadas por 

Domínios entre os indivíduos beneficiários (em azul) e não beneficiários (em verde), com idade 

entre 18 a 59 anos.” Observa-se que, “[...] em todos os domínios, os beneficiários do programa 

apresentam a pontuação mediana abaixo dos não beneficiários – o que indica um perfil de 

deficiência mais restritivo.” Como “[...] os domínios não possuem o mesmo número de 

questões, a pontuação somada não é comparável entre domínios [...]”. Não obstante, verifica-

se que as “[...] diferenças são mais acentuadas entre os domínios de ‘Vida Doméstica’, 

‘Relações Interpessoais’ e ‘Vida Econômica’.” (ESCOLA NACIONAL DE 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 18). 

 

Figura 5 - Distribuições e medianas de soma de pontuação por domínio e recebimento do BPC entre indivíduos 

com idade entre 18 e 59 anos 

  
 

Ao aprofundar a exploração dos dados, o estudo apresenta os cálculos médios das somas 

de pontuação por domínio, identificadas por tipos de deficiência, “[...] comparando os 

indivíduos de acordo com o status de recebimento do BPC.” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 19) 

 

Os gráficos da Figura 6 espelham “[...] que [,] em todos os tipos de deficiência, os 

beneficiários do BPC apresentam uma pontuação mediana menor ou igual à do grupo não 

beneficiário do programa, associada a um maior grau de deficiência.” É destacado, ainda, que 

o “[...] perfil de deficiência entre os tipos ‘Intelectual-Cognitivo’ [...] e ‘Mental-Psicossocial’ 

[...] é minimamente mais restrito entre os beneficiários do programa [...]. Já entre os tipos de 

deficiência ‘Auditivo’ [...], ‘Físico’ [...] e ‘Visual’ [...] as diferenças são mais acentuadas.” 

(ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 19) 
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Fonte: reprodução da Figura 3.1 da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência - análise comparativa 

entre os perfis de beneficiários de políticas públicas (ENAP, 2021a) 
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Figura 6 - Mediana das somas de pontuação por domínios, tipo de deficiência e recebimento do BPC entre 

indivíduos com idade entre 18 e 59 anos 
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Fonte: reprodução da Tabela 3.2 do Doc 10. Avaliação Biopsicossocial da Deficiência - análise 

comparativa entre os perfis de beneficiários de políticas públicas 
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O estudo apresenta como principal consideração da análise exploratória, “[...] a de que 

os beneficiários do BPC apresentam um perfil de deficiências mais restritivo [do] que [aqueles 

que] recebem outros ou nenhum benefício.” Além de apresentar “[...] um perfil socioeconômico 

diferente. Quando comparados aos beneficiários de outros programas ou não beneficiários, os 

beneficiários do BPC são, em geral, mais jovens [...] [e com] uma menor escolaridade.” 

Também se identificou que esse grupo “[...] apresenta uma maior concentração de residências 

na zona rural.” Ademais, nesse grupo, “[...] a prevalência de níveis de deficiência ‘Graves’ 

chega a 42%. Um número alto quando comparado ao grupo que recebe outros ou nenhum 

benefício (18%) [...].” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021a, p. 

21) 

 

Ainda que a avaliação se restrinja à “[...] faixa etária de 18 a 59 anos, os beneficiários 

do BPC apresentam um perfil de deficiência mais restritivo em todos os domínios.” Quando 

replicada a “[...] análise para cada tipo de deficiência, os beneficiários do BPC também 

apresentam medianas de pontuação total sempre menores ou iguais às dos que recebem algum 

outro ou nenhum benefício.” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

2021a, p. 21). 

 

As conclusões acerca do perfil da deficiência entre os beneficiários do BPC condizem 

com os critérios de elegibilidade da política e com o contexto socioeconômico a que esses 

indivíduos estão expostos. Como o comprometimento leve nas funções e estruturas do corpo 

não confere acesso ao BPC, é consentâneo que os beneficiários da política apresentem, em 

alguma medida, um perfil de deficiência mais grave. O limite de renda familiar, por sua vez, 

situa os requerentes em condição de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Figurando na 

base da pirâmide social, a experiência da deficiência desses indivíduos tende a ser agravada 

pela ausência de facilitadores e pela maior presença de barreiras. Esses elementos concorrem 

para restringir o acesso à saúde, à educação, ao trabalho, dentre muitos outros direitos, 

limitando, ainda mais, a possibilidade de participação social em igualdade de oportunidades. 

