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RESUMO 

 

 

 

 

 

A Previdência Social é um direito garantido na Constituição do Brasil. Encontra-se entre os 

maiores sistemas do mundo, com uma cobertura acima de 53 milhões de trabalhadores. É 

gerida pelo Instituto Nacional de Seguro Social e, em novembro de 2014, pagou 27,7 milhões 

de benefícios, sendo que quase 20% desses benefícios corresponderam a benefícios por 

incapacidade laborativa. Um dos requisitos, para o reconhecimento de direito ao benefício por 

incapacidade laboral, é a avaliação pela perícia médica do INSS da existência/persistência da 

incapacidade laboral. O objetivo deste estudo é verificar se as diretrizes de apoio à decisão 

médico-pericial relativas às principais patologias, elaboradas pela autarquia, colaboraram na 

uniformização de condutas na área da perícia médica previdenciária no INSS. Foi realizado 

um levantamento das 20 patologias mais frequentes que geraram benefícios por incapacidade 

temporários em 2014. Foram selecionadas oito patologias cuja decisão médico-pericial estava 

bem delimitada, objetiva e com fixação de tempo para a recuperação da capacidade laborativa 

bem clara nas diretrizes publicadas. O resultado encontrado foi que as decisões médico-

periciais não seguem as diretrizes em sua plenitude, e os tempos propostos pelos peritos 

médicos, na maioria das vezes, é superior ao estipulado nas mesmas. Além disso, se constatou 

que não houve uma melhora significativa dos tempos estipulados após a publicação das 

diretrizes nas patologias estudadas, exceto no caso de depressão grave, que atingiu 74% em 

2013 e 2014, em consonância com as diretrizes.  

 

Palavras-chave: Previdência Social. Benefícios por Incapacidade. Diretrizes. Uniformização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

Social Security benefits are granted to all citizens by the Brazilian Constitution. The Brazilian 

Social Security System is among the largest in the world, covering more than 53 million 

workers, and is under the management of the National Social Security Institute (INSS). Last 

November 2014, 27,7 million benefits were paid, of which almost 20% were due to incapacity 

to work. One of the major INSS requirements for the approval of labor incapacity claims is 

the evaluation of the claimants’ condition by a panel of INSS medical experts, which will 

assess whether the alleged incapacity condition exists or remains. This work aims to explore 

on how much the proposed guidelines have helped INSS medical experts to standardize their 

recommendations in face of similar claimant conditions. Twenty pathologies were 

investigated which were the most relevant causes for issuance of temporary work incapacity 

benefits in year 2014. Of those, eight were selected for further evaluation, for all of which 

medical assessment guidelines had already been issued, which include clear definitions as to 

the expected recovery time lapse. The study concluded that the medical evaluation panel 

decisions do not fully comply with the approved INSS parameters and that the expected 

recovery times were in most cases set longer than those specified in the guidelines. It was also 

found that the issuing of guidelines did not lead to a significant curtailment in the number of 

days allowed for recovery, before returning to work, with the exception of the pathology 

“severe depression” which reached 74% in 2013 and 2014, in line with the respective 

guideline.  

 

Keywords: Social Security. Incapacity for work benefits. Guidelines. Medical assessment 

guidelines. Standardization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 

A Previdência Social é um direito garantido na Constituição Federal do Brasil. É 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção nos eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à 

gestante; proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; salário-família e 

auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte para os 

dependentes que economicamente dependem do segurado. (BRASIL, 1988) 

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro está, certamente, entre os 

maiores sistemas de previdência social pública do mundo, cobrindo 53,8 milhões de 

trabalhadores com proteção social. Os benefícios substitutivos podem ser de natureza 

programável, ou de risco, conforme o evento futuro tenha natureza previsível, como o tempo 

de contribuição, ou imprevisível, como a incapacidade permanente (invalidez) ou temporária. 

(SCHWARZER, 2009)  

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) foi criado em 1990, pela fusão do 

Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social (IAPAS), com o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Previdência Social e tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento 

de benefícios administrados pela Previdência Social, assegurando agilidade, comodidade aos 

seus usuários e ampliação do controle social. (BRASIL, 2011)  

Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, em novembro de 2014, foram 

emitidos 27,7 milhões de benefícios pelo RGPS, num valor total de 40,9 bilhões reais. Desses 

benefícios, 19,55% corresponderam a benefícios por incapacidade laborativa (aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente). Em relação aos novos benefícios concedidos 

no mesmo período, foram 392.238, sendo 58,80 % (230.631) de benefícios por incapacidade. 

(MPS, 2014) 

O marco regulatório (Lei 8213/91, de Brasil, 1991) é bastante claro no 

reconhecimento de direito para os benefícios previdenciários em relação aos conceitos 

administrativos, quais sejam: contribuir para a previdência social (condição de segurado) e ter 

um número de contribuições mínimas necessárias (período de carência). 
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Os trabalhadores que contribuem para o RGPS, para que tenham reconhecido o 

direito aos benefícios por incapacidade para o trabalho, dependem, obrigatoriamente, de um 

exame médico pericial que constate a impossibilidade temporária ou permanente do 

desempenho das funções específicas da atividade ou ocupação que exercem, em consequência 

de uma doença ou acidente. A perícia médica é realizada por peritos médicos do quadro 

funcional do INSS. Além dos segurados, os seus dependentes, que solicitam pensão por morte 

na condição de inválidos, também têm que se submeter a uma perícia. 

O exame médico pericial é obrigatório para o reconhecimento da incapacidade 

laborativa desde o início do século XX, com a publicação do Decreto nº 4.682, de 24/01/1923, 

conhecido como a Lei Eloy Chaves, precursora da Previdência Social. Essa obrigação é muito 

clara e todas as legislações posteriores mantiveram esse requisito como se confirma abaixo: 

 

Art. 14. A aposentadoria por invalidez não será concedida sem prévio exame do 

médico ou médicos designados pela administração da caixa, em que se comprove a 

incapacidade alegada, ficando salvo à administração proceder a quaisquer outras 

averiguações que julgar convenientes. (BRASIL, 1923)  

 

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 

sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada 

pela Lei nº 9.876, de 26.11.99). 

 § 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu 

cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 

3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social 

quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. (BRASIL, 1991)  

 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 

pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, 

exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (BRASIL, 1991) 
 

 

A atribuição da análise da incapacidade laborativa, para fins previdenciários dos 

peritos médicos do INSS, está normatizada no art. 170 do Decreto 3.048, de 06/05/1999, de 

Brasil (1999): 

 

Art.170.Compete privativamente aos servidores de que trata o art. 2º, da Lei no 

10.876, de 2 de junho de 2004, a realização de exames médico-periciais para 

concessão e manutenção de benefícios e outras atividades médico-periciais inerentes 

ao regime de que trata este Regulamento, sem prejuízo do disposto no mencionado 

artigo.  



 

 

21 

No Brasil, os diversos tipos de perícia devem ser entendidos como áreas de atuação 

da medicina legal. A Medicina Legal e Perícia Médica foram consideradas uma especialidade 

única, conforme a Resolução 1.973/11, do Conselho Federal de Medicina (CFM). A perícia 

previdenciária é uma perícia administrativa que tem por finalidade avaliar, entre outras coisas, 

a existência de incapacidade laboral temporária ou permanente do segurado, com o objetivo 

de consubstanciar a concessão de benefício junto ao INSS. (LISE et al., 2013) 

Segundo Bastos (2006), a medicina ocidental contemporânea tem dupla face. 

Exteriormente, se pretende ciência objetiva; interiormente, é prática de sujeitos. Relata que a 

onda de insatisfação e de mal-estar cresce e arrebenta no encontro clínico. A autora faz uma 

avaliação sobre a evolução da medicina durante o século XX, em que a mudança nos métodos 

diagnósticos e terapêuticos ao longo desse período foi evidente, além de ser um campo de 

conhecimento crescente e mutável que o médico deve dominar.  

Como ciência, funda-se no paradigma da modernidade e se vale dos procedimentos 

da ciência moderna; como arte, tentando dar conta daquilo que escapa a estes pressupostos: os 

afetos presentificados no sofrer. (BASTOS, 2006, p. 41) 

A medicina não é uma ciência exata, embora com o avanço tecnológico cada vez 

mais se busque maior objetividade. O viés subjetivo sempre existirá, pois este depende da 

relação médico-paciente que, no caso da perícia médica, depende da relação perito-segurado. 

Para diminuir a subjetividade no exame médico pericial, o INSS investe na capacitação do seu 

quadro de peritos, com estímulo à realização de reuniões técnicas e com elaboração de 

diretrizes de apoio à decisão médico-pericial. 

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O quadro de peritos médicos do INSS, que consiste de aproximadamente 4,4 mil 

profissionais, realiza uma média de 30 mil perícias médicas diárias para reconhecimento do 

direito aos benefícios concedidos aos segurados que se encontram incapacitados para o 

trabalho. Segundo Melo (2014), não existem incentivos econômicos, para os peritos médicos 

do INSS, quanto ao reconhecimento de direito ou não ao benefício por incapacidade. Além 

disso, completa: 

 

[...] Sendo assim, o que parece ser devido é conceder benefício somente àqueles que 

reúnam o critério de elegibilidade, repercussão da doença sobre a normalidade 

biopsíquica a ponto de causar incapacidade para o exercício das suas atividades 

laborais. Reconhecer esta condição inequivocamente parece ser o ideal desse 

exercício profissional. (MELO, 2014, p. 60) 
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O Tribunal de Contas da União (TCU), em seu Relatório de Auditoria Operacional, 

realizado em 2010 sobre o tema ”Concessão e manutenção dos benefícios do auxílio-doença”, 

no seu item 118, relatou que o INSS estava a desenvolver o Projeto Diretrizes Médicas. Este 

Projeto surgiu em novembro de 2006, a partir da constatação da necessidade de conferir maior 

objetividade aos critérios de definição do grau de incapacidade dos beneficiários do auxílio-

doença. O projeto tinha por objetivo reduzir a ocorrência de agressões, litígios e fraudes 

associadas à realização das perícias médicas e melhorar a utilização dos recursos da 

Previdência.  

Para enfrentar o desafio de atender um público crescente em todo o território 

nacional e diminuir os litígios que as suas decisões podem acarretar, o INSS vem, cada vez 

mais, utilizando a tecnologia da informação, para auxiliar no gerenciamento dos seus 

processos de trabalho estruturados na utilização de sistemas corporativos, que têm sido 

desenvolvidos para racionalizar e organizar a execução das atividades médico-periciais, de 

modo a auxiliar na uniformização de condutas, uma vez que norteiam os parâmetros que os 

peritos médicos devem seguir. Além disso, diante da dificuldade em se objetivar as decisões 

médico-periciais, o INSS produziu diretrizes médicas para diminuir a subjetividade da 

avaliação da incapacidade laborativa realizada pelo quadro de peritos e o número das ações 

judiciais e recursais. Foram publicadas as diretrizes de apoio à decisão médico-pericial nas 

áreas de psiquiatria, ortopedia, clínica médica no ano de 2010. Em 2011/2012, foi elaborada, 

por um grupo de peritos médicos especialistas, uma tabela que estima o tempo para 

recuperação de capacidade funcional, com base em evidências, que dispõe sobre os períodos 

previstos para repouso necessário nas doenças codificadas de acordo com a 10ª Edição da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 

10 e que foi colocada em consulta pública em março/2012. 

Até o momento, existe uma falta de informações claras e transparentes se a decisão 

médico-pericial efetuada pelos peritos médicos do quadro do INSS segue rigorosamente a 

conduta médico-pericial preconizada pelas diretrizes publicadas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Neste estudo foram propostos além do objetivo geral, objetivos específicos que serão 

descritos a seguir. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

O presente projeto tem por objetivo geral verificar se as diretrizes de apoio à decisão 

médico-pericial, relativas às principais patologias, colaboraram na uniformização de condutas 

na área da perícia médica previdenciária no INSS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de atingir o objetivo geral, este trabalho prevê os seguintes objetivos: 

 

 Apresentar um panorama geral sobre Previdência Social e Benefícios por 

Incapacidade no Brasil e no mundo. 

 

 Identificar os recursos técnicos que contribuem para a segurança à decisão 

médico-pericial. 

 

 Caracterizar os pedidos de auxílio-doença e o perfil dos solicitantes. 

 

 Identificar o perfil dos segurados que obtiveram o auxílio-doença de acordo com 

cada tipo de patologia selecionada para o presente estudo.  

 

 Comparar e analisar o tempo concedido no auxílio-doença com as 

recomendações estabelecidas nas diretrizes de apoio à decisão médico-pericial 

elaboradas e publicadas pelo INSS. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA  

 

As questões da pesquisa estão descritas a seguir: 

 

 Qual o perfil dos segurados que procuram os benefícios previdenciários por 

incapacidade laborativa temporária?  

 

 Existe uniformização dos peritos médicos do INSS em relação às decisões 

médicos-periciais? 

 

 A decisão médico-pericial tem fundamentação nas diretrizes emanadas pelo 

INSS?  
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Este estudo fez um levantamento, no banco de dados gerencial (Sistema Único de 

Informações de Benefícios - SUIBE) do INSS, dos benefícios de auxílio-doença concedidos 

no período de 2007 a 2014, cuja incapacidade laborativa foi gerada pelas oito doenças mais 

frequentes que apresentam diretrizes publicadas pelo INSS e analisou a decisão médico-

pericial. 

Não é objetivo deste trabalho estudar os sistemas informatizados na sua estrutura de 

hardware nem software, nem especificar as diversas normas legais e diretrizes médicas dos 

vários sistemas previdenciários mundiais no que diz respeito aos benefícios por incapacidade 

para o trabalho, nem verificar se outros países usam sistemas informatizados e quais. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 

Esta pesquisa visa a trazer para a academia os pilares que regem a Perícia Médica 

Previdenciária do Brasil e, como uma instituição pública, pode e deve primar pela qualidade 

do trabalho do seu corpo técnico com embasamento teórico e científico. As diretrizes de apoio 

à decisão médico-pericial foram baseadas na literatura científica e elaboradas por médicos 

especialistas com conhecimento das áreas abordadas. Além de contribuir com literatura 

especializada, faz uma revisão dos principais conceitos de Previdência Social, Incapacidade 

Laborativa e Perícia Médica. 

Para o INSS traz importantes contribuições para o aprimoramento da tomada de 

decisão na gestão dos benefícios por incapacidade, principalmente no auxílio-doença. 

Para a Sociedade em geral e os trabalhadores em particular, contribui trazendo maior 

transparência para os processos de avaliação de incapacidade laborativa e, assim, uma maior 

compreensão por parte dos mesmos sobre o tema que gera tantos conflitos. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo trata da contextualização do tema, descreve o problema, os 

objetivos, tanto o geral quanto os específicos, as questões e delimitação da pesquisa, a sua 

importância e justificativa do estudo. 
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O conteúdo do segundo capítulo constitui-se do estado da arte do tema através da 

bibliometria, do referencial teórico que fará a fundamentação de toda a pesquisa, além do 

perfil do segurado que solicita o auxílio-doença na Previdência Social. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia empregada na pesquisa quanto aos seus 

objetivos, às fontes de informação e aos procedimentos de coleta e as suas etapas. 

O quarto capítulo trata de apresentação e análise dos dados. 

O quinto capítulo consiste na conclusão do presente estudo, além das propostas de 

futuros estudos para aprofundamento do tema e busca de justificativas para as decisões 

médico-periciais dos peritos médicos da Previdência Social do Brasil, quanto à avaliação da 

incapacidade laborativa dos segurados que procuram auferir os benefícios previdenciários. 

Na sequência, apresentam-se as referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

A revisão bibliográfica foi efetuada com base em artigos que foram selecionados a 

partir de pesquisa realizada no portal do CAPES, em janeiro de 2015, com foco no problema 

proposto, que é a previdência social, benefício por incapacidade e a avaliação da incapacidade 

laborativa pela perícia médica.  

A Tese de Pós-Doutorado (PhD) de De Boer, Quality of evaluation of work 

disability, foi pesquisada no site da Universidade de Amsterdã, porque se encontrava como 

referência bibliográfica de dois artigos, ambos da base Scopus. São eles:  

 

  Controlling Access to Sick Leave Programmes: Practices of Physicians in the 

Netherlands, de Agnes Meershoek. 

 

  The development of instruments to measure the work disability assessment 

behaviour of insurance physicians, de Romy Steenbeek et al. 

 

2.1.1 Base Scopus  

 

As palavras-chave foram: 

 

 Sickness and certification: A pesquisa no portal trouxe mais de 1.000 artigos. 

Então, foi realizada uma delimitação com busca na base Scopus, a partir do ano 

de 2010 e retornaram 90 artigos, dos quais foram selecionados sete artigos.  

 

 Medical expertise and social security: Foram 44 artigos na base Scopus e 

somente um foi selecionado. 

 

 Assessment of working disability: Encontrados na base Scopus, revisados pelos 

pares no período de 2010 a 2015, como tópico “disability evaluation”, 31 artigos, 

sendo quatro selecionados. 

 

 Guidelines and Perceptions: Na Base Scopus, foram encontrados 1.576. Quando 

da colocação dos filtros, atas de congresso, no período de 2000 a 2014, 

retornaram 39 eventos, sendo que o artigo com maior relevância e com aderência 

ao estudo foi de Joseph H. Keffer, publicado em 2001: Guidelines and 

Algorithms: Perceptions of Why and When They Are Successful and How to 

Improve Them. 
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 Bismarck and social security: Na pesquisa foram encontrados 57 artigos. Foram 

utilizados os seguintes filtros: revisados pelos pares, no período de 2005 a 2014 e 

base Scopu, sendo selecionados 28 e somente considerado, para a pesquisa, 

“Bismarck and the social question” de Marcel van Meerhaeghe. 

 

 Seguro Social alemão: A pesquisa retornou com 68 artigos. Foram colocados os 

filtros revisados pelos pares e base Scopus e vieram oito artigos e somente um 

com aderência ao tema, que foi “Entre o mérito e a necessidade: análise dos 

princípios constitutivos do seguro social de doença alemão”, de Lígia Giovanella. 

