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BPC WEEK 
DIA 2: DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS



BPC LOAS | Doenças Psiquiátricas

● "As doenças psiquiátricas são conceituadas como uma condição de anormalidade 

na ordem psíquica, mental ou cognitiva, e podem ter causas determinadas ou 

não. Além de provocar comorbidades em diversos órgãos do corpo — devido à 

redução da defesa imunológica — elas também afetam a vida pessoal, 

profissional e social."

● Doenças neurológicas (relacionadas ao sistema nervoso) diferente de transtornos 

mentais.

Fonte: HOSPITAL SANTA MÔNICA. Quais as principais doenças psiquiátricas? Entenda como tratá-las. 
Disponível em: https://hospitalsantamonica.com.br/quais-as-principais-doencas-psiquiatricas-entenda-como-trata-las/. 
Acesso em: 10 nov. 2020.



BPC LOAS | Doenças Psiquiátricas

Sintomas mais comuns...

● Sentimentos de depressão;

● Ansiedade extrema;

● Alucinações e delírios; 

● Atitudes obsessivas e compulsivas; 

● Alterações de humor;

● Dificuldade para raciocinar;

Fonte: GLOBALMED. Médico Psiquiatra: entenda quando consultar este profissional. Disponível em: 
https://www.globalmedclinica.com.br/medico-psiquiatra/. Acesso em: 10 nov. 2020. 

● Hiperatividade; 

● Isolamento e desmotivação; 

● Medo intenso;

● Sensação de asfixia.



BPC LOAS | Psiquiatria

● Psiquiatria - especialidade médica que irá diagnosticar, tratar e acompanhar as 

doenças psiquiátricas.

● "Trata das patologias que alteram o comportamento humano, que causam 

sofrimento ou prejuízo funcional. É prática complementar da Saúde Mental, área 

multidisciplinar que engloba Psicologia, Assistência Social, Terapia Ocupacional, 

Enfermagem, Fonoaudiologia, dentre outras."

Fonte: MUNIZ, Marcos Fidry. Psiquiatria: atenção, sensibilidade e capacidade de compreender o diferente. atenção, 
sensibilidade e capacidade de compreender o diferente. 2019. Disponível em: 
https://pebmed.com.br/psiquiatria-atencao-sensibilidade-e-capacidade-de-compreender-o-diferente/. Acesso em: 10 
nov. 2020.



BPC LOAS | Doenças Psiquiátricas (algumas)

● Depressão

● Esquizofrenia

● Transtornos Alimentares

● Transtorno de Ansiedade

● Transtorno de Déficit de Atenção 

● Transtornos de Humor

● Transtornos de Personalidade

● Entre outros.



BPC LOAS | Fatores

● Psicofobia

○ Preconceito social

● Dificuldade de comprovar 

○ Poucos exames comprobatórios

● Necessidade de acompanhamento na perícia

○ Familiares, médicos assistentes ou advogados

● Ideia de que é possível mentir sobre a condição psiquiátrica 

● Pouco tempo para observar a condição em perícia



 Fonte: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014

BPC LOAS | DSM-5  



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID-10

BPC LOAS | CID 



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID-10

BPC LOAS | CID 



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID-10

BPC LOAS | CID 



DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS | TRANSTORNOS MENTAIS 

≠

DEFICIÊNCIA MENTAL 

BPC LOAS |  Requisito da deficiência



Lei 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social

Art. 20. § 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

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

BPC LOAS | Conceito de deficiência



BPC LOAS | Deficiência Mental  
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BPC LOAS | Análise biopsicossocial



CONDIÇÃO DE SAÚDE

● Qual é o problema de saúde ou transtorno? 

● Nasceu com o problema ou adquiriu depois do nascimento? 

● Quando descobriu o problema? 

● Teve tratamento e acompanhamento desde a descoberta do problema de 

saúde? 

● Tem alguma outro problema de saúde associado? 

● Faz tratamento e acompanhamento atualmente? 

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?

CONDIÇÃO DE SAÚDE
● Tem algum acompanhamento além do citado acima? 

● Quais profissionais o acompanham nesses tratamentos? 

● Faz uso de medicamentos contínuos? Quais? 

● Possui laudos e exames que comprovem a condição de saúde relatada? 

● Qual o(s) código(s) CID para tal condição de saúde? Conforme laudo 

apresentado.

● Possui algum benefício concedido pelo Estado devido a deficiência? 



FATORES ECONÔMICOS

● Possui acesso a serviços básicos de saúde?  

● Possui residência própria? 

● Possui apoio financeiro externo? 

ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO 

Obs. As perguntas variam de acordo com cada caso. O foco é verificar a realização de tarefas e o envolvimento 

em atividades do cotidiano. Veja algumas perguntas genéricas:

● Possui bom convívio social? 