 

Com o uso do IFBr-M como instrumento de avaliação, o estudo demonstrou que a 

funcionalidade entre os beneficiários do BPC – em todos os domínios, tipos e níveis de 

deficiência – apresenta medianas de pontuação menores do que a dos indivíduos atendidos por 

outras políticas públicas, ou mesmo dos que não recebem qualquer benefício. Esses resultados 

evidenciam o caráter mais restritivo do reconhecimento da deficiência pelo instrumento do BPC 
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e apontam, em contrapartida, a adoção de critérios mais amplos em outras políticas, o que se 

mostra mais adequado para aquelas de caráter universal. 

 

Essas constatações evidenciam que a delimitação dos critérios de acesso a benefícios e 

serviços públicos devem ser definidos no desenho da política. Ao instrumento cabe 

operacionalizar a ação governamental, mas ele deve ser amplo o suficiente para alcançar as 

peculiaridades de cada política pública. Sem isso, não se afigura viável a pretensão de utilizar 

um instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência para atender, de modo 

adequado, as finalidades e objetivos das mais de três dezenas de políticas voltadas à pessoa com 

deficiência, apenas no plano da administração pública federal. 

 

4.3.2.7. Determinantes da Concessão do Benefício de Prestação Continuada 

 

 O estudo dos determinantes da concessão do BPC (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b) também foi desenvolvido pela EvEx/Enap. Na sua 

introdução e contextualização, é ressaltado que ocorre no Brasil, desde 2008, o debate para a 

definição do novo modelo de avaliação da deficiência, bem assim, que, enquanto não estiver 

regulamentado o instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o art. 2º 

da LBI, “[...] a concessão do BPC dependerá de avaliação médica e avaliação social realizadas 

nos termos da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2, de 30 de março de 2015.” 

 

O estudo registra que, atualmente, “[...] as avaliações são realizadas independentemente 

pela perícia médica federal e pelo serviço social do [...] INSS, com a utilização de instrumentos 

apresentados especificamente para esse fim.” Por essas razões, aponta que “[...] há espaço para 

divergências quanto à importância atribuída aos dois tipos de avaliações consideradas para a 

concessão do BPC.” Nesse sentido, observou que, mesmo “[...] que o instrumento de concessão 

contemple dimensões biopsicossociais, incluindo os aspectos biomédicos, ambientais e sociais, 

é possível que exista uma preponderância da avaliação médica.” Essa observação se mostrou 

relevante e oportuna, uma vez que não existe, até o momento, “[...] uma análise bem 

estabelecida da importância que cada uma destas dimensões exerce no instrumento de 

concessão do BPC.” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 5) 

 

A partir das diretrizes da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015 (BRASIL, 2015b) e 

dos dados do Sistema Integrado de Benefícios – SIBE BPC/LOAS, foi estudado “[...] o impacto 
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teórico e empírico de cada um dos qualificadores de deficiência, definidos como ‘Fatores 

Ambientais’, ‘Atividades e Participação’ e ‘Funções do Corpo’.” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 5-6) O estudo ressaltou que o trabalho não se 

destinou a “[...] avaliar a adequação ou composição dos qualificadores dos componentes que 

caracterizam a decisão do BPC [...]”, mas sim apurar quais fatores estão mais associados à 

concessão do benefício “[...] e como cada qualificador afeta a concessão do BPC no instrumento 

atual.” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 6) 

 

Os dados anonimizados utilizados no estudo foram fornecidos pela SNDPD/MMFDH e 

compreenderam “[...] todo o universo de avaliações de concessão do BPC realizadas e 

armazenadas pelo Sistema Integrado de Benefícios – SIBE BPC/LOAS” (ESCOLA 

NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 7). Foram utilizados, de um total 

de mais de 2,54 milhões de avaliações, aquelas que incluíssem “[...], tanto uma avaliação social 

quanto uma avaliação médica [...] [, excluídas as] avaliações nas quais o motivo não seja a 

deficiência [...].” (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 9) A 

seleção para a amostra foi condicionada à caracterização da impossibilidade de recuperação 

completa em menos de dois anos pelo avaliador médico, configurando o impedimento de longo 

prazo. 