 

 Temporary disability: Aareceram 242 artigos na pesquisa, no período de 2010 a 

2014, somente na área de Medicina. Como se verificou que poucos artigos teriam 

ligação com a base do estudo, fez-se novo filtro somente com o ano de 2014 da 

área de medicina e retornaram 32 artigos, sendo selecionado o artigo La 

incapacidad temporal y sus implicaciones legales, de Carles Martin-Fumadó, 

pois era mais conceitual em relação ao tema proposto. 

 

Verifica-se que foram selecionados 16 artigos desta base. 

 

2.1.2 Base Scielo 

 

Na base Scielo, com a palavra-chave Previdência Social, vieram 139 artigos. Com a 

palavra Proteção Social, apareceram 542. Com as duas, encontraram-se sete artigos no Brasil, 

sendo de maior aderência ao tema somente “Implicações da reforma da previdência na 

seguridade social brasileira”, de Ivanete Boschetti, cuja publicação remonta a 2003. 

Outra pesquisa realizada foi com a palavra-chave sistemas de proteção social no 

Brasil, da qual vieram 26 artigos e o de maior relevância e aderente foi “A insidiosa corrosão 

dos sistemas de proteção social europeus” publicado em 2012, também de Ivanete Boschetti.  

Com a palavra-chave Perícia Médica, retornaram 16 artigos no Brasil, sendo dois já 

pesquisados na base Scopus. Assim, somente foi aderente “Isenção e autonomia na perícia 

médica previdenciária no Brasil”, publicado em 2013 e de autoria de Michelle Larissa Zini 

Lise. 

Conclui-se que, da base Scielo, foram selecionados três artigos. 

O Quadro 1 a seguir apresenta todos os 16 artigos da base Scopus e os três da base 

Scielo, utilizados no referencial teórico com os seus autores, ano de publicação e resumo. 
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         Quadro 1 - Citações dos artigos selecionados  

 
 



 

 

29 
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        Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Os artigos pesquisados, que fundamentam o presente estudo, tratam do conceito de 

incapacidade laborativa, de como é realizada a avaliação da mesma para que o trabalhador 

usufrua o direito ao benefício por incapacidade, além de trazerem os elementos para a 

elaboração das diretrizes para que haja maior uniformidade, transparência e qualidade dessas 

avaliações. O Quadro 2, para cada tema citado, demonstra os autores e países a que 

pertencem. 
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            Quadro 1 - Resumo dos elementos tratados nos artigos 

Elementos tratados nos artigos Autor País

 De Boer (2010) Holanda

Nilsing (2012) Suécia

De Boer (2010) Holanda

 Schellart (2011) Holanda

Samoocha (2011) Holanda

 Meershoek (2012) Holanda

Schandelmaier (2013) Suiça

Bräntröm (2013) Suécia

Martin-Fumadó (2014) Espanha 

 Keffer (2001)
Estados Unidos da 

América

Muijzer (2010) Holanda

Wynne-Jones (2010) Reino Unido

Winde (2012) Noruega

 Skaner (2011) Suécia

Nilsing (2012) Suécia

Martin-Fumadó (2014) Espanha 

Definição de Incapacidade Laborativa

Avaliação de Incapacidade laborativa

Elaboração de Diretrizes 

 
              Fonte: Elaboração própria (2015)  

 

Alguns autores - Keffer (2001), Nilsing (2012), Skaner (2011) e Martin-Fumadó 

(2014) – citam, em seus estudos, os benefícios derivados da publicação de diretrizes na área 

médica e na área de seguro social quanto à avaliação da incapacidade laborativa como: 

melhoria da qualidade, redução de custos com os benefícios por incapacidade, proteção dos 

profissionais médicos contra os litígios judiciais e maior padronização de condutas. 

A pesquisa foi fundamentada nos principais critérios que devem estar explícitos nas 

diretrizes de apoio para a avaliação de incapacidade laborativa. O grande problema, citado por 

vários autores, é a dificuldade que os médicos responsáveis pela avaliação da incapacidade 

para o trabalho têm para fixar o tempo de permanência em benefícios e o prognóstico para o 

retorno à atividade. Assim, o Quadro 3 elenca os critérios citados por esses autores. 
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           Quadro 2 - Critérios elencados nas Diretrizes 

Principais Critérios elencados nas Diretrizes Autores

Tempo de permanência em Benefício

Prazos para Reabilitação Profissional

Tipo de atividade

Prognóstico para retorno ao trabalho

Nilsing (2012),         

Skaner (2013),      

Bräntröm (2013),         

Martin-Fumadó 

(2014)

 
            Fonte: Elaboração própria (2015)  

 

Este estudo também abrangeu pesquisas em sites governamentais, como Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ministério da Previdência Social do Brasil (MPS), 

Associação Internacional de Seguridade Social (AISS) e Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), além da análise de documentos internos do INSS que normatizaram as 

Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial e da legislação que regulamenta a Previdência 

Social brasileira. 

 

2.2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

É importante, para a compreensão dos conceitos que serão utilizados neste trabalho, 

fazer a diferenciação entre Seguridade Social e Previdência Social, uma vez que são distintos, 

bastante confundidos e, muitas vezes, utilizados como sinônimos. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre Seguridade 

Social: 

  

A política social que se executa sob a égide desse conceito persegue a proteção 

social aos indivíduos e respectivos grupos familiares, acometidos por riscos sociais. 

Estes são socorridos diferenciadamente por um sistema de Previdência Social de 

caráter contributivo; por um sistema de Assistência Social, gratuito e dirigido a 

populações pobres, sem capacidade contributiva; por um Sistema Único de Saúde, 

de caráter gratuito e, finalmente, por um subsistema de seguro-desemprego, inserido 

na rede de competências do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

O Brasil aprovou o texto da Convenção nº 102 de 28/06/1952, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, relativa à fixação de normas mínimas de 

seguridade social, em 2008, embora o seu sistema de seguridade social, nos moldes 

recomendados pela referida Convenção, esteja instituído desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. A referida convenção assegura a atribuição de subsídio de doença, além de 
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especificar que a cobertura deve abranger a incapacidade de trabalho resultante de afecção 

mórbida e que resulte a suspensão do ganho. (BRASIL, 2008). 

Segundo a Constituição do Brasil, a Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da Sociedade, destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Previdência Social é um 

direito que faz parte da Seguridade Social e é organizada no Brasil sob a forma de regime 

geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenda à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte 

e idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à gestante; salário-família e auxílio-

reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado, 

homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Rege-se pelos seguintes 

princípios e objetivos: universalidade de participação nos planos previdenciários; 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; cálculo dos benefícios 

considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente; irredutibilidade do 

valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; valor da renda mensal dos 

benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado 

não inferior ao do salário mínimo; previdência complementar facultativa, custeada por 

contribuição adicional; caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, 

empregadores e aposentados (BRASIL, 1988).  

Para Boschetti (2003), a universalidade é um direito derivado de uma contribuição 

anterior mesmo para os contribuintes que não possuem um emprego com carteira de trabalho. 

A partir da Constituição de 1988, qualquer pessoa, mesmo que não esteja exercendo uma 

atividade remunerada, pode contribuir para a previdência como contribuinte individual ou 

facultativo. Além disso, a autora, em novo artigo publicado em 2012 ressalta: 

 

A composição dos sistemas de proteção social varia de um país para outro, mas a 

seguridade social (previdência, saúde, assistência social) constitui o núcleo duro em 

praticamente todas as nações. Apesar das diferenças nas lógicas estruturantes e na 

abrangência dos sistemas desses países, todos possuem uma característica comum, 

que é a intervenção do Estado na regulação do mercado e o estabelecimento de 

sistemas públicos universais de proteção social.  
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Os segurados obrigatórios da Previdência Social no Brasil são as seguintes pessoas 

físicas: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, 

segurado especial e facultativo. (BRASIL, 1991) 

Só quem faz a contribuição para o RGPS tem direito aos benefícios previdenciários, 

o que se configura como um seguro, princípio proposto por Bismarck na Alemanha do século 

XIX. (BRASIL, 2007) 

Segundo Van Meerhaeghe (2006), a Alemanha foi o primeiro país em que o Estado 

organizou um moderno e abrangente sistema de segurança social, não apenas para os pobres, 

mas para grandes grupos de pessoas. O seguro de doença obrigatório, em que o trabalhador 

contribuiu com dois terços e o empregador com um terço para o fundo, foi aprovado em 1883, 

e o seguro de acidentes obrigatório, em 1884. O seguro obrigatório, para a cobertura da 

velhice, foi adotado na legislação dos seguros em 1889, e o pagamento era dividido pelo 

empregado, o empregador e o governo. O seguro desemprego, no entanto, não foi aprovado 

até 1927.  

Segundo Giovanella (1999), o seguro social constitui-se em três princípios básicos:  

 

 Equivalência: Os benefícios são vinculados às contribuições prévias conforme as 

diversas instituições dirigidas a distintos grupos de trabalhadores. 

 

 Solidariedade: Torna as contribuições proporcionais à renda e os benefícios de 

acordo às necessidades, produzindo redistribuição. Este princípio é de grande 

relevância nos casos do auxílio-doença, porque neste benefício está implícito o 

princípio da necessidade. Os segurados recebem na medida de suas necessidades, 

e a sua contribuição é de acordo com a sua capacidade financeira. Idade, sexo, 

risco de adoecer, estado de saúde e composição familiar não são levados em 

conta no cálculo das contribuições. 

 

 Subsidiariedade: Enfatiza que o Estado somente interferirá quando a capacidade 

da família estiver exaurida, envolvendo responsabilidade de cada indivíduo.  

 

Segundo Martin-Fumadó et al. (2014, p.38): “A legislação dos países da União 

Europeia é muito diversificada e é complementada com acordos setoriais ou corporativos que 

podem ser celebrados com os trabalhadores.” 

O normativo legal, nos vários países da União Europeia (UE), está representado na 

Figura 1. São apresentados dados atualizados pelo Sistema de Informação Mútua sobre 

Proteção Social (MISSOC), que foi criado em 1990 para promover um intercâmbio contínuo 

de informações sobre a proteção social entre os Estados Membros da União Europeia. 
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Atualmente inclui informações dos 28 Estados-membros da União Europeia, dos três países 

do Espaço Econômico Europeu - Islândia, Liechtenstein e Noruega -, bem como da Suíça. 

Ao se analisar os dados da Figura 1, verifica-se que a maioria dos países da UE exige 

certificado médico, poucos mantêm o salário completo quando o trabalhador encontra-se 

incapacitado para o trabalho temporariamente, e quando o salário é completo tem uma 

variação de sete dias a um, ano. Na maioria dos países o subsídio varia de 50 a 80% do 

salário. Além disso, somente a Suécia não tem limite de duração do benefício por 

incapacidade temporária. 

 

A maioria dos sistemas de previdência social por lesão trabalhista paga benefícios 

em dinheiro aos empregados lesionados até que esses voltem ao trabalho ou 

alcancem a máxima recuperação médica. A incapacidade temporária também inclui 

períodos de ausência do trabalho devido aos programas de reabilitação, visando 

minimizar as perdas permanentes da capacidade de rendimentos. Os benefícios são 

ditos serem temporários porque são previstos durante o período imediatamente após 

a lesão e deixam de ser pagos quando a recuperação médica tenha alcançado um 

limite e estabilizado, ou quando o processo de reabilitação tenha se encerrado. A 

data de encerramento dos benefícios em dinheiro devido à incapacidade temporária 

pode ser mencionada como a data da consolidação médica. (PLAMONDON, 2011, 

p. 262) 
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                Figura 1 - Normativa sobre a incapacidade laborativa temporária dos países europeus 

                Fonte: Adaptado pela autora de Martin- Fumadó et al. (2014) 

 

No Brasil, a legislação em vigor exige uma perícia médica realizada pelos peritos 

médicos do quadro funcional do INSS. As empresas são responsáveis pelo pagamento dos 

primeiros 15 dias de afastamento dos seus trabalhadores e, depois deste período, se persistir a 

incapacidade laboral, o trabalhador apresenta um requerimento ao INSS de auxílio-doença. 

Para os outros segurados, o auxílio-doença é pago a partir do 1º dia de afastamento do 

trabalho desde que o requerimento seja realizado até 30 dias do início da incapacidade 

laborativa. O valor do benefício é calculado com base no salário de benefício e não existe 

duração máxima do benefício. O auxílio-doença é mantido até a recuperação da capacidade 

laborativa ou, em caso de incapacidade definitiva para a sua atividade, o segurado seja 

reabilitado para outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não 

recuperável, for aposentado por invalidez. (BRASIL, 1991) 
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2.3 INCAPACIDADE LABORATIVA E PERÍCIA MÉDICA 

 

Para que o trabalhador/segurado tenha direito ao benefício por incapacidade, 

necessita de dois requisitos prévios: ter qualidade de segurado e ter cumprido a carência, ou 

seja, esteja em dia com a cobertura das contribuições para a previdência social (ser segurado) 

e tenha efetuado o pagamento de um mínimo de contribuições, que, no caso do auxílio-

doença, é de 12 meses (carência). 

Segundo Mendes (2007): 

 

As repercussões dos danos ou agravos à saúde sobre a vida e as atividades do 

trabalhador são conhecidas por todos. É senso comum, por exemplo, a observação 

de que um acidente do trabalho pode impedir que o trabalhador volte à sua atividade 

normal, obrigando-o a permanecer sem trabalhar, por um tempo variável, desde 

algumas horas, até a vida inteira que lhe resta. Trabalhadores segurados 

eventualmente receberão algum tipo de compensação financeira, enquanto durar sua 

incapacidade. 

 

É de suma importância, para o entendimento do conceito de incapacidade, fazer a 

diferenciação entre deficiência e incapacidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), deficiência é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica; incapacidade é qualquer redução ou falta (resultante de uma 

deficiência) da capacidade para realizar uma atividade de uma maneira que seja considerada 

normal para o ser humano, ou que esteja dentro do espectro considerado normal. (MENDES, 

R., 2007, p. 59-60). 

Segundo De Boer, Besseling e Willems (2010): 

 

As definições dos critérios de deficiência podem variar muito de um país para outro. 

No entanto, eles são amplamente baseados nos seguintes elementos comuns: 

- A capacidade do requerente (ou incapacidade) para executar o trabalho que se 

poderia razoavelmente esperar de um trabalhador em sua profissão; 

- Condições de saúde que representam essas habilidades (ou incapacidade) [...] 

 

O conceito de incapacidade laborativa, para o reconhecimento de direito a um 

benefício por incapacidade pela Previdência Social brasileira, encontra-se divulgado na Nota 

Informativa anexa à Consulta Pública nº 1/2012. 

 

Para a Previdência Social, incapacidade laborativa decorre da impossibilidade de 

desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, em 

consequência de alterações morfo-psico-fisiológicas provocadas por doença ou 

acidente. 
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Além disso, o Manual de Perícia Médica da Previdência Social, emitido pela 

Orientação Interna INSS/DIRBEN nº 73/2002, deixa explícito que a permanência em 

atividade que possa acarretar risco de vida para si ou para terceiros, ou de agravamento, 

deverá ser incluída no conceito de incapacidade, desde que palpável e indiscutível. A 

incapacidade laborativa também deve ser analisada quanto ao grau - parcial/total; à duração - 

temporária/indefinida; e à profissão desempenhada - uniprofissional, multiprofissional, 

omniprofissional. 

A seguir especifica-se cada conceito: 

 

1. Grau: 

 

 Parcial é o grau de incapacidade que ainda permita o desempenho de 

atividade, sem risco de vida ou agravamento maior e que seja compatível com 

a percepção de salário aproximado daquele que o interessado auferia antes da 

doença ou acidente. 

 

 Total é a incapacidade que gera a impossibilidade de permanecer no trabalho, 

não permitindo atingir a média de rendimento alcançada, em condições 

normais, pelos trabalhadores da categoria do examinado. 

 

2. Duração: 

 

 Temporária é a incapacidade para a qual se pode esperar recuperação dentro 

de prazo previsível.  

 

 Indefinida é aquela insuscetível de alteração, em prazo previsível, com os 

recursos da terapêutica e reabilitação disponíveis à época. 

 

3. Profissão: 

 

 uniprofissional é o impedimento que alcança apenas uma atividade específica; 

 

 multiprofissional é o impedimento que abrange diversas atividades 

profissionais; 

 

 omniprofissional é a impossibilidade do desempenho de toda e qualquer 

atividade laborativa, sendo conceito essencialmente teórico, salvo quando em 

caráter transitório. 
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Os métodos de avaliação da incapacidade laborativa são de difícil estudo devido à 

diferença existente na operacionalização dos benefícios previdenciários nos vários países, 

embora o conceito de incapacidade para o trabalho, que gera os benefícios, seja único, 

conforme constatado também por Nilsing, Söderberg e Öberg (2012). 

 

Apesar do sistema de segurança social diferir entre os países, as avaliações médicas 

de incapacidade para o trabalho são semelhantes. Muitos países ocidentais têm dois 

pré-requisitos para ter direito a prestações de doença: ou seja, o indivíduo deve ter 

uma doença ou lesão e esta doença ou lesão deve comprometer a capacidade de 

trabalhar. 

 

Segundo De Boer, Besseling e Willems, atualmente a segurança social tem um 

importante foco político em muitos países, por atribuir-lhe uma enorme relevância ao 

tentarem reduzir a dependência de benefícios sociais dos indivíduos. A fim de alcançar esses 

objetivos, os governos têm desenvolvido e implementado políticas contendo elementos de 

apoio ao rendimento e integração, bem como estratégias para a prevenção da doença e 

incapacidade. Uma comparação de práticas e efeitos entre um país e outro é um importante 

elemento na adaptação das políticas. A avaliação da incapacidade para o trabalho é uma 

questão importante dentro do contexto das políticas de deficiência. Estudos dessas avaliações 

tendem a se concentrar em licença médica e muito pouca atenção tem sido dedicada ao 

problema da incapacidade para o trabalho de longo prazo. 