● Apresenta dificuldade de realizar tarefas cotidianas?

● Apresenta dificuldade em conseguir e manter um emprego?

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



FATORES AMBIENTAIS

Obs. Envolve ambiente físico, social e atitudinal 

● O ambiente de convivência apresenta facilitadores? Ex. transporte adaptado

● Quais as barreiras enfrentadas no cotidiano? Ex. transporte não adaptado

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



❏ Documentos médicos atuais;

❏ Laudo de psiquiatra;

❏ Comprovante de acompanhamento com psicólogo e/ou psiquiatra;

❏ Comprovante de períodos de internação (se houver);

❏ Receita de medicamentos; 

❏ Comprovante do tratamento em programas da rede pública;

❏ Comprovante do transporte gratuito para Pessoa com Deficiência;

❏ Comprovante do acompanhamento em instituições de apoio socioassistencial;

❏ Comprovante ou demonstrativo de condições biopsicossociais; 

❏ Comprovante dos gastos decorrentes do transtorno mental, como medicamentos não fornecidos 

pelo SUS, consultas médicas, acompanhamento profissional, entre outros.

BPC LOAS | Documentos necessários



PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AMPARO ASSISTENCIAL. ART. 20, PARÁGRAFO 3º, DA LEI ORGÂNICA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8.742/93), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 12.435/2011. DANOS MORAIS.   [...] 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. Quanto à incapacidade laborativa, o Laudo 
Pericial aponta ser a Autora portadora de presbiacusia, transtorno delirante orgânico - tipo esquizofrênico e outro 
retardo mental, reconhecendo a incapacidade laborativa total e definitiva, sem possibilidade de reabilitação. 
Relativamente à impossibilidade de manter o próprio sustento ou tê-lo mantido pela família houve demonstração através 
da juntada de Parecer Social, que afirma que a Autora não apresenta condições de prover suas necessidades básicas de 
sobrevivência. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Concessão a partir da cessação do Benefício (01/07/2006). DANOS 
MORAIS QUE DESCABEM. Negativa do pedido que não é algo capaz de gerar abalo, dor, constrangimento, sofrimento, 
mas apenas capaz de causar dissabor, aborrecimento ou estresse cotidiano, que não pode ser erigido em dano passível 
de indenização. VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 111-STJ. Verba Honorária fixada em 10% sobre o valor da Condenação 
observando os termos da Súmula nº 111-STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e Correção 
Monetária ajustados aos termos do entendimento firmado pelo Pleno deste e. Tribunal, na sessão do dia 17.06.2015, 
segundo o qual, na vigência da Lei nº 11.960/09, os Juros Moratórios deverão incidir à razão de 0,5% ao mês, mesmo com 
relação à matéria previdenciária, e a Correção Monetária, de acordo com os termos do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal. Apelações do INSS e da Autora improvidas e Remessa Obrigatória parcialmente provida. (TRF-5 - Apelação: 
00033033220104058201, Relator: Desembargador Federal João Bosco Medeiros de Sousa (Convocado), Data de 
Julgamento: 25/08/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE - Data::30/08/2016 - Página::85)

BPC LOAS | Jurisprudência atualizada



PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA/AMPARO SOCIAL. 
INCAPACIDADE. EXISTÊNCIA. LOAS. RENDA DESCONSIDERADAS. MISERABILIDADE COMPROVADA. LOAS. 
CONCESSÃO. DCB EM 30/07/2014. AÇÃO PROPOSTA EM 05/06/2017. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DIB A PARTIR 
DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 2. A parte autora recorre da sentença, alegando, em síntese, a 
presença dos requisitos legais, necessários à concessão do benefício assistencial, nomeadamente a miserabilidade, para 
tanto destaca necessidade de desconsiderar a renda de BPC de idosos e de qualquer benefício previdenciário de valor 
mínimo recebido por idoso e deficiente; 3. O impedimento de longo prazo foi reconhecido perito judicial (identificador 
4050000.14878693 fls. 126/128), o qual atestou que a parte autora é portadora de deficiência que a torna 
incapacitada para exercer atividade laboral, vez que é acometida de esquizofrenia não especificada (CID F20.9) e 
transtorno depressivo recorrente (CID F33.0), doenças que apresentam cura improvável e por tempo 
indeterminado; [...] 7. A sentença merece ser reformada, para que seja determinada a concessão do benefício de 
prestação continuada/Amparo Social, nos termos do art. 203, V da CF c/c art. 20 da Lei nº 8.742/93; 8. Considerando que 
o ato administrativo do INSS impugnado, que indeferiu o pedido de concessão de LOAS, ocorreu em 30/07/2014 
(identificador 4050000.14878693 fl. 183), enquanto a ação judicial foi proposta somente em 05/06/2017 (identificador 
4050000.14878693 fl. 193), entendo ocorrida a prescrição da pretensão de rever o ato de indeferimento; 9. Presentes os 
requisitos para a concessão de LOAS, DIB a partir da propositura desta ação judicial em 05/06/2017. 10. Incidência dos 
juros e da correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09); 11. 
Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (observada Súmula nº 
111/STJ); 12. Apelação da parte autora parcialmente provida. (TRF-5 - AC: 08036801720194050000, Relator: 
Desembargador Federal Fernando Braga, Data de Julgamento: 15/05/2019, 3ª Turma)

