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RESUMO

O BPC é um benefício com recurso monetário de um salário mínimo direcionado aos idosos acima de 65 anos e pessoas
com deficiência que possuem uma renda mensal familiar bruta abaixo de ¹/4 de um salário mínimo. Os idosos devem
comprovar a sua idade e sua renda para garantir o benefício, enquanto as pessoas com deficiência devem, além de
comprovar a renda, passar por uma avaliação pericial médico social que aborda diversos fatores que implicam na sua
rotina, dentre eles o uso da tecnologia assistiva, um recurso indispensável para a sua equidade e inclusão social. Diante
disso, o objetivo deste estudo foi analisar o questionário de Avaliação Médico-Pericial e Social, utilizado para avaliar a
deficiência  do  requerente  ao  BPC,  com  abordagem  das  tecnologias  assistivas.  Foi  um  estudo  documental  dos
questionários de Avaliação Médico Pericial e Assistencial para analisar a presença da tecnologia assistiva. Verificou-se
que não há um item específico que aborde a tecnologia assistiva, ela está presente com outros tipos de tecnologia ou
implícito em alguns itens como na aprendizagem. Conclui-se que há uma inconsistência  na abordagem do uso de
tecnologia assistiva nos questionários, visto que, este tipo de recurso é indispensável às pessoas com deficiência para
sua equidade e inclusão social.

PALAVRAS-CHAVE: Equidade; inclusão social; pessoas com deficiência.

1 INTRODUÇÃO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma política pública que realiza a transferência
de renda para as camadas mais pobres da população brasileira (MEDEIROS, BRITTO, SOARES,
2007), sendo estes, idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência (BRASIL, 2015). Este
benefício surgiu por meio da promulgação da Constituição da República Federal em 1988 (BRASIL,
1988), e se concretizou com a Lei nº 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde
(LOAS) que “dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências” (BRASIL,
1993).  Este benefício é monitorado por diversos setores onde são 

integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e assegurados pela Constituição
Federal, que garante o acesso de idosos e pessoas com deficiência incapacitante para a vida
independente e para o trabalho às condições mínimas de uma vida digna. Os Benefícios são
geridos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) a quem compete
sua gestão,  acompanhamento e avaliação – e operacionalizados pelo Instituto Nacional  do
Seguro  Social  (INSS).  Os  recursos  para  custeio  dos  BPC provêm do  Fundo  Nacional  de
Assistência Social (FNAS) e, naturalmente, não são considerados na contabilidade do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) (ANSILIERO, 2005, p.01).
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Para receber este benefício são necessários alguns requisitos como além de comprovar a
renda mensal bruta familiar per capita abaixo de ¹/4 de um salário mínimo, os idosos devem possuir
idade acima de 65 anos e as pessoas com deficiência, que podem ser físicas, mentais, intelectuais
ou sensoriais, devem confirma-la por meio da Avaliação Médico-Pericial e Social  (BIM, MUROFUSE,
2014). Esta avaliação é referencial às classificações formuladas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) que dispõe sobre os estados de saúde do paciente, que são a Classificação Internacional de
Doenças  e  de  Problemas  relacionados  à  Saúde  (CID-10)  e  a  Classificação  Internacional  de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (NUBILA, BUCHALLA, 2008). A OMS desenvolveu a
CID-10 com o objetivo de classificar as causas de mortalidade, incidência e prevalência de doenças,
porém não aborda sobre  a situação da saúde da população8.  Com isso,  foi  criado a CIF para
correlacionar a doença com as funções e incapacidade do corpo ligada à sua estrutura, atividades e
participação, ambientais e pessoais (SABINO, 2008).  

O Decreto nº 3.298/ 1999 que regulamenta sobre a Lei nº 7.853 dispondo sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a deficiência como “toda
perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser
humano” e/  ou deficiência permanente como “aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere,
apesar de novos tratamentos”.  O decreto visa garantir  à pessoa portadora de deficiência a sua
inclusão na sociedade com igualdade (BRASIL, 1999). No cotidiano, essas pessoas devem vencer
questões  de  infraestrutura  de  locais  que  não  estão  preparados  para  recebê-los  como  também
enfrentam os preconceitos que estes indivíduos estão submetidos, principalmente devido aos seus
aspectos mentais e físicos (PACHECO, ALVEZ, 2007).

O poder aquisitivo está intimamente ligado à deficiência, pois a pobreza pode levar o indivíduo
a adquirir a deficiência devido a falta de recursos que promovam uma boa qualidade de vida e, por
outro lado, a deficiência pode causar pobreza, quando se é necessário o uso de dispositivos ou
medicamentos para o devido tratamento (FRANÇA, 2014).

A tecnologia assistiva é uma matéria interdisciplinar que tem como objetivo fornecer recursos
às pessoas  com deficiência  ou  que  possuem mobilidade  reduzida  para  uma maior  equidade e
inclusão social (FILHO, 2009). No Brasil, a terminologia tecnologia assistiva é considerada similar ao
termo Ajudas Técnicas. Segundo a ISO 9999:2002 define-se como

qualquer  produto,  instrumento,  equipamento  ou  sistema  tecnológico,  de  produção
especializada  ou  comumente  à  venda,  utilizado  por  pessoa  com deficiência  para  prevenir,
compensar,  atenuar  ou  eliminar  uma  deficiência,  incapacidade  ou  desvantagem  (ISO
9999:2002).