 

2.3.1 Processo de avaliação da incapacidade laborativa  

 

De Boer, Besseling e Willems (2010), em um estudo realizado sobre 15 países, 

averiguaram os passos do processo de avaliação da incapacidade laborativa. Obtiveram 

informações a partir de questionários e entrevistas; reuniram todos os passos envolvidos nas 

avaliações de deficiência realizadas pelos Institutos de Seguro Social (ISI) e demonstraram o 

modelo do processo no fluxo representado na Figura 2, tornando possível identificar as 

medidas tomadas em cada um dos países envolvidos. O processo envolve um período de 

licença médica que é a avaliação real, a formalização da decisão, bem como o 

estabelecimento de uma interface com os envolvidos no processo de reabilitação. 
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                    Figura 2 - Etapas do Processo da avaliação da incapacidade laborativa 

                    Fonte: De Boer, Besseling e Willems (2010) 

 

O mesmo estudo também realça que o objetivo da avaliação não é limitado à 

verificação se o requerente tem direito ao benefício por incapacidade, mas também pode 

incluir a promoção da sua reabilitação / reinserção. Além disso, descreve os atores desse 

processo, que são:  

 

 Requerente que está envolvido em todas as etapas do processo, pessoalmente ou 

na forma de seu dossiê, dependendo do país estudado. Ele solicita o benefício, 

apoia a sua solicitação fornecendo vários elementos e submete-se a um exame 

médico. 

 

 Avaliador é geralmente um conselheiro médico (medical advisor) e, muitas 

vezes, trabalha em conjunto com outros assistentes. Tem como atividade o 

estabelecimento do quadro relevante do estado de saúde e suas implicações para a 

capacidade do requerente para o trabalho.  

 

 Os Institutos de Seguro Social (Institutes of Social Insurance-ISI) que 

determinam a operacionalização de todo o processo, tanto tecnicamente em 

relação à avaliação da incapacidade, quanto ao normativo legal. Como resultado, 

segundo De Boer, Besseling e Willems (2010) “[...], o ISI é capaz de influenciar 

o processo a um nível muito importante.”  

 

Os avaliadores são geralmente médicos contratados pelo ISI. Os profissionais 

médicos assistenciais podem ser rotineiramente envolvidos em avaliações ou, conforme o 

caso, podem ser chamados a pedido dos médicos do ISI. (DE BOER, BESSELING, 

WILLEMS, 2010)  
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Segundo Schellart et al. (2011), os médicos do seguro na Holanda podem decidir 

após a avaliação da incapacidade para o trabalho pela invalidez total, para os trabalhadores 

cuja patologia é severa e gera uma deficiência que não tem chance de recuperação; aplicação 

de um instrumento para avaliar a funcionalidade e capacidades do trabalhador e verificar a 

capacidade residual, Functional Ability List (FAL). Neste instrumento o médico pontua as 

capacidades e limitações do trabalhador. É composto por 106 itens, categorizados em seis 

seções: funcionalidade pessoal e social, análise do ambiente físico, movimentos dinâmicos, 

postura estática e o tempo que executa as suas atividades. Por fim, um quarto das avaliações 

(25%), os trabalhadores podem retornar às suas atividades originais ou então estão 

severamente incapacitados como os que estão acamados. 

No Brasil as etapas do processo de um benefício por incapacidade são: 

 

1º passo: Normalmente, o trabalhador adquire uma doença ou sofre um acidente de 

qualquer natureza, que gera uma lesão que o incapacita a exercer as suas atividades de 

trabalho e procura o sistema de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS ou Privado). O médico 

assistente, que realizou o diagnóstico e o tratamento, emite um atestado médico com o 

período necessário de repouso para a recuperação da saúde através de compensação, 

estabilização ou consolidação das lesões. No caso do segurado empregado, a empresa é 

responsável pelos primeiros 15 dias de ausência. Nos outros tipos de filiação (empregado 

doméstico, segurado especial, contribuinte individual, trabalhador avulso e facultativo), o 

segurado segue imediatamente para a etapa seguinte. 

2º passo: O segurado dá entrada em um requerimento de auxílio-doença no INSS 

através de canais remotos (central de atendimento 135 ou internet) ou então numa Agência da 

Previdência Social (APS). Neste momento é agendada uma perícia médica. 

3º passo: Realização da avaliação da incapacidade laborativa. 

4º passo: Reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade que poderá ser 

com as seguintes decisões: 

 Não foi constatada a incapacidade laborativa. 

 

 Existiu ou existe incapacidade laborativa, mas não existe direito administrativo, 

ou seja, o requerente não comprovou que é segurado da Previdência Social por 

não ter contribuições, ou perdeu a qualidade de segurado ou, ainda, não 

completou a carência exigida. 
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 Existiu ou existe incapacidade laborativa por um período determinado, com 

retorno à atividade laborativa após o período estimado pelo perito médico para a 

recuperação da capacidade. Este período pode ser de até 2 (dois) anos. 

 

 Existe incapacidade laborativa por um período longo (2 anos) considerando-se a 

gravidade da doença/lesão e a probabilidade de recuperação da capacidade 

laborativa. Após este período o segurado submete-se a novo exame médico 

pericial para nova avaliação. 

 

 Existe incapacidade laborativa total e definitiva para a atividade que o segurado 

exerce, mas o mesmo deve se submeter a processo de Reabilitação Profissional. 

  

 Existe incapacidade laborativa por um período indefinido, em que o perito 

médico avalia a gravidade e a irreversibilidade da doença/lesão, sua repercussão 

sobre a capacidade laborativa, bem como a impossibilidade de o segurado se 

submeter ao processo de Reabilitação Profissional. Nestas circunstâncias o 

segurado é considerado inválido. O perito médico pode indicar o acréscimo de 

25% ao valor do benefício quando este segurado necessita de ajuda de terceiros. 

(BRASIL, 2006) 

 

No Brasil, os atores do processo correspondem aos mesmos de outros países: 

Requerente que solicita o benefício; Avaliador que é perito médico e o INSS, responsável pela 

operacionalização de todo o processo de concessão do benefício por incapacidade.  

 

2.3.2 O exame médico-pericial  

 

No Brasil, o benefício por incapacidade é concedido através de um aplicativo 

informatizado denominado de Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade 

(SABI). É neste sistema que é realizado o requerimento do segurado e contém todas as 

informações importantes para que o reconhecimento de direito seja efetuado on line. 

 

 O laudo médico-pericial (LMP) é a peça médico-legal básica do processo de um 

benefício por incapacidade quanto à sua parte técnica. É elaborado pelo perito 

médico do quadro funcional do INSS e onde este registra a sua observação 

clínica. 

 

[...] é um documento decisivo para o interessado e para o INSS, destinado a produzir 

um efeito, podendo transitar na via recursal da previdência ou mesmo em juízo, com 

caráter de documento médico legal. Não basta examinar bem e nem chegar a uma 

conclusão correta. É preciso registrar, no Laudo de Perícia Médica, com clareza e 

exatidão, todos os dados fundamentais e os pormenores importantes, de forma a 
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permitir à autoridade competente que deva manuseá-lo, inteirar-se dos dados do 

exame e conferir a conclusão emitida. (BRASIL, 2002) 

 

A observação clínica na Perícia Médica para a avaliação da capacidade laboral 

consiste de: 

 

 Anamnese que é a entrevista realizada com o requerente. É baseada nas suas 

informações sobre a sua doença (início dos sintomas, tempo e duração dos 

mesmos e outro relatos que achar importantes); história patológica pregressa e 

familiar que poderão estar relacionadas com a patologia apresentada e, por fim, a 

história ocupacional, ou seja, qual a atividade que exerce; quais os gestos 

profissionais para a realização da atividade ou tarefas, tempo em atividade, 

experiências profissionais anteriores etc. 

 

 Exame físico geral e específico por aparelhos. 

 

 Considerações médicos-periciais: Espaço onde o profissional especifica a 

avaliação da capacidade laborativa, baseado nos dados clínicos da história, exame 

físico apresentado e a atividade exercida e após analisar a documentação médica 

apresentada e comprobatória, como: relatório do médico assistente, exames 

complementares de imagem ou laboratoriais e análise da atividade do segurado 

(profissiografia). Caso os elementos apresentados não sejam suficientes para a 

tomada de decisão, o perito médico poderá solicitar informações ao médico 

assistente através de um formulário denominado de Solicitação de Informações 

ao Médico Assistente (SIMA) e, ainda, fazer verificação do prontuário médico ou 

solicitar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) à empresa. 

 

Após a observação clínica, o perito médico tem condições de fixar as datas técnicas 

que farão o reconhecimento de direito ao benefício e decidir pela incapacidade laborativa ou 

não do requerente e suas consequências. São consideradas datas técnicas a Data do Início da 

Doença (DID), que é baseada na história clínica, e a Data do Início da Incapacidade (DII), que 

é quando as manifestações da doença provocaram um volume de alterações 

morfopsicofisiológicas que impedem o desempenho das atividades laborais e causam o 

afastamento do trabalho. (BRASIL, 2002) 

Segundo Ramos Jr. (1980, p. 12), “A observação clínica bem realizada, 

adequadamente composta pela semiotécnica, é a base fundamental dos diagnósticos 

anatômicos, funcionais e etiológicos e, consequentemente, de um racional e científico 

planejamento terapêutico”. 
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2.4 DIRETRIZES MÉDICAS  

 

A busca de maior objetividade e uniformidade na avaliação da incapacidade laboral 

não é prerrogativa do Brasil. O Reino Unido alterou a legislação em 2013 em relação à 

avaliação da incapacidade laborativa, uma vez que apresentava um número elevado de sua 

população economicamente ativa em benefícios por incapacidade para o trabalho. Isso gerou 

uma insatisfação dos trabalhadores que foram convocados para novas avaliações, o que ficou 

evidenciado no Twenty-third Report of Session 2012–13 realizado pelo Comitê de Contas 

Públicas da Câmara dos Comuns e publicado em 08 de fevereiro de 2013: 

 

Avaliações de capacidade de trabalho são usadas para avaliar novos pedidos de 

Employment and Support Allowancee reavaliar os benefícios por incapacidade já 

existentes. Isso está prejudicando a confiança do público e gerando muitas críticas à 

ATOS, mas a maior parte dos problemas estão firmemente dentro do DWP. O 

Departamento terceirizou esse trabalho desde 1998 e em 2011-12 pagou à sua 

contratada, a Atos Healthcare, £ 112.400.000 para realizar 738 mil avaliações. A 

partir de abril de 2013, uma nova avaliação médica será introduzida pela Personal 

Independence Payment. (HOUSE, 2012–13, p. 3) 

 

O relatório continua informando que o Departement for Work and Pensions (DWP) 

teve as suas decisões derrubadas em 38% dos recursos interpostos, o que lançou dúvidas 

sobre a correta tomada de decisão dos avaliadores. 

A Holanda realizou um estudo sobre avaliação de incapacidade laborativa em 15 

países, sendo 14 europeus (Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grã-Bretanha, 

Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Rússia, Eslovênia e Espanha) e constatou que o 

processo de avaliação da incapacidade laboral passou a ser visto como instrumento destinado 

a apoiar políticas que incentivem as pessoas com deficiência a trabalhar. Os autores ressaltam 

que as avaliações de incapacidade para o trabalho são consideradas como uma espécie de 

caixa preta; que os avaliadores têm muita liberdade nas suas decisões, além das definições 

legais serem formuladas em termos gerais. (DE BOER, BESSELING, WILLEMS, 2010) 

Na Holanda, a avaliação da incapacidade para o trabalho é realizada pelos médicos 

de seguro e continua a ser um tema discutido e de interesse. Um dos principais problemas 

relatados, para uma adequada avaliação dos benefícios previdenciários por incapacidade, está 

na relação médico-paciente complicada. Frequentemente, os médicos relatam que se sentem 

desconfortáveis nesta atividade e pouco seguros para determinar a incapacidade laboral dos 

trabalhadores com base, na maioria dos casos, apenas em uma entrevista com eles. Além 

disso, é uma ideia comum em relação à sua visão em relação aos requerentes é que uma 
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atitude passiva e defensiva destes provoca tensão nessa relação. Segundo a análise dos 

profissionais, estes problemas são consequência de alguns fatores, tais como: os requerentes 

têm de provar que estão doentes para receberem o benefício e, assim, os mesmos são 

desencorajados a retornar ao trabalho; a avaliação pobre do estado de saúde dos requerentes e, 

que muitas vezes, não é compatível com a gravidade da deficiência que os mesmos 

descrevem, resulta em discrepâncias do ponto de vista dos médicos e reclamantes sobre a sua 

capacidade funcional e, por último, a legislação sobre incapacidade laboral é complicada e 

pouco transparente, o que causa falsas expectativas dos requerentes sobre o resultado da 

avaliação realizada, e, por conseguinte, muitos dos requerentes consideram o resultado das 

avaliações como injustas, e a sua satisfação com os médicos de seguro parece ser menor em 

comparação com médicos de outras especialidades, como, por exemplo, o médico do trabalho. 

(SAMOOCHA et al., 2011) 

Meershoek (2012), sobre o controle de acesso aos programas de licença médica e as 

práticas dos médicos holandeses, confirma o relato acima com base em outros estudos: 

 

[...] Os médicos afirmam que não há um modo simples de avaliar a capacidade 

funcional para muitos pacientes com sintomas difíceis de diagnosticar. Mas mesmo 

quando os diagnósticos disponíveis são claros, as consequências para a 

funcionalidade dos pacientes e a sua capacidade para o trabalho não são fáceis de 

avaliar, nem a estimativa ótima do grau e duração e de afastamento (Engblom et al. 

2009;. Von Knorring et al.,2008;. Krohne, Brage, 2007, 2008; Löfgren et al. 2007; 

Mowlam, Lewis, 2005). Médicos mencionam que faltam expertise, conhecimento e 

instrumentos adequados para avaliar a incapacidade funcional (Mowlam, Lewis 

2005; Hiscock, Ritchie 2001; De Boer et al.., 1997;. Pedra, 1984). Além disso, 

dizem que não têm as competências para lidar com situações em que existem 

percepções conflitantes com os clientes sobre a necessidade de certificação de 

doença (Swartling et al., 2007, 2008;. Arrelöv et al. 2007;. Löfgren et al., 2007). 

Embora a atenção para a prática de certificação de doença esteja crescendo, não 

temos conhecimentos amplos sobre como os médicos realmente lidam com as 

solicitações de incapacidade na prática. A pesquisa acima mencionada é baseada em 

entrevistas e questionários e se concentra principalmente na percepção dos médicos 

sobre justificativas de suas ações e decisões. O processo de avaliação propriamente 

dita ainda não foi estudado. Além disso, muitas pesquisas têm sido realizadas sobre 

as correlações entre os fatores de entrada e saída e tem mostrado que ausências ao 

trabalho devido a doença são influenciadas por muitos fatores diferentes, tais como: 

estrutura do mercado de trabalho, sociedade, regulamentação de seguros, ambiente 

de trabalho, situações da vida e comportamentos de saúde do indivíduo (Krohne e 

Brage de 2008; Von Knorring et al. 2008; Söderberg Alexanderson e 2003).[...]  

 

Em 2011, outro estudo holandês constatou que a variação na avaliação da capacidade 

funcional para o trabalho existe, embora a literatura com estudos sobre médicos de seguro não 

seja extensa. Os autores concentraram o seu estudo em que estes profissionais avaliaram as 

reivindicações dos trabalhadores para que fossem compensados financeiramente pela perda da 

capacidade para o trabalho. Baseiam-se nas informações disponíveis em arquivos e as 



 

 

46 

prestadas pelo paciente, que reivindica um benefício por incapacidade de trabalho. O 

resultado da avaliação, isto é, a capacidade funcional para o trabalho, é variável entre os 

avaliadores. Um aspecto importante da avaliação é a situação médica do trabalhador no 

contexto da legislação da segurança social. O profissional tem que lidar, na sua avaliação, 

com as características de ambos: o legal e o processo de tomada de decisão médica. 

Recentemente, os médicos do seguro social têm usado protocolos específicos de diagnóstico 

para mensurar a capacidade funcional de trabalhadores em benefícios de longa duração. Os 

autores depreendem que a avaliação da incapacidade para o trabalho é um processo complexo 

e especializado que suscita a variação nos resultados. Citam estudos realizados por outros 

estudiosos, como Ydreborg e Ekberg, em que os mesmos encontraram variações na medida 

em que requerimentos de pensão por invalidez foram rejeitados na prática. Outro estudo 

citado foi o de Spanjer, onde foi observado um nível de confiabilidade de razoável para bom 

entre médicos de seguro em relação à avaliação da deficiência física e avaliação da 

deficiência mental, mas baixo, quando se tratava da avaliação do número de horas que os 

trabalhadores poderiam exercer a sua atividade diariamente. (SCHELLART et al., 2011). 

Estudiosos da Universidade de Groningen na Holanda realizaram uma pesquisa para 

verificar como os países europeus tratam os benefícios por incapacidade e a ênfase dada ao 

esforço para o retorno ao trabalho (RT) dos segurados, com a finalidade de diminuir a 

invalidez.             