BPC LOAS | Jurisprudência atualizada



A primeira Perícia Médica Judicial, realizada pelo médico [...], em 23/11/15, atesta que a parte autora encontra-se incapacitada em 
razão de sequela de tumor no cérebro e que a data provável de sua incapacidade seria 13/03/2009 e que ela é total e permanente, 
sem possibilidade de reabilitação profissional. A segunda Perícia Médica Judicial, realizada pelo médico [...] em 01/12/17, dá conta de 
que o autor é portador de uma patologia incapacitante desde 2009 , que realiza acompanhamento há 12 anos, que apresenta 
hemiparesia esquerda, déficit de aprendizagem (não sabe escrever o próprio nome), e transtorno mental decorrente desse quadro 
clínico. Sua incapacidade é total, asseverou o médico, em resposta à questão 05 (fls.97) e sobreveio em virtude do agravamento da 
doença. CID's10 G40.2i (Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises 
parciais complexas), F07.8 (Outros transtornos orgânicos da personalidade e do comportamento devidos à doença cerebral, 
lesão e disfunção),às fls.100.

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE PREVISTO NA LEI DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (LOAS), PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO 
BENEFÍCIO. LAUDOS MÉDICO-PERICIAIS E PARECER SOCIAL. LEI Nº 8.742/93, ART. 20, PARÁGRAFO 2º. COMPROVADA 
HIPOSSUFICIÊNCIA, BEM COMO AS INCAPACIDADES FÍSICA E MENTAL DA PARTE AUTORA. JUROS DE MORA, SEGUNDO A 
REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ART. 1º - F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LEI 11.960/09. INCIDÊNCIA DO IPCA-E POR SE TRATAR DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL REGIDO PELA LEI Nº 
8.742/93. DESNECESSIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO RE 870.947/2015. EFEITOS RETROATIVOS À 
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 16/04/2009. APELAÇÃO IMPROVIDA (TRF-5 - Apelação Civel -: 
00017163220184059999, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães, Data de Julgamento: 11/12/2018, Quarta Turma, Data 
de Publicação: DJE - Data::19/12/2018 - Página::61)

BPC LOAS | Jurisprudência atualizada



BPC WEEK 
DIA 3: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 



BPC WEEK 
DIA 4: DEPENDÊNCIA QUÍMICA



Advogado, especializado em Direito 
Previdenciário e Assistencial, formado pela 
Faculdade de Direito Damásio de Jesus 
(FDDJ). Pós-graduado em Direito 
Previdenciário e Assistencial. Autor do Manual 
do BPC LOAS e Fundador do movimento Loas 
Muda Vidas. Mestrando em gestão da 
educação superior pela Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
Membro da OAB/SP. É gestor em seu escritório 
Telles Advocacia e atua como empresário no 
ramo da educação. Leciona em cursos de 
Direito, Gestão, Tecnologia e 
Empreendedorismo em mais de 20 Estados e 
no Distrito Federal. É mentor e consultor em 
escritórios de advocacia.

CLIQUE NA IMAGEM PARA 
FAZER O DOWNLOAD

UMA SURPRESA PARA VOCÊ!!!

EBOOK DE BPC LOAS

Gostou do Conteúdo, aproveite para fazer o 
download do Ebook de BPC LOAS GRATUITO!

Temas Abordados:

● Sobre o BPC
● Por quê trabalhar com BPC?
● Documentação necessária
● Dicas para obter sucesso nos casos 

de BPC
● Alterações recentes

São 40 páginas de muito conteúdo prático!

CLIQUE E ME ACOMPANHE 
NO INSTAGRAM

@prof.rodrigotelles

Professor Rodrigo Telles

https://www.tellesadv.com/lps1ebook?utm_source=pos_legale&utm_medium=ebook_bpc_loas&utm_term=ppt_01&utm_content=PPT%20P%C3%93S%20Aula%201&utm_campaign=N/A&utm_nooverride=1
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/
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