 

O estudo procurou explicar “[...] o quanto da decisão de concessão ou rejeição do 

benefício depende da pontuação em suas dimensões e de outras informações coletadas durante 

as avaliações sociais e médicas.” Para tanto, buscou-se compreender a importância, no atual 

sistema, do profissional médico na conceção do benefício. Num segundo momento, procurou-

se identificar “[...] como fatores observáveis – indiretos à geração das pontuações dos 

qualificadores e coletados durante as avaliações – predizem as pontuações geradas para os 

qualificadores e, indiretamente, como estes fatores predizem a concessão do BPC.” (ESCOLA 

NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 6) 

 

Com a utilização da Tabela Conclusiva de Qualificadores (TCQ) (ferramenta utilizada 

para definir a combinação de resultados por qualificadores que confere acesso ao benefício), os 

achados do estudo apontaram que é atribuída “[...] a priori, uma importância praticamente nula 

aos ‘Fatores Ambientais’ e uma importância idêntica a ‘Atividades e Participação’ e ‘Funções 

do Corpo’.” Não obstante, apesar do caráter multidisciplinar atribuído ao instrumento do BPC, 

o estudo demonstrou que “[...] a regra de concessão é potencialmente mais dependente dos 
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produtos da avaliação médica do que da avaliação social.” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 6) 

 

O estudo sugere que o instrumento, embora projetado para dar importância equivalente 

aos qualificadores ‘Atividades e Participação’ e ‘Funções do Corpo’, não alcança essa 

finalidade na prática. Isso porque, “[...] o efeito médio de todos [os] qualificadores difere 

significativamente do efeito calculado pela TCQ [...]”. Identificou-se que “[...] o qualificador 

de ‘Atividades e Participação’ foi responsável pela concessão em 26.2% das avaliações 

realizadas, enquanto o qualificador de Funções do Corpo levou à concessão em 22.3% das 

avaliações. [...]”. Destacou-se, entretanto, que “[...] a importância do qualificador de ‘Fatores 

Ambientais’ é exacerbada nos dados, pois o único caso no qual este qualificador é causa da 

concessão corresponde a 13.6% das avaliações realizadas” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 18-19). 

 

Figura 7 - Frequência das pontuações dos qualificadores nos dados 

 

 

A Figura 7 demonstra a frequência com que os qualificadores figuraram na 

caracterização dos graus da deficiência. A análise que o estudo fez dos resultados apontou que 

“[...] o instrumento de avaliação do BPC, com efeitos baseados na TCQ, de fato atribui uma 

Nenhuma (0) Leve (1) Moderado (2) Grave (3) Moderado (4) 

Qualificadores 

F
re

q
u

ên
ci

a
 

0.0 

0.2 

 

0.4 

0.6 

Q1: Fatores Ambientais Q2: Atividades e Participação Q3: Funções do Corpo 

Fonte: Figura 3.2 do estudo dos determinantes da concessão do BPC (ENAP, 2021b) 
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maior importância às decisões da avaliação médica em relação à avaliação social.” Em ordem 

de grandeza, atribuiu-se à avaliação médica uma importância três vezes superior à da avaliação 

social. Essa divergência ainda seria atenuada pelo fato de se atribuir uma importância 

exacerbada ao qualificador de ‘Fatores Ambientais’. (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 19) 

 

Ao examinar a influência que as variáveis exercem na propensão de concessão do 

benefício, destacou-se “[...] que o efeito das Alterações sobre o Qualificador de Funções do 

Corpo (0.865) domina em relação aos demais, com um valor 6 vezes maior que o segundo 

qualificador, Atividades e Participação (0.145).” E, segundo essa análise, o “[...] Prognóstico 

Desfavorável é a variável com maior efeito, direto e indireto, para a concessão do BPC.” 

(ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 22) 

 

Ao atribuir uma medida para aferir a comparação da importância relativa entre a 

avaliação médica e social, foi estimado que um aumento completo na avaliação social eleva a 

probabilidade de concessão do BPC em 25.3 pontos percentuais, enquanto o aumento completo 

na avaliação médica foi associado a um percentual de 36.9 de probabilidade de concessão do 

benefício. Essa diferença “[...] seria ainda maior utilizando apenas os resultados obtidos através 

da TCQ [...] [mostrando] que [...] a regra de concessão é mais dependente dos produtos da 

Avaliação Médica do que da Avaliação Social.” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 25) 

 

O estudo demonstrou que “[...] as pontuações em cada qualificador podem ser afetadas, 

em algum grau, por variáveis ‘indiretas’, produzidas pelas avaliações social e médica [...]”, e 

que também nessas situações, as “[...] variáveis produzidas pela avaliação médica têm um efeito 

indireto maior na concessão do benefício do que variáveis relativas às características 

ambientais, coletadas durante a avaliação social”. (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 6) 

 

O estudo concluiu que há preponderância da avaliação médica sobre a avaliação social. 