Na Holanda, faz parte da avaliação dos benefícios uma descrição sobre os esforços 

de retorno ao trabalho, inclusive existe uma diretriz para quem realiza essa avaliação, mas 

nenhuma publicação científica sobre este tema está disponível e nem existe, na literatura, 

informações se outros países europeus usam esse critério na avaliação de incapacidade 

laboral. O estudo demonstrou que, em relação ao critério dos esforços de RT, sete países 

europeus, como Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Noruega, Eslováquia e Eslovénia 

faziam parte da avaliação. Outro parâmetro importante, que faz parte da avaliação na 

Holanda, era saber se havia possibilidade para reabilitação ou RT, ou seja, se o empregado é 

capaz de retornar ao trabalho em sua plenitude, se necessita de alterações no posto do trabalho 

ou ser reabilitado para outra atividade. Esta avaliação é realizada em quatro países que são: 

República Checa, Dinamarca, Finlândia e Países Baixos. A avaliação de benefícios por 

incapacidade é relativamente semelhante na maioria dos países europeus sob o aspecto 

médico, mas não em relação ao requisito profissional. Na Holanda e na Dinamarca quem 

presta as informações é o empregado, ao passo que na Finlândia e na Alemanha, a principal 

fonte de informação é o profissional envolvido, como um médico. A abordagem da avaliação 
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do RT é multifatorial, influenciada por fatores pessoais, sociais e econômicos. Ao se utilizar 

apenas informações médicas há maior dificuldade para se avaliar os esforços realizados neste 

processo. Os autores enfatizam que “[...] a diretriz holandesa não atende aos critérios de 

metodologia atualmente aceitos e usados em algumas outras orientações, em uso no campo da 

RT. As futuras orientações sobre o tema devem considerar critérios de qualidade para o 

desenvolvimento e implementação de diretrizes.” (MUIJZER et al., 2010) 

Um estudo comparativo entre os médicos da Suécia e da Noruega foi realizado pelo 

Department of Public Health and Primary Health Care, Faculty of Medicine and Dentistry da 

University of Bergen da Noruega. Afirma, de forma clara, que em diferentes países, os 

médicos que realizam a avaliação de incapacidade laborativa caracterizam a atividade como 

um fardo, até mesmo, como um problema de ambiente de trabalho. Os aspectos considerados 

problemáticos por eles seriam ter de lidar com os dois papéis: como médico assistente e como 

perito médico para os serviços de seguro social, além das situações em que eles e o paciente 

não concordam sobre a necessidade de afastamento do trabalho. Um percentual importante – 

81% dos médicos suecos e 68% dos noruegueses – acha problemático avaliar o grau da 

limitação da capacidade funcional, e 69% e 71%, respectivamente, têm dificuldades para 

avaliar o tempo de recuperação da capacidade laborativa. Além disso, 28% e 10% relataram 

que atendem pacientes que solicitam licença médica por uma razão não médica. (WINDE et 

al., 2012) 

No Reino Unido, os clínicos gerais são os profissionais que emitem os certificados 

de doença e que se pronunciam sobre se um paciente necessita afastar-se do trabalho por 

motivos de doença e por quanto tempo. Muitos debates têm acontecido sobre se é ou não 

apropriado o papel dos médicos de guardiões (gatekeeper) do sistema de segurança social e se 

mudanças podem ser feitas para melhorar os procedimentos de certificação. Existem 

orientações disponíveis para médicos, pacientes e empregadores sobre o tema, mas parece que 

estas não são claras, pois os pacientes muitas vezes têm expectativas não concretizadas de que 

receberão um certificado doença quando consultam o seu médico e, assim, é criado um 

conflito potencial entre médicos e pacientes. Os médicos relatam que o gerenciamento da 

avaliação de incapacidade laboral é problemático, mas no Reino Unido não existem dados 

sobre como eles percebem a prática dessa avaliação. A falta de formação em avaliação de 

incapacidade laborativa e saúde ocupacional também é motivo de preocupação para os 

médicos, mas, novamente, há uma escassez de informações sobre que formação recebem e se 

isso impacta sobre o seu comportamento na avaliação (WYNNE-JONES et al., 2010) 
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Na Suíça, os requerentes de um benefício por incapacidade de trabalho precisam se 

submeter a uma avaliação médica independente para estabelecer a sua capacidade de trabalho. 

Os relatórios devem trazer informações para a concessão desses benefícios pelas seguradoras, 

que normalmente pedem médicos especialistas para avaliar a capacidade de trabalho de um 

reclamante, tanto em relação à sua última atividade como em atividade alternativa adequada. 

A incapacidade para o trabalho pode estar evidente em segurados com doenças graves, como 

insuficiência cardíaca ou câncer, mas muitas vezes é difícil de determinar em reclamantes 

com outras doenças, como distúrbios psiquiátricos. As dificuldades surgem na avaliação do 

diagnóstico e da capacidade funcional residual, e a relação desta com as exigências do 

trabalho. Nos últimos anos, os vários atores deste processo, requerentes, seguradoras, 

advogados e autoridades têm levantado grandes preocupações sobre a qualidade da avaliação 

da incapacidade para o trabalho. Alegam que os procedimentos legais são caros, tanto em 

termos financeiros quanto em sofrimento humano. O Tribunal Federal Suíço concluiu que, 

nos relatórios das avaliações, faltam clareza e transparência no processo de tomada de decisão 

e que carecem de confiabilidade nas suas conclusões. (SCHANDELMAIER et al., 2013) 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.51), 

 

Drucker (1993) sugeriu que um dos desafios mais importantes impostos às 

organizações da sociedade do conhecimento é desenvolver práticas sistemáticas para 

administrar a autotransformação. A organização tem que estar preparada para 

abandonar o conhecimento que se tornou obsoleto e aprender a criar o novo através 

dos seguintes pontos: (1) melhoria contínua de todas as atividades; (2) 

desenvolvimento de novas aplicações a partir de seus próprios sucessos; e (3) 

inovação contínua como processo organizado.  

 

O conhecimento pode ser do indivíduo, do grupo e/ou da organização. No caso da 

organização, o conhecimento deve ser disseminado e compartilhado por todos. Para que isso 

ocorra, a empresa busca codificar esse conhecimento por vários meios, tais como: manuais, 

diretrizes etc., que devem ter uma linguagem comum para que todos tenham o mesmo 

entendimento. (FLEURY, OLIVEIRA JR., 2001, p.135-136) 

Segundo Nilsing, Söderberg e Öberg (2012), o processo de avaliação de 

incapacidade para o trabalho é pouco apoiado por provas ou instrumentos. A melhor forma de 

melhorar a qualidade e transparência das avaliações é a utilização de diretrizes, embora nesta 

matéria sejam raras.  

A origem das Diretrizes, na área da medicina, remonta a 1978, quando o National 

Institutes of Health Consensus Conferences criou as NIH Consensus Guidelines. Diretrizes de 

Prática Clínica são encaradas como a solução para alcançar a melhoria da qualidade dos 
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cuidados de saúde, enquanto reduz os seus custos crescentes e, assim, têm proliferado a um 

ritmo vertiginoso da década de 1980 até a atualidade. Também têm sido apontadas como uma 

proteção contra litígios judiciais de imperícia; continuam a ser uma esperança e a 

desempenhar um papel de importância crescente. Embora as diretrizes tenham se proliferado 

nas décadas seguintes (1980 e 1990), a sua eficácia e o impacto sobre o comportamento dos 

médicos foram limitados. A medicina nas últimas cinco décadas teve um crescimento de 

conhecimento indiscutível. Para que a aplicação desse conhecimento fosse aplicável, 

começou-se a usar orientações para influenciar a prática médica. O autor cita que a 

experiência construtiva tem enfatizado os elementos necessários para a prática adequada das 

diretrizes, e que ela passa por uma revisão sistemática da literatura, uma avaliação do volume 

e nível de evidência, o desenvolvimento de um processo de revisão por um grupo 

multidisciplinar adequado para a consistência, impacto clínico e implicações de recursos, 

levando a recomendações claramente definidas e razoáveis. (KEFFER, 2001) 

A Suécia define Diretrizes de Prática Clínica “como demonstrações sistematicamente 

desenvolvidas para auxiliar os profissionais e pacientes nas decisões sobre cuidados de saúde 

adequados em circunstâncias clínicas específicas.” Elas desempenham um importante papel 

para permitir o conhecimento sobre as melhores práticas e medicina baseada em evidências a 

serem implementadas na prática rotineira. Além disso, os motivos mais comuns, para a sua 

utilização, são melhorias na qualidade do atendimento e redução na variação de tomada de 

decisões. Em 2008, publicou as diretrizes de apoio aos profissionais médicos do seguro social. 

A decisão governamental incluía o tempo máximo de permanência em licença médica, os 

prazos de revisão da elegibilidade para a reabilitação profissional, além de um novo 

certificado de doença. As diretrizes visam a facilitar a gestão dos casos de incapacidade e 

fornecem uma estrutura de colaboração entre o setor de cuidados de saúde e a segurança 

social. Também têm como objetivo apoiar o médico na execução das suas tarefas e na 

comunicação com as partes interessadas, como o paciente, ao dar prazos para recuperação, 

intervenções, tempo de licença correspondente para patologias específicas levando em conta o 

tipo de atividade exercida. A elaboração das diretrizes suecas foi fruto de debates e consenso 

entre médicos de diferentes especialidades. Têm como exigência de qualidade a clareza e 

transparência nas avaliações de funcionalidade e capacidade para o trabalho. A funcionalidade 

deve ser explicitada em termos do que o trabalhador é capaz ou não de realizar das suas 

atividades no trabalho. Quanto à sua implantação, foram divulgadas com diferentes 

abordagens sendo a principal a informação e educação para a sua aplicação. As estratégicas 

envolveram os principais atores do processo dos serviços de saúde e da segurança social, no 
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caso, as suas lideranças gestoras que têm como competência a avaliação da qualidade dos 

profissionais e da avaliação da incapacidade laborativa; eventos de educação como seminários 

e discussões, principalmente com médicos; páginas da web, e folhetos informativos dirigidos 

aos pacientes e médicos. Após um ano, foi realizado um estudo transversal, em que a maioria 

dos médicos de clínica geral relatou que seguia as orientações e as considerava úteis, 

principalmente no contato com os pacientes. No entanto, os resultados desse estudo 

demonstraram “que pode existir uma lacuna entre as orientações das diretrizes e a prática de 

emissão dos certificados de doença.” O objetivo da implementação das diretrizes na Suécia 

foi melhorar o atendimento ao paciente, mas mostrou-se um processo lento e imprevisível, 

com muitos fatores que podem influenciar o processo de mudança. (NILSING, 

SÖDERBERG, ÖBERG, 2012).  

Foi realizada uma pesquisa com os médicos que trabalham na Suécia, em 2008, com 

o objetivo de explorar a frequência de emissão de certificados de doença por períodos mais 

longos do que realmente seriam necessários nas diferentes especialidades, além de verificar 

quais as principais razões para o ocorrido e quais os fatores associados a esta prática. Dos 

36.898 médicos a quem foram enviados os questionários, 60,6% os responderam. Uma das 

suas questões centrais foi a avaliação, pelos próprios, da frequência com que emitiam 

certificados de doença por tempo maior que o necessário por diferentes circunstâncias. Foi 

constatado que os motivos mais frequentes do período prolongado eram devido às limitações 

no sistema de cuidados de saúde “tais como o tempo de espera por investigação diagnóstica, 

tratamentos ou falta de opção de tratamentos”, e ação de outros atores do processo, como 

empregador, Serviço de Seguro Social ou o escritório do desemprego. As razões menos 

comuns seriam os fatores relacionados com o próprio médico como: evitar conflitos com o 

paciente ou falta de tempo para discutir com o mesmo alternativas ao afastamento do trabalho. 

Os médicos, cujas especialidades eram medicina ocupacional, ortopedia, cuidados primários 

de saúde e psiquiatria, apresentaram altos índices de resposta quanto à emissão de certificados 

com períodos acima do necessário. Neste estudo também se explicita que o tempo de 

afastamento do trabalho por doença é um desafio, pois varia conforme o diagnóstico e sofre 

influência de fatores relacionados ao indivíduo e ao seu trabalho. (BRÄNSTRÖM et al., 

2013) 

Um estudo retrospectivo, realizado na Suécia entre 2004 e 2009, observou um 

aumento na qualidade de certificação de doença entre o período. Demonstrou que os prazos 

orientados nas diretrizes têm sido utilizados no sistema de segurança social sueco. Além 

disso, os laudos apresentam informação sobre a necessidade de reabilitação profissional e 
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prognóstico para o retorno ao trabalho, o que é considerado importante e necessário para que 

o empregador e o gestor governamental efetivem medidas de apoio dos trabalhadores 

incapacitados e que desejam retornar ao trabalho. Assim, com melhor planejamento, evitam-

se benefícios prolongados e pagamentos indevidos. Os autores sugerem, para melhoria da 

qualidade da certificação de doença e maior padronização da avaliação da incapacidade para o 

trabalho, a utilização de campos de preenchimento obrigatório pelos avaliadores nos 

certificados de doença e orientações mais estruturadas. (SKANÉR et al., 2013) 

Foram desenvolvidas diretrizes de avaliação de incapacidade laborativa, abrangentes 

e detalhadas, pelo Departamento de Trabalho e Pensões e publicadas no Reino Unido em 

2002 e atualizadas em 2010, para orientação dos médicos no contexto dos benefícios por 

incapacidade. Os Estados Unidos da América (EUA) também utilizam diretrizes, há muitos 

anos, nos casos de avaliação para a concessão de benefícios por incapacidade. (SKANÉR et 

al., 2011) 

Na Espanha, a avaliação da incapacidade para o trabalho é atribuição do médico 

assistente do trabalhador, mas para evitar os abusos. O Instituto Nacional de la Seguridad 

Social publicou orientações sobre a incapacidade temporária, que incluem o tempo padrão 

para recuperação da capacidade laboral e que são muito utilizadas pelos médicos. (MARTIN-

FUMADÓ et al., 2014) 

 

2.4.1 Diretrizes de apoio à decisão médico-pericial no Brasil  

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do Brasil publicou, em 2005, 

um estudo sobre a evolução do auxílio-doença, em que informa que este benefício apresentou 

um crescimento incomum nos últimos anos, sem que houvesse nenhuma alteração legal que 

explicasse tal comportamento. Demonstrou os dados da evolução entre os anos 1995 e 2004, 

conforme transcrição da Figura 3. 
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  Figura 3 - Evolução da quantidade de auxílios-doença emitidos e concedidos – 1995-2004 

  Fonte: IPEA (2005) 

 

O auxílio-doença aumentou 195% - 584,4 mil auxílios em 1995 e 1.725 mil em 2004.  

Em 1995, os auxílios-doença representavam 30,3% dos benefícios concedidos, e em 2004, 

eram 43,2% do total. Em 1995, foram emitidos 520,1 mil auxílios, e em 2004, 1.382,3 mil, 

representando um aumento acumulado de 165,8%. Ressalta-se que, entre 1995 e 1999, houve 

uma queda na quantidade paga e também na participação do auxílio-doença no total de 

benefícios emitidos pelo INSS. A partir de 2000, ocorreu uma reversão na trajetória de 

evolução. Enquanto em 1995 a taxa de participação desta prestação previdenciária, no total de 

benefícios pagos, era de 3,3% (chegando a 2,4 em 1999), em 2004 esta mesma taxa foi de 6%. 

Consequentemente, as despesas também foram crescentes: de 1995 a 2001, despendia-se com 

auxílio-doença cerca de 3% do total dos gastos. A partir de 2002, esta percentagem foi 

aumentando, até chegar 7,6% em 2004. (IPEA, 2005) 

Neste documento existia uma sugestão de se trazer, para o auxílio-doença, a 

elaboração de uma diretriz clara, transcrita a seguir:  

 

Outra medida para lidar com o problema do auxílio-doença é a construção de uma 

tabela com a indicação da duração média da necessidade de afastamento do trabalho, 

de acordo com cada doença. Relativamente a esta matéria, está em implementação o 

Sistema de Administração dos Benefícios por Incapacidade (Sabi) criado pela 

Resolução no 133/2003, do INSS. O Sabi é um programa que poderá facilitar a 

concessão de benefícios como o auxílio-doença e evitar que estes sejam pagos 

indevidamente, reduzindo, assim, as possibilidades de fraudes. Entre as suas funções 

estão: cadastramento e validação dos dados necessários para a concessão dos 

benefícios e do laudo da perícia médica; agendamento e controle das perícias e 

monitoramento do histórico destas; controle e autorização do pagamento dos 

benefícios; entre outras. (IPEA, 2005) 
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Outro estudo do IPEA demonstrou novamente a preocupação quanto ao crescimento 

do auxílio-doença sem que tivesse havido fatores externos, como guerras ou calamidades 

públicas, que explicassem esse crescimento.  

 

Entre as razões para o incremento dos benefícios de Auxílio-Doença enumeram-se, 

em primeiro lugar, o incentivo ao aumento na concessão dos benefícios de risco ao 

mesmo tempo em que se restringiram as aposentadorias programadas pela EC nº 

20/98 e pelo fator previdenciário. De fato, as reformas previdenciárias reduziram os 

incentivos às aposentadorias programadas ao restringirem as condições de acesso 

aos benefícios e ao reduzirem o valor dos benefícios de aposentadoria mediante a 

introdução de nova fórmula de cálculo, o fator previdenciário. (CAETANO, 

2006, p. 8) 

 

O Boletim de Políticas Sociais do IPEA, em edição especial de 2007, retornou ao 

mesmo tema quando evidenciou o crescimento do auxílio-doença após o endurecimento dos 

requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. “[...] houve uma 

explosão na quantidade de auxílios-doença paga: crescimentos à taxa de 21,5% ao ano. Em 

1995, o auxílio-doença representava 3,3% do total de benefícios pagos pelo INSS e, em 2005, 

evoluiu para 6,2%[...]” Pode-se evidenciar o relatado na Figura 4 a seguir. 

 

 
                 Figura 4 - Participação dos benefícios previdenciários no total de benefícios em estoque em 1995,   

                1999 e 2005 

                Fonte: IPEA (2007) 

 

Uma das sugestões do estudo seria a implantação de critérios mais objetivos na 

concessão, mediante informatização, em que se estabelecesse função entre o tipo de 

incapacidade e tempo de duração do benefício, com a visão de que a informatização e 

padronização dificultariam a possibilidade de acordos escusos entre o perito médico e o 
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beneficiário de auxílio-doença, com maior facilidade de auditoria e diminuição de possíveis 

fraudes. 

O Ministério de Previdência Social, através da Secretaria de Políticas de Previdência 

Social (SPPS) desencadeou, em 2006, um movimento para que o INSS começasse um estudo 

para maior uniformização das decisões médicos-periciais. Assim, iniciou-se o Projeto 

Diretrizes. No mesmo ano, em 29/09/2006, a Coordenação Geral de Gerenciamento de 

Benefícios por Incapacidade (CGBENIN) vinculada à Diretoria de Benefícios (DIRBEN) do 

INSS publicou o Memorando Circular DIRBEN/CGBENIN nº 28, que iniciou o processo de 

seleção interna para a composição de primeiro Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração da 

Diretriz de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Transtornos Mentais. 

