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Modelo Médico x Modelo Social

Modelo Médico: a deficiência é decorrente de alterações biológicas. 
Analisa-se somente fatores biomédicos. Foco no diagnóstico para tratamento 
do indivíduo.

Modelo Social: a deficiência é causada pelo ambiente, que não é 
adaptado. Deficiência como problema social e político. 

Modelo Biopsicossocial: associação dos modelos médico e social. A 
deficiência é resultado de um conjunto de fatores intrínsecos e extrínsecos ao 
indivíduo. 



Modelo Biopsicossocial



Modelo Biopsicossocial
- Análise de fatores biológicos (bio) + psicológicos (psico) + sociais (sociais)



Fundamento Jurídico

Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146 de 2015: 

Art. 2º § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, 
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:   

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.



Componentes da CIF



Estrutura da CIF



Funções do Corpo



Estruturas do Corpo



Atividades e Participação



Fatores Ambientais



Fatores Pessoais
**Não codificado pela CIF



Decreto 6.214/2007 (RBPC)
Avaliação de Deficiência e Grau de Impedimento

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de 
Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial 
da Saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.  

§ 1º A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de 
avaliação social e avaliação médica. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)

§ 2º 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. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)



RBPC - Decreto 6.214/2007



Conclusão

● O modelo biopsicossocial apresentado pela CIF é a ferramenta ideal para 
avaliação dos requerentes do BPC LOAS, visto que abrange os aspectos 
pessoais, ambientais, de funções e estruturas do corpo e da atividade e 
participação do indivíduo.

● Conforme previsão do artigo 16 do RBPC, a avaliação do benefício deve 
ser baseada na CIF. Desse modo, o resultado da análise de todos os 
fatores da CIF devem estar presentes no laudo pericial. 
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Temas Abordados:
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● Documentação necessária
● Dicas para obter sucesso nos casos 
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Livro | Material | Curso de BPC LOAS

O Manual do BPC LOAS

● Histórico do benefício
● Fundamentos jurídicos
● BPC para o idoso
● BPC para a Pessoa com Deficiência
● Conceito de Deficiência
● Deficiência física, sensorial, mental e intelectual
● Deficiência x incapacidade x incapacidade
● Avaliação de deficiência no BPC
● O uso da CIF para aferição da deficiência
● Avaliação biopsicossocial
● Critério subjetivo: miserabilidade
● Conceito de família para o BPC
● A renda e o BPC
● CadÚnico
● Cumulatividade do BPC com outros benefícios e atividades
● Processo Administrativo: Requerimento, Manutenção, Revisão e 

Suspensão do Benefício
● Processo judicial e o BPC: quesitos e perícia judicial
● Características comuns e particularidades do BPC
● E muito mais.

Modelos de Petições e Material de BPC LOAS

Pensando em auxiliar na prática da sua advocacia  acerca dos 
Benefícios de Prestação Continuada, elaborei um material único 
que reúne modelos de petição inicial, jurisprudência atualizada, 
legislação vigente, Atos Administrativos, documentos como CID e 
CIF, entre outros, trazendo todos os recursos para pleitear o 
direito ao Benefício Assistencial de Prestação Continuada.

● Súmulas
● Jurisprudência
● IN 77
● CID
● CIF
● LOAS
● RBPC
● Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2 de 2015
● Portaria Conjunta  nº 3 de 2018
● Principais decisões STF e STJ 
● Modelos de Requerimentos Administrativos  
● Modelos de Recursos Administrativos
● Petições Iniciais
● Preliminar de indeferimento tácito por desídia

Curso Online de BPC LOAS

O Curso do BPC | LOAS mostra-se como poderoso instrumento 
de conhecimento na luta pela garantia dos direitos assistenciais 
no Brasil, já que aborda todo conteúdo envolvendo o Benefício de 
Prestação Continuada desde o histórico do benefício até dicas 
práticas de Processo Administrativo e Judicial em matéria 
assistencial com 18 horas de duração e 9 meses para o aluno 
assistir o curso, separado em 83 aulas.

Conheça todos os módulos do Curso Online do BPC | LOAS:

● MÓDULO I - Introdução ao Benefício de Prestação 
Continuada

● MÓDULO II - Benefício de Prestação Continuado ao 
Idoso

● MÓDULO III - Benefício de Prestação Continuado 
para a Pessoa com Deficiência

● MÓDULO IV - Avaliação de Deficiência no BPC
● MÓDULO V - Critério subjetivo: miserabilidade
● MÓDULO VI - Do Processo Assistencial
● MÓDULO VII - BPC: características comuns e 

particularidades
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