Isso é explicado, em parte, “[...] pela divisão de atribuições entre profissionais nas avaliações 

[...].” Ressalta, no entanto, não ter a finalidade de julgar a “[...] adequação ou composição ideal 

das dimensões que caracterizam a decisão pelo benefício e nem a alocação ideal de 

responsabilidades entre os profissionais [...]”. Os seus resultados, contudo, são apresentados 
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como um diagnóstico do instrumento de avaliação da deficiência atualmente em vigor para a 

concessão do benefício. Embora reconhecendo que os resultados são, em certa medida, 

preliminares e passíveis de aprimoramento, esses são colocados como uma contribuição para a 

discussão acerca da implantação de novos instrumentos de avaliação da deficiência, visando 

“[...] ampliar a garantia de acesso do público-alvo ao benefício.” (ESCOLA NACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2021b, p. 26) 

 

Apesar da pretensa instituição de uma avaliação biopsicossocial da deficiência na 

elegibilidade ao BPC, o estudo demonstra que a decisão de concessão ou rejeição do benefício 

ainda é dependente, em maior medida, da pontuação atribuída na avaliação médica. Enquanto 

se observa no BPC uma preponderância da avaliação médica sobre a avaliação social, nas outras 

políticas públicas, de regra, é a avaliação médica o próprio instrumento que concretiza o acesso 

a benefícios e serviços.  

 

Nesse cenário, impõe a legislação que se estabeleça um instrumento que permita a 

avaliação da deficiência em face da interação entre os impedimentos corporais e os fatores 

contextuais. Isso pressupõe desconsiderar codificações já estabelecidas e armazenadas na 

memória organizacional, para dar lugar às compreensões extraídas da evolução conceitual e 

normativa da deficiência, estimulando o tomador de decisão a buscar novas respostas. (JONES, 

2003) Esse parece ser o caminho para atender o comando da LBI de que a avaliação da 

deficiência, quando necessária, seja realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, 

permitindo contar com os saberes de profissionais de variadas formações. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Este estudo analisou os principais aspectos que orientaram as discussões e os estudos 

desencadeados no âmbito do GTI, com o objetivo de identificar as motivações mais relevantes 

para os atores e organizações envolvidos no processo decisório voltado a definir o modelo e o 

instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência no Brasil. 

 

Acompanhamos, para tanto, o marco teórico que compreende a deficiência como um 

fenômeno correlacional entre o corpo humano com impedimentos e o meio físico e social. Esse 

entendimento retrata o paradigma biopsicossocial da deficiência estabelecido pela CIF, a qual 

identifica ‘deficiência’ e ‘funcionalidade’ como extremos em que a pessoa se situa em relação 

ao ambiente em que convive. Nosso referencial teórico foi alicerçado, de igual modo, na 

compreensão de que uma abordagem da política pública a partir de seus instrumentos é um 

caminho eficaz para compreender a tomada de decisão pelo gestor público. (CAPANO; 

HOWLETT, 2020) 

 

Preliminarmente à análise do principal corpus de pesquisa deste trabalho, investigamos 

objetivos específicos concernentes aos parâmetros censitários de identificação da pessoa com 

deficiência no Brasil e à evolução da avaliação da deficiência nos normativos que dispõem 

sobre o BPC. 

 

O cotejo entre as distintas metodologias utilizadas nos levantamentos censitários 

evidenciou que o IBGE, ao promover o censo demográfico de 2010, considerou como pessoas 

com deficiência todas aquelas identificadas com qualquer grau de dificuldade na realização das 

atividades elencadas como qualificadoras da deficiência. Contudo, a partir de 2018, o instituto 

de estatística brasileiro alterou a sua metodologia, o que resultou na exclusão das pessoas com 

deficiência leve e, possivelmente, em alguma parcela das pessoas com deficiência moderada. 

Como consequência, parte da população que tecnicamente deveria ser reconhecida como 

pessoas com deficiência foi conduzida à invisibilidade, circunstância que pode fazer com que 

“desapareçam” os problemas que lhes são relacionados na definição da agenda da ação 

governamental. 

 

O exame dos normativos que dispõem sobre o BPC, por sua vez, revelou uma 

importância crescente da atuação de específicas burocracias de nível de rua. Ao julgamento dos 
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peritos médicos federais e dos assistentes sociais do INSS, particularmente dos primeiros, foi 

conferido amplo poder na avaliação da deficiência. Isso se desdobrou em uma maior 

discricionariedade na atuação desses profissionais na elegibilidade à política ou “[...] como 

mediadores entre os cidadãos e esses novos benefícios, quando não podem ser assegurados.” 

(LIPSKY, 2019, p. 43) Circunstância que ressalta a relevância de que sejam estabelecidos 

instrumentos claros e objetivos de avaliação da deficiência, de modo a minimizar a alta 

ambiguidade que pode estar envolvida nesse processo, com o potencial de conduzir a situações 

não isonômicas no acesso ao benefício. 