O GT foi constituído pela Portaria DIRBEN/INSS nº 20 de 15/12/2006 e era 

composto por sete peritos médicos e supervisores médicos-periciais do INSS, cujas 

especialidades eram: quatro psiquiatras, um com graduação também em psicologia, além da 

medicina e especialização em medicina do trabalho, dois clínicos, sendo um pós-graduado em 

administração e o outro com especialização em Saúde Pública e Medicina Preventiva, sendo 

este último o coordenador do projeto. 

A metodologia empregada para a sua elaboração foi, inicialmente, a verificação, na 

10ª Edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no grupo de Transtornos 

Mentais e de Comportamento, das patologias com maior probabilidade de gerar incapacidade 

para o trabalho. Inicialmente os psiquiatras desenvolveram o texto, e os clínicos tiveram o 

papel de moderadores do grupo. Em uma segunda etapa, os integrantes do GT reuniram-se 

para revisar os textos que tinham sidos elaborados, além de definirem os critérios de 

objetividade baseados na literatura especializada, na qual se colocaram quatro esferas 

importantes que deveriam ser avaliadas nos casos de transtornos mentais: atividades de vida 

diária, funcionamento social, concentração e adaptação. Após isso, foi realizado um quadro 

para que experts fizessem uma graduação, com os seguintes referenciais em relação aos graus 

de incapacidade: nenhuma, leve, marcada e extrema. Assim, a experiência profissional e 

referências da literatura especializada passaram a dirigir discussões de sugestões de tempo de 

incapacidade para o trabalho, considerando fatores sociais, ocupacionais e comorbidades que 

agravam ou atenuam as incapacidades laborativas consequentes aos transtornos mentais. Após 

a elaboração, o texto foi colocado em consulta interna para que os profissionais do INSS 

fizessem uma avaliação e enviassem comentários, críticas e/ou sugestões para sua melhoria. A 

segunda versão, com as sugestões acatadas pelo GT, foi colocada em consulta pública em 

sítio eletrônico (http://www.previdencia.gov.br) pelo Ministro da Previdência Social, no dia 

http://www.previdencia.gov.br/
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04/12/2007 e depois prorrogada por Portaria do Presidente do INSS, em 21/12/2007. 

Imediatamente a estas fases e “para finalizar o processo, foi realizado um estudo piloto da 

implantação do documento durante três semanas em cinco Agências da Previdência Social de 

diferentes regiões do país, cuja avaliação qualitativa mostrou alto grau de aceitabilidade.” 

(BRASIL, 2008) 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou as diretrizes através do Parecer 

CFM nº 22/2008, conforme o texto transcrito abaixo: 

 
O trabalho, cujo resultado temos em mãos, é ainda enriquecido com um Glossário de 

termos médico-psiquiátricos, bastante útil e esclarecedor; traz também informações 

sobre estudos do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) em conjunto 

com a Secretaria de Políticas da Previdência Social (SPPS), em relação aos prazos 

de benefícios concedidos por doença mental, por séries estatísticas. A Curatela é 

explicada à luz da nossa legislação; a Alienação Mental e suas consequências na 

perícia médico-psiquiátrica é igualmente aqui enfocada com muita competência e 

clareza. Complementando o alentado, mas preciso e objetivo documento que nos foi 

apresentado, temos coerentes sugestões de prazos de afastamento e até valiosos 

comentários acerca dos psicofármacos como fator influente na prática médico-

pericial psiquiátrica. 

[...] com o entendimento de que deva ser aprovado na sua íntegra, para gerar os 

efeitos para pretendidos. (CFM, 2008) 

 

As diretrizes de apoio à decisão médico-pericial de psiquiatria foram publicadas em 

2008 através de Orientação Interna DIRBEN/INSS nº 203. Passaram por dois processos de 

revisão, em 2010 e 2014. Atualmente, o INSS tem publicadas mais três diretrizes nos mesmos 

moldes e metodologia e envolvem as áreas de ortopedia e traumatologia, dois volumes de 

clínica médica, sendo um que engloba as especialidades de endocrinologia, neurologia, 

gastroenterologia e reumatologia e o volume dois que trata de infectologia, especificamente, 

das seguintes doenças: HIV/AIDS, Tuberculose e Hanseníase. 

 

2.5 O PERFIL DO SEGURADO DO AUXÍLIO-DOENÇA NO BRASIL 

 

2.5.1 Quem solicita o auxílio-doença? 

 

Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social de julho de 2015, com base nos 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, a população brasileira era de 201,4 milhões, sendo 

170.785.618 de população urbana. A População Economicamente Ativa (PEA) era de 

103.401.464, estando ocupada 96.659.379; a quantidade de contribuintes para o Regime Geral 
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de Previdência Social (RGPS), no mesmo ano, foi de 52.969.358, distribuídos conforme a 

Tabela 1 a seguir. (MPS, 2015) 

 

Tabela 1 - Quantidade de Contribuintes para o RGPS, no Brasil, no ano de 2013 

Forma de Filiação Quantidade %

Empregados 41.683.908 78,69

Contribuinte Individual 8.478.413 16,01

Trabalhador Doméstico 1.457.874 2,75

Facultativo 1.345.127 2,54

Segurado Especial 3.933 0,01

Ignorado 103 0,00

Total 52.969.358 100,00

Quantidade de Contribuintes para o Regime Geral de Previdência Social - 2013

 
Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social - Julho de 2015 

 

O INSS é a autarquia da administração pública federal que realiza a 

operacionalização dos benefícios previdenciários (aposentadorias, auxílios e pensões) que são 

concedidos pela Previdência Social do Brasil. 

Em 2014 foram solicitados 4.073.164 requerimentos de auxílio-doença no Brasil, 

com a distribuição, em relação à forma de filiação, demonstrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Quantidade de auxílio-doença requerido por Forma de Filiação, no Brasil, no ano 

de 2014 

Forma de Filiação Quantidade %

Empregado 1.661.582 40,8

Desempregado 846.768 20,8

Contribuinte Individual 586.073 14,4

Segurado Especial 342.963 8,4

Não Classificados 327.282 8,0

Trabalhador Doméstico 105.024 2,6

Facultativo 104.837 2,6

Trabalhador Avulso 14.843 0,4

Outros 83.792 2,1

Total 4.073.164 100,0

Requerimento de Auxílio doença no Brasil - 2014

 
Fonte: Suibe (extração dia 07/04/2015) 



 

 

57 

Ao analisar-se, detalhadamente, constata-se uma predominância de 40,8% de 

segurados empregados, 20,8% de desempregados, 14,4% contribuintes individuais e 8,4% de 

segurados especiais, sendo os restantes 7,6% de outras categorias de segurados, conforme 

Gráfico 1. Existe um percentual considerável (8,04%) de segurados cuja forma de filiação não 

foi informada (Não classificados). 

 

40,8

20,8

14,4

8,4 8,0

2,6 2,6
0,4 2,1

Requerimentos de Auxílio doença (%)

Brasil - 2014

Forma de Filiação 

 
        Gráfico 1 - Percentual de auxílio-doença requerido por Forma de filiação, no Brasil, no ano de 2014 

        Fonte: Suibe (extração dia 07/04/2015) 

 

Em relação ao sexo, não houve disparidade entre os mesmos no geral dos 

requerimentos (Tabela 3), mas existe diferença significativa quando se analisa a sua relação 

com a forma de filiação, conforme Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Quantidade de auxílio-doença requerido: por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

Sexo Quantidade %

Masculino 2.039.076 50,1

Feminino 2.027.410 49,9

Não Informado 6.678 0,2

Total 4.073.164 100,0

Requerimentos de Auxílio Doença - Sexo

 
Fonte: Suibe (extração dia 07/04/2015) 
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Existe uma predominância de homens nas categorias de empregados, 

desempregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, e de mulheres nas outras 

categorias. 
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Gráfico 2 - Quantidade de auxílio-doença requerido por Forma de filiação e Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

Fonte: Suibe (extração dia 07/04/2015) 

 

Ao se analisar a filiação e a idade dos requerentes, os empregados predominam na 

faixa etária entre 20 e 49 anos, com um pico na faixa de 30-34 anos. Os contribuintes 

individuais (CI) têm o seu pico na faixa etária de 55-59 anos. Os desempregados não têm uma 

predominância em relação à faixa etária (Gráfico 3). 
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       Gráfico 3 - Quantidade de auxílio-doença requerido por forma de filiação e faixa etária no Brasil em 2014 

        Fonte: Suibe (extração dia 07/04/2015) 

 

2.5.2 A quem se indefere? 

 

Os requerentes, ao solicitarem o auxílio-doença, têm que cumprir três requisitos 

obrigatórios que fazem o reconhecimento de direito: qualidade de segurado, cumprimento de 

carência e incapacidade laborativa, que deve ser adquirida após a filiação à previdência social. 

Para a comprovação de incapacidade laborativa, deve submeter-se a um exame médico-

pericial realizado pelos peritos médicos do INSS, que têm como uma das atribuições a fixação 

das datas técnicas: DID e DII. 

No ano de 2014 foram indeferidos 1,6 milhões; destes, aproximadamente 1,5 milhões 

(1.493.197) foram requeridos no período de 01/01/2014 a 31/12/2014. Quanto ao sexo, existe 

um maior indeferimento do sexo feminino – 54,8%, conforme demonstrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Quantidade de auxílio-doença indeferido: por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

Sexo Quantidade %

Masculino 740.002 45,2

Feminino 895.374 54,8

Total 1.635.376 100,0

Indeferimentos por Sexo - 2014

 
Fonte: Suibe (extração dia 12/04/2015) 
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O indeferimento tem o seu pico na faixa etária de 50-54 anos, conforme demonstrado 

no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Quantidade e Percentual de auxílios-doença indeferidos, por Faixa Etária no Brasil, em 2014 

Fonte: Suibe (extração dia 12/04/2015) 

 

Os indeferimentos dos requerimentos solicitados em 2014 (tratados no mesmo ano) 

foram tipificados em Perícia Médica Contrária, ou seja, não foi reconhecida a incapacidade 

laborativa em 57,85% dos casos. Um percentual considerável - 19,9% - de requerentes não 

compareceram para realizar o exame médico pericial e 1,25% dos segurados compareceram 

para a realização do exame médico-pericial, mas com informações incompletas, o que fez 

com que o perito médico solicitasse ao médico assistente mais detalhes. Nestes casos os 

segurados não retornaram com essas informações para a conclusão do exame. Os 

indeferimentos administrativos, em que os requerentes encontravam-se incapazes para a sua 

atividade, mas não tinham a qualidade de segurado, ou não completaram a carência ou 

iniciaram a contribuição à Previdência Social já com a incapacidade laborativa instalada, 

foram os restantes. Estas informações estão detalhadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Quantidade de auxílio-doença indeferido: por Motivos de Indeferimento, no 

Brasil, em 2014 

Motivos de Indeferimento Quantidade %

Parecer ContrárioPerícia Médica  + Não Constatação 

Incapacidade Laborativa
863.885 57,85

Perda de Qualidade do Segurado 112.110 7,51

Falta de Periodo de Carencia 49.471 3,31

Falta Periodo Carencia-Segurado Especial 1.042 0,07

Recebimento Outro Beneficio 12.922 0,87

Dt.Inic.Incapac.-Dii-Ingresso ou Reingr. 59.876 4,01

Restabelecimento Beneficio Anterior 14.232 0,95

Nao Comparec.P/Real.Exame Medico Pericia 297.214 19,90

Dt.Inic.Benef.-Dib Maior Dt.Cessacao Dcb 16.213 1,09

Falta Comprovacao Como Segurado(A) + Falta de 

Qualidade de Segurado
41.851 2,80

Ingresso no Rgps Ja Portador de Doenca 9 0,00

Não Envio Cpm p/ Conclusão Pm em 120 Dias 3 0,00

Falta de Nexo no Acidente de Trabalho 3 0,00

Acerto de Dados Divergentes do Cnis 1 0,00

Acerto de Dados para Revisao do Nexo 403 0,03

Nao Comparecimento Ex. Medico Pericial 18.618 1,25

Falta de Acerto de Dados Cnis 3.322 0,22

Não Classificado 2.022 0,14

Total 1.493.197 100,00

Causas de Indeferimento - Brasil - 2014                                                                                

( DER - 01/01/2014 a 31/12/2014)

 
Fonte: Suibe (extração dia 12/04/2015) 
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2.5.3 A quem se concede o auxílio-doença? 

 

Após o exame médico-pericial, o perito médico tem condições de verificar a 

existência da incapacidade laborativa. O requerente tem reconhecido o direito administrativo 

e ficará afastado do seu labor por um período definido pelo perito médico. Qual o perfil deste 

segurado? Qual a forma de filiação na PS? Qual o sexo e idade? Qual a patologia que gerou a 

incapacidade laborativa? São estas perguntas que serão respondidas adiante. 

Em estudo ao Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIBE), verificou-se 

que, em 2014, foram concedidos 2,6 milhões de auxílios-doença e destes, menos de 1% foram 

concedidos por via recursal (Conselho de Recursos da Previdência Social) e 3,58% por via 

judicial. Na sua grande maioria, a concessão deu-se por via administrativa no INSS, conforme 

demonstrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Auxílio-doença concedido, no Brasil, em 2014, por Tipo de Despacho 

Tipo de despacho Quantidade %

 Normal 2.486.032 95,18%

 Fase Recursal 4.714 0,18%

 Ação Judicial 93.394 3,58%

 Revisao Administrativa 26.348 1,01%

Outros 1.544 0,06%

Total 2.612.032 100,00%

Auxílio doença concedido por Tipo de Despacho                                               

Brasil - 2014

 
Fonte: Suibe (extração 15/04/2015) 

 

Quanto à forma de filiação, a maioria é de empregados - 59% (555.290), seguida de 

contribuintes individuais – 14% (359.914) e um número expressivo de desempregados – 12% 

(312.862). Os restantes 15% correspondem às outras categorias. (Gráfico 5) 
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             Gráfico 5 - Concessão de auxílio-doença por Forma de filiação, no Brasil, no ano de 2014 

              Fonte: Suibe (extração 7/04/2015) 

 

Em relação ao sexo, existe predomínio no sexo Masculino - 53%, conforme 

representado no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6 - Concessão de auxílio-doença por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

Fonte: Suibe (extração 7/04/2015) 
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A Tabela 7 demonstra que a faixa etária entre os 25 e 59 anos corresponde a 85,5% 

no Brasil, ressaltando-se que na Superintendência Regional (SR) IV esta faixa etária 

corresponde ao maior percentual (88,1%). Quanto à faixa etária de 30 a 34 anos é a maior no 

Brasil e nas (SR) I e V; nas outras SR, a faixa de 45 a 49 anos é a maior e existe pouca 

variação em relação às SR. 

 

Tabela 7 - Percentual de auxílio-doença concedido por Faixa Etária, por Superintendência e 

no Brasil em 2014 

 
Fonte: Suibe (extração 7/04/2015) 

 

2.5.4 Quais as principais patologias que geraram incapacidade laborativa?  

 

O perito médico, ao realizar o exame médico-pericial, tem que informar a doença que 

gerou a incapacidade laborativa, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID).  

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde – CID 10, utilizada no Brasil, é publicada pela Organização Mundial de Saúde. Ela usa 

código alfanumérico que consiste em uma letra seguida de três números ao nível de quatro 

caracteres. 

 

Este fato mais que dobrou o tamanho do conjunto de códigos quando se compara 

com a Nona Revisão e possibilitou que, para a grande maioria dos capítulos, fosse 

atribuída uma única letra, cada uma das quais possibilitando 100 categorias de três 

caracteres. Foram utilizadas 25 letras das 26 existentes [...] (CID-10, 2009, p.13) 

 

No Brasil, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Mistério de Saúde (DATASUS/MS), no ano de 2014, foram efetuadas 8,6 milhões de 

internações (Morbidade Hospitalar) na faixa etária acima dos 20 anos. Em relação às 

patologias que geraram mais internações pela CID 10, o Grupo de Gravidez, Parto e Puerpério 
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– CID O foi o mais frequente, seguido das patologias do Aparelho Circulatório (CID I) e 

Aparelho Digestivo (CID K), conforme Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8 - Internações realizadas no Brasil, na Faixa Etária de 20 até 80 anos, no ano de 2014 

Grupos de CID Internações

Total 8.629.448

O 1.790.571

I 1.116.283

K 898.775

S/T 877.255

J 691.163

C/D 667.707

N 646.283

A/B 493.443

F 227.555

E 226.392

M 180.912

Z 179.773

L 175.595

G 135.527

R 125.596

H 94.350

D 66.966

Q 19.123

H 8.961

P 4.328

V/W/X/Y 2.890

Internações > 20 anos -                                                                                                  

Brasil - 2014

 
Fonte: Datasus (extração dia 12/10/2015) 

 

Em relação aos auxílios-doença concedidos em 2014 pelo INSS, do total de 2,6 

milhões, 2,5 milhões tinham a informação da CID, conforme pesquisa realizada no Suibe e 

demonstrada na Tabela 9. 
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      Tabela 9 - Quantidade de auxílio-doença concedido por Grupos de CID, no Brasil, no 

      ano de 2014 

Grupo de CID Quantidade % 

S 695.556 27,68

M 506.919 20,17

K 230.297 9,16

F 221.713 8,82

I 175.691 6,99

N 90.346 3,60

D 89.168 3,55

O 80.737 3,21

C 75.769 3,02

G 54.693 2,18

H 54.095 2,15

T 45.457 1,81

E 32.793 1,31

Z 28.746 1,14

L 27.584 1,10

J 25.059 1,00

A 23.941 0,95

R 22.056 0,88

B 19.878 0,79

Q 6.415 0,26

X 1.426 0,06

Y 1.416 0,06

W 1.400 0,06

V 1.242 0,05

P 409 0,02

CID Não Informada 99.226 3,95

Total 2.612.032 103,95

Concessão de Auxílio Doença                                                                                                             

Brasil - 2014

 
        Fonte: Suibe (extração 12/07/2015) 

 

A seguir, apresenta-se uma comparação entre as internações realizadas no Brasil e os 

auxílios-doença concedidos no ano de 2014 (Tabela 10). Verifica-se que o grupo de doenças 

que mais gerou incapacidade laborativa se trata do Grupo S/T (Causas Externas), embora não 

seja o que mais gerou internações. Faz-se uma ressalva: o grupo de gravidez (CID O) é o 
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maior gerador de internações, mas não o é em relação à geração de incapacidade, pois este é 

coberto pela Previdência Social pelo Salário Maternidade.  

