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Ficha de atendimento ao cliente: enfoque 
biopsicossocial

Fatores pessoais:

- Nome; 
- Idade; 
- Gênero; 
- Escolaridade; 
- Residência; 
- Profissão;
- Composição familiar;
- Quem pertence ao grupo familiar. etc.

 



Atendimento: Critério Subjetivo de Miserabilidade

Fatores econômicos:

- Qual renda de cada integrante do grupo familiar?
- Possui acesso a serviços básicos de saúde? 
- Possui residência própria? 
- Possui apoio financeiro externo? 
- Quais as despesas do grupo familiar?



Ficha de atendimento ao cliente: enfoque 
biopsicossocial

Fatores Ambientais: 
De acordo com o caso concreto. Alguns exemplo do que pode 
ser perguntado:
- Faz uso de tecnologia em alguma área da vida?
- O clima da região em que o indivíduo habita influência na sua 
condição de saúde?
- Vive em área de poluição acentuada, o que interfere na 
saúde?
- Possui cuidador ou assistente social?
- Possui apoio da família?
- O ambiente em que vive é adaptado?

 



Ficha de atendimento ao cliente: enfoque 
biopsicossocial

Atividades e Participação 
De acordo com o caso concreto. Alguns exemplo do que pode 
ser perguntado:
- Possui dificuldade de socialização?
- Possui dificuldade de aprendizado?
- Trabalha ou já trabalhou alguma vez?
- Pode tomar decisões sozinho?
- Possui dificuldade de comunicação?
- Possui capacidade de manter os cuidados pessoais sozinho?
- Quais tarefas cotidianas apresenta facilidade? E quais 
apresenta dificuldade?

 



Atendimento | Critério Objetivo de 
Deficiência

- 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? Se sim, qual?
- Faz tratamento e acompanhamento atualmente?
- Faz uso de medicamentos contínuos? Quais?
- Possui laudos e exames que comprovem a condição de saúde relatada? 
- Qual(is) o(s) código(s) CID para tal condição de saúde? 
- Possui algum benefício concedido pelo Estado em decorrência da deficiência?



Atendimento | Critério Objetivo de Idade

Aqui não há questionamentos, vez que o requisito etário é facilmente 
comprovado por documento de identificação. Porém, algumas questões 
devem ser levantada no caso do requerente do BPC para a pessoa idosa, 
como por exemplo se a idade avançada gera aumento no custo de vida, 
ou se apresenta complicações na saúde devido a idade, ou ainda se os 
gastos decorrentes da idade avançada compromete a renda do grupo 
familiar.



Checklist
Documentação
Necessária -
Processo 
Administrativo



Checklist Documentação Necessária - Processo Judicial



Professor Rodrigo Telles

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.

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 NA IMAGEM PARA 
FAZER O DOWNLOAD

CLIQUE E ME ACOMPANHE 
NO INSTAGRAM

@prof.rodrigotelles

https://www.tellesadv.com/lps1ebook?utm_source=youtube_legale&utm_medium=ebook_bpc_loas&utm_term=ppt_11&utm_content=PPT%20YT%20Aula%2011&utm_campaign=N/A&utm_nooverride=1
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/


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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