 

Com o uso do método fenomenológico, analisamos as discussões estabelecidas nos 

grupos técnicos especializados e as conclusões a que chegaram os estudos complementares, 

elementos que embasaram a deliberação do GTI em relação às duas propostas apresentadas 

nesse processo decisório. 

 

Das discussões havidas no GTE-N, extraímos a preocupação de que se promova a 

mínima intervenção no ordenamento jurídico vigente. A cautela justifica-se, pois aspectos 

próprios de específicas políticas públicas, como os critérios de elegibilidade dos beneficiários, 

não devem ser alcançados pela implementação do instrumento único de avaliação 

biopsicossocial da deficiência. 

 

O instrumento, até por ser único, precisa ser suficientemente genérico para ser aplicado 

ao conjunto das distintas políticas públicas, cada qual orientada a alcançar objetivos e 

finalidades diversos.  

 

 Inobstante isso, enquanto um tipo específico de instituição, os instrumentos de política 

regulam e tornam mais previsíveis o comportamento dos atores e organizações, estruturando, 

em parte, o processo e seus resultados. Sob esse aspecto, a instrumentação se apresenta como 

uma questão política que não deve ser olvidada. “Ao contrário, quanto mais a ação pública se 

define por seus instrumentos, mais as questões da instrumentação correm o risco de realçar 

conflitos entre diferentes atores, interesses e organizações.” (LASCOUMES; LE GALES, p. 9, 

tradução nossa) 

 

Os debates ocorridos no GTE-I oportunizaram o confronto dos principais pontos de 

divergência, dos quais destacamos as diferentes percepções quanto à atribuição da pontuação 
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dos componentes que devem ser considerados na avaliação da deficiência. Entre os membros 

do GTE-I foi defendido, de um lado, que todos os componentes previstos no §1º do art. 2º da 

LBI deveriam ser pontuados para, em conjunto, valorar o grau da deficiência. De outro, foi 

considerado que a valoração da deficiência a partir da funcionalidade, com base na Matriz de 

Atividade e Participação do IFBr-M, atenderia a todos os dispositivos legais.  

 

Esse aspecto reflete a problematização específica da questão que, constituindo-se em 

um dos efeitos específicos atribuídos aos instrumentos, busca estabelecer uma hierarquia entre 

variáveis que atendam ao propósito de explicar determinadas relações causais consideradas 

como fundamentadas em critérios científicos. (LASCOUMES; LE GALES, 2007) 

 

A premissa de que o componente das funções e estruturas do corpo deva ser, 

necessariamente, pontuado na avaliação da deficiência aparenta guardar forte apego ao modelo 

médico. O paradigma biopsicossocial, delineado pela CIF, identifica a deficiência a partir de 

uma perspectiva de interação dinâmica entre as condições de saúde e os fatores contextuais. 

Para operacionalizar essa abordagem, registramos que o WHODAS 2.0, conquanto 

desenvolvido pela OMS para utilização em censos e pesquisas, mostrou-se uma ferramenta 

confiável para a medição da deficiência a partir da funcionalidade em diferentes contextos, sem 

uma relação necessária com a condição de saúde precedente. Nesse sentido, concluímos que 

não restou evidenciada a inviabilidade de se promover a avaliação dos comprometimentos nas 

funções e estruturas do corpo, a partir da funcionalidade, como pretendido pelo IFBr-M ao 

valorar a deficiência com base na Matriz de Atividade e Participação. 

 

Às conclusões do GTE-O atribuiu-se maior valor qualitativo, ante as reconhecidas 

limitações dos estudos que as fundamentaram. Não obstante isso, exteriorizou-se acentuada 

preocupação com o impacto orçamentário decorrente da eventual utilização do IFBr-M na 

avaliação da deficiência, particularmente em relação ao BPC. Isso justificou a realização de 

estudos adicionais para mensurar o potencial acréscimo dos beneficiários dessa política. 

 

O estudo exploratório dos requerimentos de BPC à pessoa com deficiência, executado 

e dirigido pela Secretaria de Previdência (Ministério da Economia) e pelo Ministério da 

Cidadania, comparou o resultado da avaliação da deficiência pelo IFBr-M e pelo instrumento 

do BPC. Utilizando os dados das avaliações realizadas desde 2015, buscou-se inferir, como 

contrafactual, qual resultado teria sido obtido se ao invés do instrumento do BPC, as avaliações 
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tivessem utilizado o IFBr-M.  