 

Tabela 10 - Comparação entre Internação e Concessão de auxílio-doença, no Brasil, no ano 

de 2014 

CID Internações % de internações
Auxílio-doença 

concedidos
% de Auxílio-doença

O 1.790.571 20,75 80.737 3,21

I 1.116.283 12,94 175.691 6,99

K 898.775 10,42 230.297 9,16

S/T 877.255 10,17 741.013 29,49

J 691.163 8,01 25.059 1,00

C/D 734.673 8,51 164.937 6,56

N 646.283 7,49 90.346 3,60

A/B 493.443 5,72 43819 1,74

F 227.555 2,64 221.713 8,82

E 226.392 2,62 32.793 1,31

M 180.912 2,10 506.919 20,17

Outros 746.143 8,65 199.482 7,94

Total 8.629.448 100,00 2.512.806 100,00

 Internações X Concessão de Auxílio doença                                                                                                                                                                  

Grupo de CID - Brasil - 2014

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Nos auxílios-doença que tinham a informação da patologia geradora da incapacidade 

laboral, foram registradas 8.473 diferentes CIDs. 

Os cinco grupos mais relevantes foram:  

 

S –  Lesões, Envenenamentos, e algumas outras consequências de causas externas; 

M – Doenças do Sistema Osteoarticular e do Tecido Conjuntivo; 

K –  Doenças do Aparelho Digestivo; 

F –  Transtornos Mentais e Comportamentais; 

I –   Doenças do Aparelho Circulatório. 

 

O Gráfico 7 representa a quantidade de benefícios concedidos por sexo, no ano de 

2014, nesses cinco grupos de doenças. Verifica-se que existe um número maior de mulheres 

no grupo de CID M e F, Doenças Osteoarticulares e Transtornos Mentais, respectivamente. 
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         Gráfico 7 - Grupo de CID mais frequentes na concessão de auxílio-doença, no Brasil, no ano de 2014  

         Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 
 

Quanto às internações nas CIDs mais frequentes de concessão, verifica-se uma 

pequena variação no sexo em comparação com os auxílios-doença concedidos. Nos 

transtornos mentais e doenças osteoarticulares (F e M), os homens tiveram mais internações 

pelos dados do Ministério da Saúde, mas as mulheres tiveram maior concessão de auxílio-

doença. No CID K e I (Doenças do Aparelho Digestivo e Aparelho Circulatório) houve o 

inverso: os homens tiveram mais auxílio-doença do que as mulheres e estas sofreram mais 

internações. No CID S os homens tiveram mais auxílio-doença e mais internações em relação 

às mulheres. Estes dados estão demonstrados nos Gráficos 7 e 8.   
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             Gráfico 8 - Internações no Brasil em 2014, por Sexo, das 5 CID de auxílio-doença mais concedido 

             Fonte: Datasus (extração dia 12/10/2015) 

 

Ao se analisar a faixa etária por grupo de CID, este cenário se altera. Em relação à 

concessão de auxílio-doença, o grupo S é o primeiro até aos 44 anos; a partir dos 45 passa a 

ser o grupo M. O 2º maior, K, somente até os 19 anos. O M é o segundo entre 20 a 44 anos. 

Entre 45 e 59 anos o S é o 2º, conforme está demonstrado no Quadro 4. O que chama bastante 

a atenção é o grupo de CID C (Neoplasias Malignas) que, no geral, encontra-se em nono lugar 

e, nas faixas etárias, a partir dos sessenta e cinco anos, passa a figurar no 4º lugar; e o H 

(Doenças do Olho e Anexos e Doenças do Ouvido e da Apófise Mastoide), que é o décimo 

primeiro e, na faixa a partir de setenta anos, passa a ser 5º. 

 

Quadro 3 - Cinco Grupos de CID mais frequentes na concessão de auxílio-doença por Faixa 

Etária, no Brasil, no ano de 2014 

 
Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 
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Quanto à Morbidade Hospitalar no Sistema Único de Saúde no Brasil 

(DATASUS/MS), no ano de 2014, nas faixas de 20 a 39 anos, o grupo de CID mais frequente 

foi O (Gravidez, Parto e Puerpério), seguido do S/T (Lesões, Envenenamentos e algumas 

outras consequências de causas externas), sendo que este vai até a faixa de 44 anos. Nas 

faixas a partir dos 50 anos, o mais frequente é o grupo I (Doenças do Aparelho Circulatório), 

seguido pelas doenças do Aparelho Digestivo (grupo K), na faixa dos 50 aos 64 anos. Na 

faixa de 65 aos 69 anos, aparece em segundo lugar o Grupo CID C/D (Neoplasias) e, a partir 

dos 70 anos, as Doenças do Aparelho Respiratório (Grupo J), conforme pode ser visualizado 

no Quadro 5. 

 

   Quadro 4 - Cinco Grupos de CID mais frequentes nas Internações no SUS por Faixa Etária, 

   no Brasil, no ano de 2014 

    Fonte: Datasus (extração dia 12/10/2015) 

  

Foi realizada a pesquisa das doenças mais frequentes nos cinco grupos da CID 

apresentados anteriormente na concessão de auxílio-doença. 

Em relação ao grupo CID S, as nove patologias mais frequentes referem-se a fraturas 

de membros superiores e inferiores, sendo predominantes no sexo masculino. (Gráfico 9) 
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  Gráfico 9 - Patologias mais frequentes do Grupo S, por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

  Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 

 

Quanto às CIDs do grupo M, as mais frequentes são as patologias referentes à coluna 

vertebral, lesões de ombro, joelho e tenossinovites, sendo os homens com mais problemas de 

coluna lombar (Gráfico 10) 
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Gráfico 10 - Patologias mais frequentes do Grupo M, por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 
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O grupo de CID K tem como patologias mais frequentes as da vesícula biliar, sendo 

mais frequentes em mulheres; as hérnias, tanto inguinais e umbilicais, como ventrais e 

abdominais com predomínio nos homens, conforme demonstrado no Gráfico11. 
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 Gráfico 11 - Patologias mais frequentes do Grupo K, por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

 Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 

 

Na pesquisa das dez patologias predominantes do grupo de CID F, constata-se que as 

mulheres têm mais incapacidade para o trabalho por transtorno de humor, como depressão, 

ansiedade e transtorno bipolar, e os homens por problemas com drogas e álcool, conforme se 

evidencia no Gráfico 12.  
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 Gráfico 12 - Patologias mais frequentes do Grupo F, por Sexo, no Brasil, no ano de 2014 

 Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 

 

Por último, dos cinco grupos mais frequentes, o da CID I mostra que as mulheres têm 

mais problemas venosos, como varizes dos membros inferiores, e os homens se incapacitam 

para o trabalho devido a problemas cardíacos e Acidente vascular cerebral, conforme Gráfico 

13. 
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 Gráfico 13 - Patologias mais frequentes do Grupo I, por sexo, no Brasil, no ano de 2014 

  Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS SEUS OBJETIVOS  

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo exploratório, pois busca verificar o que está 

acontecendo e fazer perguntas a respeito. O foco central da pesquisa é a necessidade de se 

estudar as decisões médico-periciais favoráveis na avaliação da incapacidade laborativa para o 

reconhecimento de direito ao auxílio-doença, e se elas estão em consonância com as diretrizes 

de apoio à decisão médico-pericial elaboradas e publicadas pelo INSS. (GRAY, 2012, p. 36) 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO ÀS FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

3.2.1 Revisão bibliográfica e pesquisa documental 

 

Segundo Gray (2012, p. 84) “[...] a revisão bibliográfica demonstra as teorias, os 

argumentos e as polêmicas essenciais no campo e destaca as formas como a pesquisa na área 

foi realizada por outras pessoas.” Baseado nesta prerrogativa, a revisão bibliográfica foi 

realizada no Portal de Periódicos do CAPES/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação) e encontra-se descrita no item Análise 

Bibliométrica do Capítulo 2 deste trabalho. 

Foram identificados e utilizados documentos existentes, como normas emitidas pelo 

INSS, legislação em vigor e dados estatísticos presentes em outros contextos, que 

demonstraram relevância para a sua fundamentação para responder à questão central e, assim, 

se configuraram como análise documental. (FLICK, 2013, p. 124).  

Segundo Wolff (apud Flick, 2013, p. 125): 

 

Os documentos são artefatos padronizados, na medida em que ocorrem 

habitualmente em formatos particulares: anotações, relatos de caso, rascunhos, 

atestados de óbitos, observações, diários, estatísticas, relatórios anuais, certificados, 

julgamentos, cartas ou opiniões de especialistas. 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Os dados do auxílio-doença analisados foram extraídos do Sistema Único de 

Informações de Benefícios (SUIBE), que é um aplicativo gerencial que contempla todos os 
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benefícios previdenciários consolidados pela empresa de dados da Previdência Social do 

Brasil (DATAPREV) e disponibilizados ao INSS. Representaram os dados primários da 

pesquisa e foram a sua base fundamental.  

 

3.3.1 Etapas da coleta 

 

As etapas da pesquisa, para verificar se as decisões médico-periciais estão de acordo 

com as diretrizes emanadas pelo INSS, consistiram de: 

 

1ª etapa:  

Realização de uma extração no SUIBE das 20 patologias mais frequentes (630.469) 

que corresponderam a 25% do total de auxílio-doença concedidos no ano de 2014, com a CID 

informada, embora tenham sido registradas 8.473 diferentes CID. Estas patologias estão 

representadas no Gráfico 14. 

Destas patologias, verificou-se que as dos grupos de CID M, S e F, que já têm 

diretrizes publicadas, são a maioria (461.487), pois correspondem a 73,2% das 20 mais 

frequentes e 18,4% do universo de 2,5 milhões de auxílio-doença. Assim, foram selecionadas 

oito CID, cuja decisão médico-pericial estava bem delimitada, objetiva e com fixação de 

tempo para a recuperação da capacidade laborativa bem clara nas diretrizes. Nestes critérios, o 

grupo de CID S foi o que melhor se enquadrou. O Grupo de CID M, embora tenha um peso 

importante entre as 20 patologias mais frequentes, pois representa 35%, para a análise do que 

se propôs este trabalho não se ajustou nos critérios elencados, pois a diretriz de ortopedia e 

traumatologia apresenta as decisões baseadas nas subcategorias, além destas terem uma 

dependência bastante relevante na gravidade e tipo de tratamento instituído. A CID F somente 

tem a sua representação nas 20 patologias nas CID F32 e F19, não tendo informado as 

subcategorias. Segundo a diretriz de psiquiatria, a decisão médico-pericial do CID F19 é 

bastante elástica, indo do não reconhecimento de incapacidade laborativa até a aposentadoria 

por invalidez, o que retirou um critério importante: a objetividade. Já a CID F32, embora 

esteja somente informada a categoria e não as subcategorias, ela foi analisada com a 

abrangência de leve a grave (CID F32.0/F32.1 e F32.2/F32.3), pois o tempo de recuperação 

para o retorno à atividade laboral apresenta-se bastante preciso nas diretrizes de psiquiatria. 

(BRASIL, 2010) 
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         Gráfico 14- Vinte patologias mais frequentes na concessão de auxílio-doença, no Brasil, em 2014 

         Fonte: Suibe (extração 12/04/2015) 

 

 

O SUIBE – GDAMP (Módulo de Perícia Médica) somente tem os registros das 

informações contidas nos Laudos médico-periciais (LMP) a partir de junho de 2006. Como a 

publicação da primeira diretriz foi em 2008 (Psiquiatria) e pretendeu-se fazer uma análise dos 

dados no período anterior à sua publicação, escolheu-se como ponto inicial de corte o ano de 

2007, que é o primeiro ano de registros que se encontrava completo (janeiro a dezembro). 

Assim, a pesquisa foi anualizada de 2007 a 2014, pois representa a população escolhida. 
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2ª Etapa: 

 Levantamento no SUIBE - Concessão, que é o aplicativo que congrega todas as 

informações dos benefícios concedidos pela Previdência Social. A extração foi 

dos registros dos auxílios-doença concedidos por ano, no período de 2007 a 2014, 

cujas CID já se encontram com diretrizes publicadas, com as seguintes variáveis: 

 

- GEX - Gerência Executiva 

- Região Geográfica 

- NIT - Número de Identificação do Trabalhador 

- NB - Número do Benefício 

- DER – Data da Entrada do Requerimento 

- Forma de Filiação 

- Faixa Etária 

- Sexo 

- Tempo de Contribuição 

- CID – Classificação Internacional de Doenças 

- DID – Data do Início da Doença 

- DII – Data do Início da Incapacidade  

- DCB – Data da Cessação do Benefício 

 

A seguir, apresenta-se a planilha no Quadro 6, que congregou as variáveis e os dados 

que foram extraídos e trabalhados na pesquisa. 

 

            Quadro 5 - Instrumento de coleta de dados 

 
              Fonte: Elaboração própria (2015) 
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3.3.2 Etapa de análise dos dados 

 

Após este levantamento em planilha Excel, foi realizada uma comparação entre o 

tempo estimado para a recuperação funcional para o retorno à atividade laborativa dos 

segurados pelos peritos médicos e o prazo estipulado pelas diretrizes.  

A apresentação da análise dos dados fez-se através de estatística descritiva com 

demonstração através de gráficos de colunas, pizza ou linhas, conforme melhor a sua 

visualização. A distribuição de frequência foi tanto absoluta como relativa percentual, 

conforme a melhor análise e apresentação. Além disso, consideraram-se as medidas de 

posição do conjunto de dados, que consistiu em uma única variável, neste caso o Tempo 

Estimado de Recuperação. Foram calculadas a média, a média aparada 10%, pois os dados 

apresentaram valores extremos (foram excluídos na proporção de 10%, sendo 5% dos 

menores e 5% de maiores valores), mediana, a moda e os quartis dos dados coletados cujos 

conceitos estão descritos a seguir.  

 

Média Medida de posição central que é calculada a partir da soma dos valores de 

dados e dividindo-se o resultado pelo número de observações. 

Mediana Medida de posição central fornecida pelo valor central quando os dados 

são organizados em ordem crescente. 

Moda Medida de posição, definida como o valor que ocorre com maior frequência. 

Quartis O 25º, o 50º e o 75º percentis se denominam primeiro quartil, segundo 

quartil (mediana) e o terceiro quartil, respectivamente. Os quartis podem ser usados 

para dividir um conjunto de dados em quatro partes, cada parte contendo 

aproximadamente 25% dos dados. (SWEENEY et al, 2013, p.138) 

  

Também foram consideradas as medidas de variabilidade ou de dispersão como o 

Desvio-Padrão, que é calculado “[...] encontrando-se a raiz quadrada positiva da variância” e 

o Coeficiente de Variação que é a “Medida de variabilidade relativa calculada dividindo-se o 

desvio-padrão pela média e multiplicando-se o resultado por 100”. Este coeficiente indica 

quanto o desvio-padrão é grande em relação à média e é expresso em percentual. 

(SWEENEY, et al, 2013, p.139). 

Segundo Fonseca e Martins (2010, p.148): 

  

Diz-se que a distribuição possui pequena variabilidade (dispersão) quando o 

coeficiente der até 10%; média dispersão quando estiver acima de 10% a 20%; e 

grande dispersão quando superar 20%. Alguns analistas consideram: 

baixa dispersão: CV <=15% 

média dispersão: 15% < CV <30% 

alta dispersão: CV >=30% 
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As informações da pesquisa foram apresentadas em quadros-resumo anualizados que 

serviram de base para discussão dos resultados. (Quadro 7 e Quadro 8) 

 

         Quadro 6 - Quadro-resumo de medidas de posição por CID e ano 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Média 

Média Aparada - 10%

Mediana 

Moda

Q1

Q3

Medidas de Posição - CID ... 2007 -2014

 
       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

        Quadro 7 - Quadro-resumo das medidas de variabilidade por CID e Ano 

Ano de Concessão Desvio Padrão Coeficiente de Variação

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Variação do TER da CID  ... - 2007 a 2014

 
       Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Além disso, realizou-se a análise dos dados com o cruzamento das variáveis 

encontradas e selecionadas por faixa etária, forma de filiação, região geográfica, sexo e tempo 

de contribuição. Consistiu de uma análise quantitativa quanto ao perfil dos segurados, que foi 

feita por meio da Estatística Descritiva e utilizados gráficos de setores e de barra, além de 

uma análise qualitativa quanto à decisão médico-pericial, comparando-a com as orientações 

das diretrizes, para verificar se as proposições teóricas estavam sustentadas pelas evidências e 

a busca do entendimento de determinadas práticas que, porventura, poderiam ser 

identificadas. (GRAY, 2012, p.137- 148) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As diretrizes de apoio à decisão médico-pericial foram elaboradas com o objetivo da 

qualificação e educação continuada do corpo médico-pericial do INSS, como bem foi 

expresso pelo Grupo de trabalho que realizou a diretriz de Ortopedia e Traumatologia:  

 

Pretendemos com esta diretriz oferecer ao Perito Médico da Previdência Social um 

guia de capacitação, uniformização e apoio à decisão e também como uma porta de 

entrada àqueles não especialistas que desejam estudar e conhecer um pouco mais 

sobre a semiologia e clínica ortopédica. (BRASIL, 2010) 

 

Conforme já relatado no Capítulo três, foi realizado um estudo das 20 patologias que 

geraram incapacidade laborativa no ano de 2014 e foram selecionadas oito, sendo quatro do 

grupo de CID F e quatro do grupo de CID S, que já tinham diretrizes de apoio à decisão 

médico-pericial publicadas e cujo tempo, para recuperação da capacidade para o trabalho, 

estava bem claro e objetivo. Após isso, foi extraído do Sistema Único de Informações de 

Benefícios (SUIBE), os auxílios-doença concedidos pela Previdência Social no período de 

01/01/2007 a 31/12/2014 das referidas CIDs. 