Estudos já realizados relataram a melhora no dia a dia das pessoas beneficiadas, como a
compra de medicamentos,  de  compra e  manutenção de tecnologias  assistivas  como muletas  e
cadeira de rodas, e no deslocamento para centros de saúde que dispõe do tratamento necessário.
(SANTOS, 2011).

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o instrumento de Avaliação Médico- Pericial
e  Social  utilizada pela perícia  do  Instituto  Nacional  da Seguridade Social  (INSS) para  avaliar  a
deficiência do requerente ao BPC.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em duas etapas distintas: (1) levantamento sobre a legislação do
BPC e especificamente o BPC pessoas com deficiência, levantamento bibliográfico sobre o termo
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deficiência e tecnologia assistiva; (2) análise do Questionário Médico-Pericial  e Social do BPC –
Pessoa  com  Deficiência  com  ênfase  nas  abordagens  do  uso  das  tecnologias  assistivas  pelos
requerentes. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio do presente estudo foi possível verificar no instrumento de Avaliação Médico-Pericial
Detalhada –  Pessoa com Deficiência  dos requerentes  ao BPC,  que a  tecnologia  assistiva  está
presente  na  “história  clínica”,  “exame  físico”,  e  nos  subitens  de  “atividades  e  participação”:
“aprendizagem e aplicação de conhecimento”, “comunicação” e “mobilidade”.

Na  história  clínica  foi  observado  que  a  tecnologia  assistiva  é  relatada  somente  se  o
requerente está com algum desses recursos no momento da avaliação ou se relata o uso deles, o
mesmo aparece no exame físico, porém neste também há a sua descrição, onde descreve como é a
sua marcha.

No subitem aprendizagem, a tecnologia assistiva está presente quando há relato sobre a
“dificuldade para aprender a ler e utilizar esse conhecimento (escrever, compreendendo o significado
de vocábulos, frases e textos, inclusive em Braille, quando for o caso)”.

No  subitem comunicação,  está  presente  na  “dificuldade  na  recepção  e  compreensão  de
mensagens na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)” e “dificuldade na recepção e compreensão de
mensagens escritas ou mensagens em Braille (revistas, livros, jornais e outros)”.

No subitem mobilidade, “dificuldade para se deslocar utilizando equipamento ou dispositivo
específico para facilitar a movimentação (andador, cadeira de rosas, muletas, bengala e outros)”.

No instrumento de Avaliação Social a tecnologia assistiva é abordada no item “produtos e
tecnologia”,  nos  subitens:  “produtos  e  tecnologia  para  uso  pessoal  e  na  vida  diária  (objetos
necessários  ou  de  uso  pessoal  disponível  como:  roupas  e  móveis,  inclusive  os  adequados  e
especialmente projetados, órtese/  prótese,  inclusive óculos e lentes de contato ou intraoculares,
lupas,  bolsa  coletora,  sonda  nasogástrica,  nasoenteral  ou  de  gastrostomia,  nebulizador,
instrumentos  e  aparelhos/  produtos  de  limpeza,  aparelhos  e  produtos  para  cuidados  e  higiene
pessoal, fralda descartável, colchão caixa ou casa de ovo, colchão d’ água, cama hospital, entre
outros”;  “produtos  e  tecnologia  para  mobilidade  e  transporte  pessoal  em ambientes  internos  e
externos  (objetos  necessários  para  mobilidade,  como:  cadeira  de  rodas,  cadeira  para  banho,
muletas, andados, bengala e veículos motorizados  e não motorizados para transporte de pessoas
em terra, água ou ar, inclusive os adequados e especialmente projetados, entre outros”; “produtos e
tecnologia para comunicação utilizada pelas pessoas nas atividades de transmissão e recepção de
informações (instrumentos disponíveis, como: prótese de voz, aparelhos auditivos e computador,
internet,  telefone,  televisão,  rádio,  inclusive  os  adequados,  e  especialmente  projetados,  entre
outros)”.

Visto que para adquirir o BPC deficiente é necessário comprovar a sua deficiência, seja ela
física, mental, comportamental, e passar por uma Avaliação Médico-Pericial e Social para comprová-
la, no questionário utilizado para esta avaliação é indispensável que haja uma informação sobre o
uso de tecnologia assistiva, principalmente ao deficiente físico.

No questionário  de  Avaliação Médico-Pericial  há  algumas abordagens sobre  a  tecnologia
assistiva, recurso indispensável para as pessoas com deficiência física, visto que é um dos públicos-
alvo a quem o BPC é direcionado.

Estudos já realizados demonstraram uma contradição no modo de avaliação da pessoa com
deficiência e também que nem todos seguem as diretrizes da CIF (MACEDO, OLIVEIRA, 2015).
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Os  resultados  mostrados  indicaram  que  as  tecnologias  assistivas  estão  presentes  na
avaliação médico pericial das pessoas com deficiência que requerem ao BPC deficientes, porém
existe um viés que deve ser considerado ao fato de que não há um item específico para este recurso
e, por vezes, é abordada com outros tipos de tecnologia como computadores, televisão. 

4 CONCLUSÃO

No presente estudo verificou-se que a tecnologia assistiva é abordada em vários itens, porém
é inconsistente, visto que ela pode aparecer em diversos momentos e não há um tópico para esta
informação.
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