 

Na condução do estudo foram identificadas dificuldades metodológicas que nos 

motivaram a receber com reservas a assertiva de que seus resultados qualitativos seriam 

robustos. O pareamento que se procurou estabelecer foi comprometido em razão das distinções 

entre os qualificadores do BPC, baseados nas unidades de classificação da CIF, com a 

pontuação do IFBr-M, estabelecidas a partir da MIF. A reprodução do modelo linguístico 

Fuzzy, em duas situações, também foi impactada por esse aspecto. Em outros dois contextos, a 

reprodução dependia de inferência parcial ou reconhecida no estudo como ‘imperfeita’. Outro 

problema metodológico decorreu da consideração da nota de um único avaliador como 

equivalente à média que seria apurada a partir das notas atribuídas por dois avaliadores. Isso 

desvaloriza a importância de avaliar a deficiência através de equipe interdisciplinar e 

multiprofissional, com o que se espera a obtenção de distintas perspectivas. 

 

Essas limitações não foram exploradas por ir além dos objetivos do nosso trabalho, mas 

consideramos que mitigam as conclusões do estudo no sentido de atestar que o IFBr-M não 

diferencia adequadamente as pessoas sem deficiência daquelas com deficiência.  

 

Também identificamos comprometimento metodológico na análise da aplicação do 

IFBr-M em requerentes do BPC à pessoa com deficiência. Conduzido por pesquisadores da 

Universidade de Marília (UNIMAR), a realização do estudo foi justificada pela ausência de 

dimensionamento do impacto orçamentário decorrente da adoção do IFBr-M nas políticas 

públicas para pessoas com deficiência. O seu objetivo foi comparar a taxa de caracterização da 

deficiência entre o IFBr-M e o instrumento do BPC, sendo esse último considerado como 

método de referência (padrão ouro).  

 

O instrumento do BPC, entretanto, utiliza o método binário de avaliação da deficiência 

para conferir, ou não, o acesso ao benefício. Já o IFBr-M avalia a deficiência a partir do nível 

de comprometimento funcional e estabelece, ao final, uma gradação da deficiência entre leve, 

moderada ou grave. Para viabilizar a comparação entre os dois instrumentos, o resultado da 

avaliação com o uso do IFBr-M foi convertido na variável dicotômica: ‘sim’ ou ‘não’. Essa 

assimetria restringiu a possibilidade de correspondência entre os dois instrumentos.  

 

Isso porque, o comprometimento leve nas funções e estruturas do corpo não confere 
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acesso ao BPC e, por consequência, não conduz ao reconhecimento do avaliado como pessoa 

com deficiência. Com a utilização do IFBr-M, a princípio, essa condição leva à caracterização 

do avaliado como pessoa com deficiência leve, hipótese admitida no estudo como qualificadora 

da variável dicotômica ‘sim’. Essa circunstância nos levou à conclusão de que houve 

superestimativa do resultado em face da existência de viés de variável omitida. Em 

consequência, foi estimado um impacto orçamentário decorrente da utilização do IFBr-M muito 

acima daquele que teria sido mensurado, caso fossem considerados idênticos critérios para 

ambos os instrumentos. 

 

O relatório da Análise Ex Ante de Implantação do Sistema Unificado da Avaliação 

Biopsicossocial da Deficiência, promovida pela SNDPD/MMFDH com assessoria da Enap, 

evidenciou preocupações com as avaliações da deficiência de caráter binário. Essa 

característica, presente na maior parte das políticas públicas brasileiras, inviabiliza que seja 

escalonado o “grau” da deficiência. Com isso, pessoas com maior limitação de atividade e 

restrição de participação social concorrem com outras com menor comprometimento no acesso 

aos benefícios, serviços e ações afirmativas.  

 

A alteração da legislação foi apontada como solução ideal para que se estabeleça um 

sistema de avaliação da deficiência, não binário, que permita diferentes níveis de acesso às 

políticas públicas. Como entrave à essa possibilidade, foi apontada a dificuldade de modificar 

todo o marco normativo voltado à pessoa com deficiência. Além desse aspecto, a coexistência 

de variados critérios de caracterização da deficiência, uns mais restritivos, outros mais 

concessivos, foi identificada como um desafio a ser superado, evitando a tendência de 

unificação dos modelos em direção àqueles mais restritivos e que favorecem a manutenção do 

equilíbrio fiscal. 