Segundo a Nota Informativa publicada pelo INSS na Consulta Pública n° 1, de 

30/03/2012, o Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional é considerado 

como o “[...] tempo necessário e estimado para a recuperação funcional dos trabalhadores, a 

fim de que os serviços assistenciais possam desenvolver todas as intervenções diagnósticas e 

terapêuticas, que levem à melhora do estado de saúde ou cura.” (BRASIL, 2012) 

Assim, deduz-se que, para a Previdência Social, o Tempo Estimado para a 

Recuperação da Capacidade Funcional é o período compreendido entre a data do início da 

incapacidade gerada pela patologia e a data de cessação do benefício fixada pelo perito 

médico no exame pericial inicial. Matematicamente extrai-se a seguinte fórmula: 

 

TER=DCB-DII 

em que:  

TER - Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional (a sigla TER 

foi preconizada por este trabalho) 

DCB - Data de Cessação do Benefício fixada pelo perito médico  

DII - Data do Início da Incapacidade 
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Na extração verificou-se que uma quantidade pequena de benefícios não tinha a DCB 

e/ou a DII especificadas. Isto foi tratado como uma inconsistência; porém, foram computados 

separadamente, uma vez que sem a informação das datas não se poderia fazer o cálculo. Em 

cada patologia essa informação está bem evidenciada. 

Para melhor elucidação, realizou-se um breve consolidado das patologias por grupo 

de CID, por ordem alfabética.  

 

4.1 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 

 

4.1.1 Episódios depressivos 

 

Os episódios depressivos estão incluídos no grupo de transtornos mentais em que a 

perturbação principal é a alteração do humor ou do afeto. Caracterizam-se por um estado de 

tristeza imotivado ou reativo, com lentificação do pensamento, sentimento de culpa, baixa 

autoestima, ideação de ruína, de pessimismo e de morte. Do ponto de vista pericial, a 

diferenciação entre a depressão leve, moderada ou grave está na frequência, intensidade, 

duração do quadro e na presença/persistência de sintomas psicóticos associados. (BRASIL, 

2010)  

Em 2014 foram concedidos 59.264 auxílios-doença com a CID de Episódios 

depressivos, classificados sem e com as subcategorias. Os seus valores estão demonstrados no 

Gráfico 15, sendo que a CID F32, CID F32.1 e F32.2 encontram-se entre as dez CID do grupo 

F mais concedidas, conforme demonstrado na Seção 2.5.4, Gráfico 12 (p. 68) deste estudo.  
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       Gráfico 15 - Concessão de auxílio-doença por Episódios Depressivos, por Sexo, em 2014  

       Fonte: Suibe (extração de 12/04/2015) 
 

 

As Diretrizes de Apoio à Decisão Médico Pericial em Psiquiatria trazem, no Anexo 

V, quadros-resumo de verificação de grau de incapacidade e apoio à decisão médico-pericial 

e, nos Episódios depressivos, somente fazem referência aos episódios depressivos leves 

(F32.0), moderados (F32.1) e graves sem e com sintomas psicóticos (F32.2 e F32.3). Assim, 

neste estudo serão consideradas somente essas CID para o período de 2007 a 2014, divididas 

em dois grupos:  

 

 CID F32.0 e F32.1 

 CID F32.2 e F32.3 

 

4.1.1.1 Episódio Depressivo Leve (CID F32.0) e Moderado (CID F32.1)  

 

A Figura 5 apresenta o quadro-resumo de verificação de grau de incapacidade e 

apoio à decisão médico-pericial para as CID F32.0 e F32.1, em que se verifica que, para a 

recuperação da capacidade laborativa, o TER estabelecido é de até 60 dias no exame médico 

pericial inicial. Para a determinação do TER, os elaboradores das diretrizes consideraram 

fatores agravantes e atenuantes nas esferas ocupacionais, sociais, além de presença de outras 

patologias associadas e adesão ao tratamento. 

 



 

 

85 

 
     Figura 5 - Quadro-resumo de verificação de grau de incapacidade e apoio à decisão médico-pericial das CID 

     F32.0 e F32.1 

    Fonte: Diretrizes de Apoio à Decisão Médico Pericial em Psiquiatria (Brasil, 2010) 

 

 

Foram concedidos, no período de 2007 a 2014, 85.998 benefícios com estas CID. Ao 

se analisar a quantidade de concessões por ano estudado, observa-se que houve uma 

diminuição significativa de 2007 a 2009, com um crescimento gradativo nos anos seguintes 

até 2013, com uma queda em 2014, conforme demonstra o Gráfico 16. 

 

 
            Gráfico 16 - Quantidade de auxílio-doença concedido, no período de 2007 a 2014, das CID F32.0 e 

            F32.1 

            Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 

 

A maioria dos segurados encontrava-se na faixa etária entre os 20 e 39 anos, com 

predomínio na faixa de 30-39 anos (34%), sendo a maioria do sexo feminino (72%), 

empregados (73%), da região Sudeste (51%) e com mais de dois anos de contribuição para a 

Previdência Social. (Gráfico 17) 
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              Gráfico 17 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com as CID F32.0 e F32.1 

              Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.1.1.1.1 Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional pelos peritos 

médicos X Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Psiquiatria 

 

O Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional, estipulado pelas 

Diretrizes do INSS para os segurados acometidos por episódios depressivos leves ou 

moderados é de até 60 dias. Para que haja um maior conhecimento do cenário, após ser 

calculado, o TER foi estratificado em quatro períodos por ano de concessão. São eles:  

 

 até 30 dias;  

 

 entre 31 e 60 dias;  

 

 até 60 dias – representa a soma de até 30 dias e entre 31 e 60 dias; 

 

 maior de 60 dias. 

 

Verifica-se que o TER até 60 dias, estipulado pelas diretrizes, representa menos de 

40% das decisões médico-periciais em todos os anos, mas com maior predominância entre 31 

e 60 dias, com uma variação de 22% a 30%. Os TER acima de 60 dias representam a maioria, 

variando de 61,5% a 72%, embora a diferença entre o período (2007 e 2014) não tenha uma 
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variação significativa, somente de 1,5% (2007 foi de 67,1% e 2014 de 68,6). Estes dados 

encontram-se demonstrados no Gráfico 18. 

 

 
Gráfico 18 - Apresentação do TER das CID F32.0 e F32.1 no período de 2007 a 2014.                                    

Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 

 

Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 19, 

verifica-se que: 

 

 Média: Variou de 95 dias em 2007 a 87 dias em 2014, com uma oscilação no 

período, chegando a 97 dias em 2011 e uma queda posterior. Levando-se em 

consideração somente os anos inicial e final do estudo, a queda foi de 12,5%. Ao 

se fazer a Média Aparada de 10%, verifica-se que a variação entre os anos de 

2007 e 2014 é muito menor: de 1,25% (80 dias em 2007 e 79 dias em 2014), 

aproximando-se mais do TER estabelecido pelas diretrizes, embora exista uma 

oscilação no período (72 a 85 dias). 

 

 Mediana: Variou de 65 a 80 dias no período, sendo que entre os anos de 2007 e 

2014, a variação foi de 1,36%. 

 

 Moda: Manteve-se em 61 dias em todo o período, sem nenhuma variação. 
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 Q1: Denominado de primeiro quartil ou 25º percentil, demonstra que, em 2007, 

25% dos valores não eram superiores a 53 dias e, em 2014, não eram superiores a 

57 dias. Verifica-se que existe uma oscilação nos períodos, chegando s 59 dias 

em 2010 e 2012. 

 

 Q3: Denominado de terceiro quartil ou 75º percentil, demonstra que, em 2007 e 

2014, somente 25% dos valores eram superiores a 101 e 99 dias, 

respectivamente. Há uma diminuição de 2007 a 2009 atingindo o menor patamar 

no período. (92 dias). Em 2010 acontece um aumento significativo para 111 dias, 

com oscilação nos anos posteriores. 

 

Verifica-se que todas as medidas de posição têm uma queda de 2007 a 2009, com um 

aumento significativo em 2010 e uma tendência à estabilização, mas em valores acima da 

diretriz. 

 

 
                    Gráfico 18 - Apresentação das medidas de posição das CID F32.0 e F32.1 no período de 2007 a  

                    2014 

                    Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Como a Moda é o valor mais frequente do TER e, neste estudo das CID F32.0 e 

F32.1, ela apresenta um valor constante em todos os anos, resolveu-se aprofundar o seu 

estudo. Foi realizado um levantamento da quantidade de auxílio-doença concedido com o 

TER de 61 dias e representado na Tabela 11. Verificou-se que ele representa menos de 10% 
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em todos os anos, confirmando-se o que o estudo das medidas de variabilidade, demonstrado 

na Tabela 12, concluiu: existe uma grande dispersão de decisões médico-periciais neste caso.  

 

       Tabela 11 - Quantidade de auxílio-doença concedido com TER de 61 dias (Moda) nas 

       CID F32.0 e  F32.1 

Ano de concessão Quantidade

2007 11.607 711 6%

2008 11.181 784 7%

2009 9.941 776 8%

2010 10.510 684 7%

2011 10.370 643 6%

2012 10.433 635 6%

2013 11.382 870 8%

2014 10.574 736 7%

Total 85.998 5.839 7%

Moda ( 61 dias)

Auxílio doença concedido com CID F32.0 e F32.1                                                                                                    

Estudo da MODA

 
       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 12 demonstra que 

existe uma variação grande dos TER. O Desvio-Padrão varia entre 143 e 81 dias, tendo em 

relação à Média uma variação de 148% a 93% (Coeficiente de Variação Alto: valor acima de 

30%). Ressalta-se, porém, que existe uma queda significativa e gradual a partir de 2012, mas 

ainda assim mantém uma dispersão alta. 

  



 

 

90 

           Tabela 12 - Desvio-Padrão e Coeficiente de variação das CID F32.0 e F32.1 no  

           período de 2007 a 2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão (dias) Coeficiente de variação (%)

2007 117,1 123,7

2008 118,4 138,6

2009 101,3 123,2

2010 107,5 113,2

2011 143,4 148,4

2012 95,9 101,6

2013 94,3 107,2

2014 81,0 93,6

Variação dos TER das CID F32.0 e F32.1 - 2007 a 2014

 
            Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.1.1.2 Episódios Depressivos Graves (CID F32.2 e F32.3)  

 

A Figura 6 apresenta o quadro-resumo de verificação de grau de incapacidade e 

apoio à decisão médico-pericial para os CID F32.2 e F32.3, em que se verifica que o TER 

estabelecido é de até 120 dias no exame médico pericial inicial, considerando-se os fatores 

agravantes e atenuantes. 

 

 
     Figura 6 - Quadro-resumo de verificação de grau de incapacidade e apoio à decisão médico-pericial das CID 

     F32.2 e F32.3 

     Fonte: Diretrizes de Apoio à Decisão Médico Pericial em Psiquiatria (Brasil, 2010) 

 

Foram concedidos, no período de no período de 2007 a 2014, 154.148 benefícios 

com as CID F32.2 e F32.3. Ao se analisar a quantidade de concessões por ano estudado, 

observa-se que houve uma diminuição significativa de 2007 a 2009, com uma tendência de 

estabilização nos anos seguintes, com pouca variação, conforme demonstra o Gráfico 20. 
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            Gráfico 19 - Quantidade de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014 das CID F32.2 e F32.3 

            Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 

 

A maioria dos segurados encontrava-se na faixa etária entre os 20 e 49 anos, com 

predomínio na faixa de 30-39 anos (33%), sendo a maioria do sexo feminino (67%), 

empregados (65%), da região Sudeste e Sul (85%) e com mais de dois anos de contribuição 

para a Previdência Social. (Gráfico 21) 

 

 
      Gráfico 20 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com as CID F32.2 e F32.3 

       Fonte: Elaboração própria (2015) 
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4.1.1.1.2 Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional pelos peritos 

médicos X Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Psiquiatria 

 

O Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional, estipulado pelas 

Diretrizes do INSS para os segurados acometidos por episódios depressivos graves, é de até 

120 dias. Para um melhor entendimento do cenário, após o cálculo do TER, este foi 

estratificado em cinco períodos por ano de concessão, sendo que até 120 dias estratificou-se 

em 03. São eles:  

 

 até 60 dias;  

 

 entre 61 e 90 dias;  

 

 entre 91 e 120 dias; 

 

 até 120 dias – representa a soma de até 60 dias, entre 61 e 90 dias e entre 91 e 

120 dias 

 

  maior de 120 dias. 

 

Verifica-se que existe predomínio do TER, até 120 dias, estipulado pelas diretrizes e 

representa mais de 65% das decisões médico-periciais em todos os anos com o pico de 77% 

em 2009. Comparando-se somente os anos de 2007 e 2014, houve um aumento do TER em 

9,4%. Dentro da estratificação até 120 dias, o período de 61 a 90 dias é o de maior percentual 

com uma variação em torno de 40 a 43%. Estes dados encontram-se demonstrados no Gráfico 

22. 
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       Gráfico 21 - Apresentação do TER das CID F32.2 e F32.3 no período de 2007 a 2014 

       Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 

 

Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 23, 

verifica-se que: 

 

 Média: Variou de 131 dias em 2007, a 107 dias em 2014, com uma queda 

significativa em 2008 e 2009, 120 e 111 respectivamente. Em 2010 houve um 

aumento expressivo ao chegar a 124 dias; após este ano verifica-se uma 

diminuição gradativa até alcançar níveis abaixo do preconizado pela diretriz. 

Levando-se em consideração somente os anos inicial e final do estudo, a queda 

foi em torno de 18%. A Média Aparada 10% e a Mediana estão dentro do limite 

especificado pela diretriz, embora oscilem no período preconizado. 

 

 Moda: É constante todos os anos em 61 dias, mas dentro do limite preconizado 

pelas diretrizes. 

 

 Q1: O primeiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, 25% dos valores não 

eram superiores a 62 dias, porém existe uma variação entre o período. Verifica-se 

que existe uma oscilação nos períodos, chegando a 68 dias em 2010. 



 

 

94 

 Q3: O terceiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, somente 25% dos valores 

eram superiores a 131 e 120 dias, respectivamente. O patamar máximo foi em 

2010, com 136 dias. 

 

Verifica-se que todas as medidas de posição, exceto a Moda, têm uma queda de 2007 a 

2009, com um aumento significativo em 2010 e uma tendência à estabilização em 2013 e 

2014 e com os valores dentro dos estabelecidos pela diretriz. 

  

 
              Gráfico 22 - Apresentação das medidas de posição das CID F32.2 e F32.3 no período de 2007 a 2014 

              Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

A Moda é o valor mais frequente do TER e, neste estudo das CID F32.2 e F32.3, ela 

apresenta um valor constante em todos os anos. Foi realizado um levantamento da quantidade 

de auxílio-doença concedido com o TER de 61 dias e representado na Tabela 13. Verificou-se 

que ele varia entre 5% e 7% no período.  
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           Tabela 123 - Quantidade de auxílio-doença concedido com TER de 61 dias (Moda) 

nas  

           CID F32.2 e F32.3 

Ano de concessão Quantidade

2007 22.258 1116 5,0

2008 21.004 1371 6,5

2009 18.379 1320 7,2

2010 18.923 1075 5,7

2011 18.856 1043 5,5

2012 17.833 951 5,3

2013 18.821 1274 6,8

2014 18.074 1074 5,9

Total 154.148 9.224 6,0

Auxílio doença concedido com CID F32.2 e F32.3                                                                        

Estudo da MODA

Moda ( 61 dias)

 
            Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 14 demonstra que 

existe uma alta dispersão dos valores de TER fixados pelos peritos médicos do INSS, com 

uma queda significativa do Desvio-Padrão, a partir de 2012, porém isso não se revela na 

mesma proporção em relação ao Coeficiente de Variação. 
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Tabela 14 - Desvio-Padrão e Coeficiente de variação das CID F32.2 e F32.3 no período de 

2007 a 2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão coeficiente de variação

2007 52,44 67,80

2008 41,82 54,67

2009 43,51 56,34

2010 45,13 52,91

2011 58,28 67,62

2012 53,66 60,38

2013 46,75 52,70

2014 101,04 111,59

Variação dos TER da CID S42.0 - 2007 a 2014

  
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.2 LESÕES, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DE 

CAUSAS EXTERNAS – GRUPO CID S 

 

Este grupo de CID trata dos diferentes tipos de traumatismos que afetam uma única 

localização anatômica, que podem ser traumatismos superficiais, ferimento e fratura, com a 

ressalva que não se tratam de fraturas “patológicas” nem de “stress”. (CID-10, 2009, p. 854) 

As Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia 

têm um capítulo específico de estimativa de tempo para consolidação e recuperação de lesões 

consequentes a causas externas relacionadas à referida área. Para chegar ao TER, o Grupo de 

Trabalho realizou uma ampla discussão conforme relato a seguir: 

 

O tempo proposto foi construído a partir da revisão da literatura disponível como, 

por exemplo, “Baremas” de outros sistemas de seguro social [50,51], discussão de 

especialistas que compuseram o grupo de trabalho e de contatos feitos com outros 

especialistas em ortopedia que receberam correspondência e se dispuseram em 

preencher uma lista de prováveis tempos de consolidação das fraturas. (BRASIL, 

2010) 

 

Este estudo trata de CID S relacionadas nas 20 patologias mais frequentes que 

geraram concessão de auxílio-doença em 2014 no Brasil. São elas:  

 

S42.0 – fratura da Clavícula;   

S52.5 – fratura da extremidade distal do rádio;  

S62.6 – fratura de outros dedos (mão); e  

S 92.3 – fratura de ossos do metatarso. 
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Conforme se observa na Figura 7, o GT elaborou uma tabela com quatro colunas: as 

duas primeiras informam a CID alfanumérica e a sua descrição; a terceira apresenta o tempo 

fisiológico que uma fratura se consolida, denominada de consolidação; a quarta coluna, o 

TER em que acrescenta ao tempo de consolidação o tempo necessário para a plena 

recuperação, considerando-se o tempo que poderá ser dispensado ao tratamento fisioterápico e 

outras práticas complementares, caso indicadas. (BRASIL, 2010) 

Assim, serão considerados como TER padronizado, pelas diretrizes para este estudo, 

os valores da coluna de recuperação.  

