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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo analisar  o perfil  da demanda do Benefício  de Prestação Continuada – BPC
solicitado ao Instituto Nacional de Previdência Social de Maringá. Tal benefício é uma estratégia provida pelo INSS que
visa garantir o atendimento às necessidades básicas dos indivíduos, através do provimento de renda mensal de um
salário mínimo, vitalício, intransferível. São beneficiados idosos com pelo menos 65 anos e pessoas com deficiência,
física, mental, sensorial ou intelectual, em longo prazo. Para ambas as categorias é necessário comprovar a ausência de
meios para prover sua manutenção. A pesquisa exploratória,  coorte, do tipo transversal, descritivo analítica tem como
base  fonte  primária  os  pedidos  de  BPC constituído  pelas  avaliações  médico  pericial  e  social  para  pessoas  com
deficiência, e requerimento e composição familiar para os idosos. A coleta de dados se dará junto ao INSS de Maringá.
Uma vez que parcela das solicitações é indeferida, a pesquisa caracterizará a demanda e não as concessões.  Será
realizada uma análise descritiva, frequência absoluta e relativa dos resultados para caracterizar o perfil da demanda do
BPC nas duas categorias, assim como para a identificação dos motivos de indeferimento e CID predominantes para a
demanda relacionada às pessoas com deficiência. Para investigar a associação dos fatores socioeconômicos (sexo,
idade,  escolaridade)  com as  CID  mais  frequentes  apresentadas  na  demanda  para  pessoas  com deficiência,  será
utilizado o teste de associação qui-quadrado. Espera-se que os resultados caracterizem a demanda pelo benefício e
forneça elementos que possam auxiliar na elaboração de políticas de assistência social.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos; Pessoas com deficiência; Populações vulneráveis.

1 INTRODUÇÃO
O Benefício de Prestação Continuada - BPC é uma das estratégias providas pela Assistência

Social,  um dos  componentes  do  tripé  (saúde,  previdência  e  assistência  social)  estipulado  pelo
conceito de Seguridade Social, da Constituição Federal, ao qual os direitos devem ser assegurados
tanto  pelos  Poderes  Públicos,  quanto  pela  população  e  visa  garantir,  por  meio  da  renda,  o
atendimento às necessidades básicas dos indivíduos (BRASIL, 2007). Em 2015, o BPC atendeu
4.242.697 pessoas, das quais  2.323.794 eram pessoas com deficiência e 1.919.903 idosos com
mais de 65 anos de idade, demonstrando a expressividade e sua importante atuação na redução da
pobreza extrema entre seus beneficiados (MDS/SNAS/DBA, 2016). 

O BPC, instituído pela Constituição Federal de 1988, foi regulamentado em 7 de dezembro de
1993, pela Lei nº 8.742 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, promulgado em janeiro de
1996, passando ainda por alterações em seus dispositivos, por meio dos decretos nº 6.214/2007 e
nº 6.564/2008, sendo então regulamentado também pela Lei nº 12.470, de agosto de 2011 (MDS,
2015; BRASIL,  2007; SILVA, 2012;  SANTOS, 2011).  Conta com recurso financeiro originário do
orçamento da Seguridade Social que é repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao
Instituto Nacional de Seguro Social (MDS, 2015).

O BPC garante a renda mensal de um salário mínimo, vitalício, intransferível, aos idosos com
pelo menos 65 anos, que possam comprovar a ausência de meios próprios ou familiares para prover
sua manutenção, ou seja, cuja renda mensal bruta familiar per capita (total de rendimentos dividido
pelo número de integrantes familiares – aqueles que vivem sob o mesmo teto que o beneficiado,
segundo a Lei nº 12.435, de julho e 2011) (MDS, 2015) inferior a um quarto do salário mínimo.
Estende-se  também a  toda  pessoa  com deficiência  que  possua  impedimentos  físicos,  mentais,
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sensoriais ou intelectuais, no longo prazo, ou seja, que produzam efeito por pelo menos dois anos, e
que trazem impedimentos para a participação em total igualdade de condições com o restante da
sociedade, além de que possuam renda mensal bruta familiar per capita inferior a um quarto do
salário  mínimo  (MDS,  2015).  Ademais,  segundo  o  Artigo  21  da  LOAS,  a  cada  dois  anos,  o
beneficiado deve passar por uma revisão, por meio de avaliação médica pericial (em caso de pessoa
com deficiência), avaliação social e visita domiciliar para análise da vulnerabilidade, ou seja, para se
verificar  se  os  critérios  que  originaram o  benefício  permanecem,  podendo  gerar  suspensão  do
mesmo caso isso não ocorra (MDS, 2015; COSTA et al., 2016). 