 

Como observado no relatório de análise ex ante, o modelo de avaliação da deficiência 

decorre de concepções acerca de quem são as pessoas com deficiência. Desse procedimento de 

categorização, pode decorrer o duplo efeito indicado por Lotta: o material, de conferir, ou não, 

o acesso a benefícios e serviços públicos; e o simbólico “[...] em termos dos efeitos sociais das 

categorias na produção ou reprodução de estigmas.” (LOTTA, 2019, p. 24) Isso denota o 

atributo do instrumento de política pública de servir como “[...] um dispositivo ao mesmo tempo 

técnico e social, que organiza relações sociais específicas entre o Estado e seus destinatários, 

de acordo com as representações e significados que carrega.” (LASCOUMES; LE GALES, 
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2007, p. 4, tradução nossa) 

 

A avaliação biopsicossocial pressupõe a valoração da deficiência em níveis que retratem 

a limitação na atividade ou a restrição da participação social. Estabelecidos os níveis ou graus 

da deficiência por tais parâmetros, viabiliza-se o pressuposto necessário para escalonar o acesso 

às específicas políticas públicas, de acordo com os seus objetivos e finalidades. Esse aspecto 

avulta a importância de que o instrumento seja suficientemente sensível, para identificar todos 

os indivíduos que se enquadram no conceito legal de pessoas com deficiência; e 

satisfatoriamente específico, para avaliar e mensurar, adequadamente, o grau de 

comprometimento funcional desses indivíduos. A adoção do modelo binário de avaliação da 

deficiência, destarte, não permite que esse objetivo seja alcançado. Razão que não recomenda 

a adoção do modelo, salvo para acesso a benefícios, serviços ou ações afirmativas de caráter 

universal, casos em que a gradação da deficiência é desnecessária. 

 

A necessidade de se distinguir os critérios de avaliação da deficiência dos de concessão 

de benefícios às pessoas com deficiência foi destacada na análise comparativa entre os perfis 

de beneficiários de políticas públicas. Conduzido pela EvEx/Enap, esse estudo identificou, a 

partir dos dados coletados durante a pesquisa de validação do IFBr-M, as diferenças entre as 

deficiências cobertas por cada tipo de benefício. Com isso, procurou-se distinguir o perfil 

socioeconômico entre os beneficiários do BPC e de outras políticas por tipo de deficiência.  

 

Como resultado, o estudo conclui que os beneficiários do BPC ostentam características 

socioeconômicas distintas das observadas entre os beneficiários de outros programas ou de 

indivíduos que não recebem qualquer benefício. Sendo os beneficiários do BPC, de regra, mais 

jovens, com menor escolaridade e com maior concentração de residência na zona rural. 

Também foi identificada uma maior prevalência de deficiência grave nesse grupo, evidenciando 

o caráter mais restritivo da política no reconhecimento da deficiência.  

 

O estudo dos determinantes da concessão do BPC, também desenvolvido pela 

EvEx/Enap, explorou a importância atribuída à cada etapa da avaliação da deficiência realizada, 

independentemente, pela perícia médica federal e pelos assistentes sociais do INSS. Na 

comparação da importância relativa entre a avaliação médica e social, foi estimado que um 

aumento completo na avaliação social eleva a probabilidade de concessão do BPC em 25.3 

pontos percentuais, enquanto o aumento completo na avaliação médica foi associado a 36.9 
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pontos percentuais de probabilidade de concessão do benefício.  

 

Isso levou o estudo a concluir que há, de fato, preponderância da avaliação médica sobre 

a avaliação social no acesso ao BPC, situação explicada, em parte, pela forma com que as 

atribuições são divididas entre os profissionais responsáveis pelas avaliações. Essa 

circunstância pode frustrar o estabelecimento do modelo biopsicossocial de avaliação da 

deficiência por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

 

Os resultados dos estudos evidenciam que o desenho da política do BPC, em particular, 

não se mostra o mais adequado para orientar o processo decisório sob análise. Corroboram, 

ademais, o entendimento de que a delimitação dos critérios de acesso a benefícios e serviços 

devem ser definidos na formulação da política pública, reservando aos instrumentos os aspectos 

concernentes à operacionalização da ação governamental.  

 

A SNDPD/MMFDH, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoamentos no instrumento 

validado pela UnB, propôs ajustes ao IFBr-M, a fim de: a) obter informações adicionais sobre 

as características da condição da pessoa avaliada e a necessidade de apoios e serviços, bem 

como a condição de acesso aos mesmos; b) registrar e qualificar as barreiras enfrentadas pela 

pessoa avaliada em seu cotidiano; c) ampliar as informações sobre o componente de funções e 

estruturas do corpo da pessoa avaliada. Não foi proposta alteração significativa no Formulário 

de Atividades e Participação, a ser preenchido por dois profissionais com formações técnicas 

distintas, especificamente capacitados para a aplicação do instrumento. A partir da pontuação 

atribuída por esses profissionais, o grau de deficiência é estabelecido observando as “réguas de 

pontuação” por faixa etária e tipo de impedimento. 