Segundo levantamento realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, 6,2% da
população brasileira possui algum tipo de deficiência (auditiva, visual, física ou intelectual),  e há
considerável representatividade da região Sul nesta porcentagem: a maior proporção de pessoas
com deficiência visual (5,4%) e 14% do total de pessoas com deficiência no país, segundo o Censo
de 2010 (VILLELA,2015; SILVA 2012). Observa-se, portanto, há necessidade de maior análise do
perfil  deste público com relação às características determinadas pelos critérios de concessão do
BPC, para elaboração de mais políticas públicas voltadas às pessoas vulneráveis, uma vez que a
cobertura do BPC em 2015 foi de 12% da população com deficiência e 12% dos idosos (SILVA,
2012).  Considerando  a  realidade  brasileira  em  que  há  deficiência  de  políticas  públicas  para
habilitação, reabilitação, e acesso à bens e serviços promotores de qualidade de vida, considera-se
que exista proporção considerável de indivíduos que se enquadram aos critérios, porém que ainda
não se beneficiam do BPC (BRASIL, 2007). Ademais, tal análise possibilita maior identificação das
causas de indeferimento do benefício, uma vez que a região Sul é ainda a que necessita de maior
intervenção  do  Poder  Judiciário  para  determinação  dos  BPCs,  quando  comparada  as  demais
(SILVA, 2012).

Considerando a necessidade de estudos voltados para a demanda do BPC e não apenas as
concessões, o presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil da demanda do Benefício de
Prestação Continuada – BPC para as categorias pessoas com deficiência e idosos, solicitados ao
Instituto Nacional de Previdência Social de Maringá.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Será realizado um estudo de coorte, do tipo transversal, descritivo, exploratório por meio de
levantamento de dados primários junto ao Instituto Nacional de Previdência Social  – Agência de
Maringá. 

No que se refere a demanda e concessões de BPC para pessoas com deficiência, os dados
serão coletados por meio dos instrumentos de avaliação para acesso de pessoas com deficiência ao
BPC: Avaliação da deficiência - 16 anos ou mais e Avaliação da deficiência - criança e adolescente
menor de 16 anos definidos pela 3ª versão, introduzida pela Portaria Interministerial MDS/INSS Nº
01  de  24/05/2011(MDS/INSS,  2011).  Na  primeira  parte  do  instrumento  constam  dados
socioeconômicos do requerente. A segunda parte constitui-se de três domínios: funções do corpo,
fatores  ambientais  e  atividades  e  participação.  A  avaliação  para  16  anos  ou  mais,  integra  27
domínios  e  77  unidades  de  classificação  conforme  a Avaliação  Médico-Pericial  e  Social  da
Incapacidade para a Vida Independente e para o Trabalho BPC - Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social Pessoa com Deficiência – Espécie 87.

Para  menores  de  16  anos,  a  avaliação  compõe-se  de  27  domínios  e  89  unidades  de
classificação de acordo com a Avaliação da Deficiência e do Grau de Incapacidade de Pessoa com
Deficiência -  Criança e Adolescente Menor de 16 anos -  Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social - BPC - Espécie 87.
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Ambos os instrumentos de avaliação, para maiores de 16 anos e para menores de 16 anos,
seguem a Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF (WHO, 2010).

Quanto a demanda e concessões para idosos, os dados serão disponibilizados por meio do
requerimento e avaliação da demanda do BPC idosos.

Para ambas as categorias, idosos e pessoas com deficiência, serão coletados os seguintes
dados socioeconômicos: idade; local de residência (município, local de convívio - morador de rua ou
instituição  abrigo, asilo ou hospital-,  rural ou urbano, mora sozinho, com cônjuge, filhos, parentes,
outros); escolaridade; estado civil; composição familiar.

O período analisado leva em consideração a disponibilidade dos dados na versão vigente dos
instrumentos de solicitação e análise que se estende de 2014 a fevereiro de 2017.

2.1 ANÁLISE DA DEMANDA DO BPC

Será realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de gráficos e tabelas de
frequência, com o intuito de caracterizar o perfil da demanda do BPC para idosos e pessoas com
deficiência, assim como para identificação dos motivos de indeferimento e CID predominantes para
a  demanda  do  benefício  para  pessoas  com  deficiência.  Para  descrição  dos  resultados  serão
utilizadas a frequência absoluta e a porcentagem. A frequência absoluta (ni) é dada pelo número de
vezes em que uma determinada variável assume um determinado valor/categoria em questão. A
porcentagem (p i)  é  o  resultado da razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra,

multiplicado por 100, isto é, 100.
ni
n

%.

Para investigar a associação dos fatores socioeconômicos (sexo, idade, escolaridade) com as
CID mais frequentes apresentadas na demanda do benefício para pessoas com deficiência, será
utilizado o teste de associação qui-quadrado. Este teste é utilizado na averiguação se há ou não
associação entre as variáveis em questão. De acordo com Sheskin (2003), sua estatística teste, Q2,
é dada por

Q2
=∑
i=1

r

∑
j=1

c (Oij−Eij )
2

Eij
,                                                                                                          (1)

em que r é o número de linhas, c é o número de colunas, Oij as frequências observadas e  Eij
as frequências esperadas da tabela de contingência das variáveis em questão.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que o presente estudo evidencie o perfil da demanda do BPC idosos e pessoas
com  deficiência,  presumindo-se  baixa  escolaridade,  o  que  dificulta  a  inserção  no  mercado  de
trabalho o que, por sua vez, ressalta a importância do acesso do benefício para a manutenção de
condições  mínimas  de qualidade de vida.  Os  resultados  da  pesquisa  serão  compartilhados em
eventos científicos locais, regionais ou nacionais e submetidos para publicação em revistas com
Qualis Capes.
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