 

Outro modelo foi apresentado pelos ministérios da Economia e da Cidadania, para o 

qual o comprometimento da funcionalidade deve, necessariamente, ser aferido considerando o 

efeito direto das alterações em funções e estruturas do corpo. Por esse modelo, o 

reconhecimento e a gradação da deficiência são determinados por uma tabela conclusiva que 

promove uma combinação de resultados. O componente atividades e participação é avaliado 

com a utilização do IFBr-M e, para a avaliação dos componentes de funções e estruturas do 

corpo e de fatores ambientais, vale-se dos formulários atualmente em uso no BPC. As equipes 

avaliadoras devem ser compostas por dois integrantes, um deles, necessariamente, o perito 

médico federal. O outro avaliador é o assistente social do INSS para as situações em que se 
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pretenda benefício previdenciário, assistencial ou tributário. Para outras finalidades, o segundo 

avaliador pode advir de entidades parceiras, atuando sob supervisão do serviço social do INSS. 

Essa concepção denota uma maior influência do médico perito no processo de avaliação da 

deficiência, agora projetada em face de todas as políticas públicas federais. 

 

A despeito das fragilidades verificadas nos estudos que lhe deram suporte, sagrou-se 

vencedora no GTI a proposta apresentada pelos ministérios da Economia e da Cidadania. A 

proposta oferecida pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência contou 

apenas com os votos dos componentes indicados pelo próprio Ministério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos.  

 

Impõe registrar que não participaram da votação os representantes do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao que pese a justificativa apresentada para 

a ausência dos representantes do CONADE na votação ocorrida no âmbito do GTI, registramos 

que a participação das pessoas com deficiência nos processos decisórios que lhe digam respeito 

é um imperativo que se extrai da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da 

Organização das Nações Unidas. 

 

Conforme dispõe o artigo 4 da Convenção, os Estados Partes se obrigam a realizar 

consultas estreitas e envolvimento ativo das pessoas com deficiência, inclusive crianças com 

deficiência, por intermédio de suas organizações representativas na elaboração e 

implementação de legislação, políticas e em outros processos de tomada de decisão relativos às 

pessoas com deficiência. Os Estados Partes se comprometem, além disso, em abster-se de 

participar em qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção e em assegurar que as 

autoridades públicas e instituições atuem em conformidade com a Convenção. (BRASIL, 2009) 

 

O processo decisório sob estudo ainda está em curso. As conclusões das discussões 

ocorridas no âmbito do GTI, por ora, resultaram em proposta para subsidiar o decreto 

presidencial que irá regulamentar esse importante instrumento de ação pública. Sua 

implementação, todavia, não pode prescindir da participação ativa das pessoas com deficiência, 

da garantia de que o processo se desenvolva com ampla publicidade e, notadamente, da 

demonstração de que a escolha do instrumento está embasada em elementos que assegurem a 

adequada identificação das pessoas com deficiência, em conformidade com o paradigma 

biopsicossocial. 
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A análise desenvolvida neste trabalho, conquanto coloque em evidência relevantes 

aspectos desse processo decisório, com suas convergências, divergências, lacunas e 

contradições, não pretendeu esgotar o assunto, restando muitas questões a serem consideradas. 

Futuros estudos podem aprofundar nossa abordagem ou revisitar os temas examinados por 

outras perspectivas teóricas e metodológicas, aprimorando nossa investigação ou dirigindo 

atenção a outros elementos ou circunstâncias. 

 

Em relação aos temas tratados em nosso estudo, identificamos, como oportunidades 

de pesquisas futuras, análises que se debrucem sobre: 

 

a) A participação das pessoas com deficiência no processo decisório de definição do 

instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência; 

b) A viabilidade de se promover a avaliação da deficiência a partir da funcionalidade, sem 

a necessidade de se pontuar diretamente o componente funções e estruturas do corpo; 

c) A possibilidade de identificação de um padrão ideal (padrão ouro) de caracterização da 

deficiência; 

d) A adequação de se promover a comparação entre o instrumento de avaliação da 

deficiência do BPC e o IFBr-M; 

e) O impacto da utilização do IFBr-M na taxa de caracterização da deficiência e no perfil 

dos beneficiários das políticas públicas, com seus potenciais reflexos orçamentários; 

f) As estratégias mais adequadas para implementação do modelo biopsicossocial de 

avaliação da deficiência; 

g) A composição e a forma de atuação das equipes multiprofissional e interdisciplinar de 

avaliação biopsicossocial da deficiência. 

 

Apresentamos, como contribuição, além das considerações em face dos resultados 

colhidos neste trabalho, a percepção de que a discussão do assunto precisa ser ampliada, 

afastando as dúvidas e incompreensões decorrentes da adoção do paradigma biopsicossocial, 

bem como atraindo o efetivo envolvimento das pessoas com deficiência no processo decisório 

de implementação do instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência. 
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