 

 

 

 
             Figura 7 - Tempo Estimado para a consolidação das quatro CID que serão analisadas 

             Fonte: Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-pericial em Ortopedia e Traumatologia (BRASIL, 2010) 

 

4.2.1 S42.0 - Fratura da Clavícula 

 

Foram concedidos, no período de 2007 a 2014, 180.116 benefícios com a CID S42.0. 

Ao se analisar a quantidade de concessões por ano estudado, observa-se que houve um 

aumento significativo de 2007 a 2014, com um incremento de 60% no período, conforme 

demonstra o Gráfico 24 a seguir. 
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        Gráfico 23 - Quantidade de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014 da CID S42.0 

        Fonte: Suibe (extração dia 31/10/2015) 

 

A maioria dos segurados encontrava-se na faixa etária entre os 20 e 39 anos, com 

predomínio na faixa de 20-29 anos (39%), sendo a maioria do sexo masculino, empregado 

(66%), da região Sudeste e Sul (60%) e com mais de dois anos de contribuição para a 

Previdência Social. (Gráfico 25) 
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             Gráfico 24 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com a CID S42.0 

             Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.2.1.1 Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional pelos peritos médicos 

X Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia 

 

O Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional, estipulado pelas 

Diretrizes do INSS para os segurados que sofreram fraturas de clavícula, é de até 60 dias, 

conforme a Figura 7. Após o cálculo do TER, este foi estratificado em três períodos por ano 

de concessão, conforme descrição a seguir:  

 

 abaixo de 60 dias;  

 

 igual a 60 dias;  

 

 acima de 60 dias. 

 

Verifica-se que existe predomínio do TER acima de 60 dias, período maior que o 

estipulado pelas diretrizes; representa mais de 70% das decisões médico-periciais com um 

aumento gradual em todos os anos, alcançando o valor de 84,4% em 2014. Comparando-se 
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somente os anos de 2007 e 2014, houve um incremento do TER em 20%. Estes dados 

encontram-se demonstrados no Gráfico 26. 

 

 
      Gráfico 25 - Apresentação do TER da CID S42.0 no período de 2007 a 2014 

      Fonte: Suibe (extração dia 31/10/2015) 

 

Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 27, 

verifica-se que: 

 

 Média: Variou de 77 dias em 2007 até 2009; nos anos seguintes apresentou um 

aumento gradativo até alcançar o valor de 91 dias em 2014. Houve um 

crescimento de 18% no período. A Média Aparada 10% iniciou em 2007 com 73 

dias, teve um crescimento gradativo, até que em 2014 o seu valor foi de 86 dias, 

com um acréscimo no período de 17,8%. 

 

 Mediana: Iniciou 2007 com 66 dias e em 2014 chegou a 88 dias. Houve aumento 

em todos os anos, acompanhando tendência das medidas anteriores.  

 

 Moda:O seu valor foi de 61 dias em todos os anos. 
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 Q1: O primeiro quartil demonstra que, em 2007, 25% dos valores não eram 

superiores a 59 dias, sendo que, em 2014, o valor era de 62 dias. Verifica-se que 

entre 2010 e 2013, o valor era igual à Moda, 61 dias, demonstrando uma 

estabilização neste período. 

 

 Q3: O terceiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, somente 25% dos valores 

eram superiores a 91 e 101 dias, respectivamente, com oscilações entre o período.  

 

Verifica-se que todas as medidas de posição, exceto a Moda, têm um aumento 

gradativo de 2007 a 2014 e com os valores de todas as medidas de posição superiores às 

diretrizes. 

 

 
 

Gráfico 26 - Apresentação das medidas de posição da CID S42.0 no período de 2007 a 2014 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Como a Moda é o valor mais frequente do TER e, neste estudo da CID S42.0, ela 

apresenta um valor constante em todos os anos, foi realizado um levantamento da quantidade 

de auxílio-doença concedido com o TER de 61 dias e representado na Tabela 15. Verificou-se 

que ele varia de 9 a 13%, sendo que entre os anos 2010 a 2013 ele se mantém em 10%. 
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    Tabela 135 - Quantidade de auxílio-doença concedido com TER de 61 dias (Moda) na CID 

     S42.0 

Ano de concessão Quantidade Moda % Moda

2007 16.325 1926 12%

2008 20020 2550 13%

2009 19.817 2528 13%

2010 22562 2309 10%

2011 23.971 2379 10%

2012 25500 2447 10%

2013 25.809 2522 10%

2014 26112 2341 9%

Total 180.116 19.002 11%

Auxílio doença concedido com CID S42.0                                                                     

Estudo da MODA

 
       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 16 apresenta a 

existência de uma alta dispersão dos valores de TER fixados pelos peritos médicos do INSS, 

com uma oscilação do Desvio-Padrão entre o período. Também se constata que houve um 

acréscimo de 94% quando se compara o ano de 2007 e o de 2014, porém isso não se revela na 

mesma proporção em relação ao Coeficiente de Variação (65%). 

 

Tabela 16 - Desvio-Padrão e Coeficiente de variação da CID S42. 0 no período de 2007 a 

2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão coeficiente de variação

2007 52,44 67,80

2008 41,82 54,67

2009 43,51 56,34

2010 45,13 52,91

2011 58,28 67,62

2012 53,66 60,38

2013 46,75 52,70

2014 101,04 111,59

Variação dos TER da CID S42.0 - 2007 a 2014

 
Fonte: Elaboração própria (2015)  
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4.2.2 S52.5 – Fratura da extremidade distal do rádio 

 

Foram concedidos, no período de 2007 a 2014, 168.364 benefícios com a CID S52.5. 

Ao se analisar a quantidade de concessões por ano estudado, observa-se que houve um 

aumento gradativo no período alcançando mais de 100%, conforme demonstra o Gráfico 28. 

 

 
   Gráfico 27 - Quantidade de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014 da CID S52.5 

   Fonte: Suibe (extração dia 31/10/2015) 

 

Em relação à faixa etária dos segurados, constata-se que está bastante homogênea 

entre os 20 e 59 anos; a maioria é do sexo masculino, empregados, da região Sudeste e Sul e 

com mais de dois anos de contribuição para a Previdência Social. (Gráfico 29) 
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                  Gráfico 28 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com a CID S52.5 

                  Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.2.2.1 Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional pelos peritos médicos 

X Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia 

 

O Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional, estipulado pelas 

Diretrizes do INSS para os segurados que sofreram fraturas da porção distal do rádio, é de até 

90 dias, conforme a Figura 7. Após o cálculo do TER este foi estratificado em quatro 

períodos, sendo até 90 dias diferenciado, conforme descrição a seguir:  

 

 até de 60 dias;  

 

 entre 61 e 90 dias;  

 

 menor que 90 dias – representa a soma dos dois anteriores; 

 

 igual a 90 dias;   

 

 acima de 90 dias. 
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Verifica-se que, a partir de 2010, existe predomínio do TER acima de 90 dias, 

período maior que o estipulado pelas diretrizes. Até 90 dias o predomínio é no período de 61 

dias a 90 dias; em 2007 o valor dentro de 90 dias era de 63%, com decréscimo gradativo até 

2014. Comparando-se somente os anos de 2007 e 2014, houve um aumento do TER em 53% 

acima de 90 dias. Estes dados encontram-se demonstrados no Gráfico 30. 

 

 
      Gráfico 29 - Apresentação do TER da CID S52.5 no período de 2007 a 2014 

      Fonte: Suibe (extração dia 31/10/2015) 

 

Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 31, 

verifica-se que: 

 

 A Média, a Média aparada 10%, a Mediana e a Moda, nos anos de 2007 a 2009, 

encontram-se abaixo de 90 dias, ou seja, dentro do período estipulado das 

diretrizes. Após isso, elas crescem gradativamente até 2014 com leves oscilações 

entre os anos do referido período. 
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 Q1: O primeiro quartil demonstra que, em 2007, 25% dos valores não eram 

superiores a 61 dias até o ano de 2009. A partir de 2010 inicia um crescimento 

gradativo alcançando o valor de 71 dias em 2014. Além disso, verifica-se que, 

entre 2007 e 2009, o seu valor era igual à Moda - 61 dias. 

 

 Q3: O terceiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, somente 25% dos valores 

eram superiores a 95 e 114 dias, respectivamente.  

 

Verifica-se que todas as medidas de posição têm um aumento gradativo a partir de 

2010 e com os seus valores superiores às diretrizes. 

 

 

Gráfico 30 - Apresentação das medidas de posição da CID S52.5 no período de 2007 a 2014 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 17 demonstra que 

existe uma alta dispersão dos valores de TER fixados pelos peritos médicos do INSS, com 

uma oscilação do Desvio-Padrão entre o período, com uma queda do coeficiente de variação 

no período, mas mantendo ainda valores altos (maiores de 30%). 
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Tabela 17 - Desvio-Padrão e Coeficiente de variação da CID S52.5 no período de 2007 a 

2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão Coeficiente de variação

2007 61,3 71,2

2008 58,4 68,0

2009 53,1 61,6

2010 50,8 53,2

2011 55,0 57,4

2012 58,7 59,5

2013 56,8 58,2

2014 59,9 61,7

Variação dos TER da CID S52.5 - 2007 a 2014

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.2.3 S62.6 – Fratura de outros dedos (mão) 

 

Foram concedidos, no período de 2007 a 2014, 212.335 benefícios com a CID S62.6. 

Ao se analisar a quantidade de concessões por ano estudado, observa-se que houve um 

crescimento gradativo no período, com um aumento de 51,7% ao se comparar os anos 2007 e 

2014, conforme se pode evidenciar no Gráfico 32. 

 

 
       Gráfico 31 - Quantidade de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014 da CID S62.6 

       Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 
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Os segurados que usufruíram de auxílio-doença no período de 2007 a 2014, devido à 

fratura de outros dedos da mão, tinham entre 20 e 49 anos, com predomínio na faixa de 20-29 

anos (36%); a maioria é do sexo masculino, empregados, da região Sudeste (58%) e com mais 

de dois anos de contribuição para a Previdência Social. (Gráfico 33) 

 

 
                   Gráfico 32 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com a CID S62.6 

                   Fonte: Elaboração própria (2015)  

 

4.2.3.1 Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional pelos peritos médicos 

X Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia 

 

O Tempo Estimado para a Recuperação da Capacidade Funcional, estipulado pelas 

Diretrizes do INSS para os segurados que sofreram fraturas dos dedos da mão (S62.6), é de 

até 45 dias, conforme a Figura 7. Após o cálculo do TER, este foi estratificado em três 

períodos, sendo até 45 dias diferenciado, conforme descrição a seguir:  

 

 até de 30 dias;  

 

 entre 31 e 45 dias;  
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 até 45 dias – representa a soma dos dois intervalos anteriores; 

 

 acima de 45 dias. 

 

Verifica-se que existe, em todos os anos, predomínio do TER acima de 45 dias, 

tempo maior que o estipulado pelas diretrizes. A decisão médico-pericial, com fixação do 

TER até 45 dias, apresenta uma oscilação entre 27% e 15% nos anos 2007 e 2014, 

respectivamente. Ao se estratificar o período de 45 dias, verifica-se que o TER de 31 a 45 dias 

representa a maioria das decisões. Estes dados encontram-se demonstrados no Gráfico 34 a 

seguir. 

 

 
            Gráfico 33 - Apresentação do TER da CID S62.6 no período de 2007 a 2014 

            Fonte: Suibe (extração dia 07/12/2015) 
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Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 35, 

verifica-se que: 

 

 A Média, a Média aparada 10%, a Mediana e a Moda encontram-se acima de 45 

dias, não estando em consonância com o TER estabelecido pelas diretrizes. Há 

um aumento a partir de 2007, sendo mais acentuado a partir de 2010, exceto da 

Moda que é estável em todo o período (61 dias). 

 

 Q1: O primeiro quartil demonstra que, em 2007, 25% dos valores não eram 

superiores a 44 dias alcançando 51 dias em 2014, com uma leve oscilação no 

intervalo. 

 

 Q3: O terceiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, somente 25% dos valores 

eram superiores a 76 e 90 dias, respectivamente.  

 

Constata-se que todas as medidas de posição se encontram em todo o período com os 

seus valores superiores às diretrizes. 

 

 
       Gráfico 34 - Apresentação das medidas de posição da CID S62.6 no período de 2007 a 2014 

       Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Como a Moda é o valor mais frequente do TER e, neste estudo da CID S62.6, ela 

apresenta um valor constante em todo o período, foi realizado um levantamento da quantidade 

de auxílio-doença concedido com o TER de 61 dias e representado na Tabela 18. Verificou-se 

que ele representa menos de 10% em todos os anos.  

 

                Tabela 18 - Quantidade de auxílio-doença concedido com TER de 61 dias (Moda) 

                na CID S62.6 

Ano de concessão Quantidade Moda % Moda

2007 19.708 1581 8%

2008 24382 2050 0,084078419

2009 23.577 2091 9%

2010 26926 1960 0,072792097

2011 28.252 2155 8%

2012 29306 2151 0,073397939

2013 30.291 2430 8%

2014 29893 2397 0,080185997

Total 212.335 16.815 8%

Auxílio doença concedido com CID S62.6                                                                     

Estudo da MODA

 
                  Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 19 demonstra que 

existe uma alta dispersão dos valores de TER fixados pelos peritos médicos do INSS, com 

uma oscilação do Desvio-Padrão entre o período, com uma queda do coeficiente de variação 

no período, embora se mantenha acima de 30%. 
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Tabela 19 – Desvio-Padrão e Coeficiente de variação da CID S62.6 no período de 2007 a 

2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

2007 47,48 72,46

2008 43,64 68,51

2009 37,97 58,98

2010 40,68 55,25

2011 41,76 57,96

2012 48,13 65,45

2013 45,99 63,59

2014 39,07 53,51

Variação dos TER da CID S62.6 - 2007 a 2014

 
Fonte: Elaboração própria (2015)  

 

4.2.4 S92.3 – Fraturas de ossos do metatarso 

 

Foram concedidos, no período de 2007 a 2014, 152.276 benefícios. Houve aumento 

significativo de 2007 a 2014, na ordem de 78% no referido período, conforme demonstrado 

no Gráfico 36.  

 

 
                    Gráfico 35 - Quantidade de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014 da CID S92.3 

                    Fonte: Suibe (extração dia 18/11/2015) 
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A maioria dos segurados encontrava-se na faixa etária entre os 20 e 49 anos, com 

predomínio na faixa de 20-29 anos (31%), sendo a maioria do sexo masculino (60%), 

empregados (73%), da região Sudeste (58%) e com mais de dois anos de contribuição para a 

Previdência Social. (Gráfico 37) 

 

 
       Gráfico 36 - Perfil do segurado de auxílio-doença concedido com a CID S92.3 

       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Verifica-se que a Região Sudeste representa mais da metade das fraturas de 

metatarso e, neste contexto, os dados foram abertos para se verificar qual a Unidade da 

Federação tinha maior representação na referida região. Constatou-se que o Estado de São 

Paulo contribui com mais da metade dos benefícios (54%) concedidos, conforme pode ser 

observado no Gráfico 38.  
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                     Gráfico 37 - Auxílio-doença concedido com a CID S92.3 por UF da Região Geográfica Sudeste 

                     Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.2.4.1 Tempo Estimado de Repouso pelos peritos médicos X Diretrizes de Apoio à Decisão 

Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia 

 

O Tempo Estimado de Repouso, estipulado pelas Diretrizes do INSS, é de 60 dias. 

Assim, após o cálculo do TER os períodos foram estratificados por ano de concessão em:  

 

 menor de 60 dias;  

 

 60 dias; e  

 

 maior de 60 dias. 

 

Verifica-se que o período de 60 dias tem uma representação muito pequena, variando 

de 2,67% a 4,92, sendo que, em 2007 foi de 2,98% e, em 2014, 2,92%. Em relação ao período 

menor de 60 dias, houve uma variação entre 38%, em 2007, e 23,62%, em 2014. Esta 

diminuição não se refletiu no período de 60 dias, mas no período acima de 60 dias, pois este 

teve uma evolução de 58,4%, em 2007, para 73,43%, em 2014. Estes dados encontram-se 

demonstrados no Gráfico 39. 
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       Gráfico 38 - Apresentação do TER da CID S92.3 no período de 2007 a 2014 

       Fonte: Suibe (extração dia 18/11/2015) 

 

Na análise estatística pelas medidas de posição e representadas no Gráfico 40, 

verifica-se que: 

 

 Média: Variou de 69 dias, em 2007, a 79 dias, em 2014, com um aumento 

gradual e uma variação de 15% a 31% em relação aos 60 dias estipulados pelas 

diretrizes. Ao se fazer a Média Aparada 10%, verifica-se que essa variação é de 

11% a 26%. 

 

 Mediana: Variou de 61 a 71 dias no período, com crescimento na ordem de 16%. 

Encontra-se, também, acima do TER das Diretrizes, mas com uma variação em 

relação aos 60 dias menor que a média (1,66% a 18,33). 

 

 Moda: Manteve-se em 61 dias em todo o período, sem nenhuma variação. 

 

 Q1: O primeiro quartil demonstra que, em 2007, 25% dos valores não eram 

superiores a 49 dias e, em 2014, não eram superiores a 60 dias. Verifica-se que 

existe um aumento gradual de 2007 a 2012, chegando a 60 dias em 2012 e depois 

existe uma estabilização neste valor.  

 

 



 

 

116 

 Q3: O terceiro quartil demonstra que, em 2007 e 2014, somente 25% dos valores 

eram superiores a 82 e 92 dias, respectivamente. Há um aumento de 2007 a 2011 

e depois se estabiliza no valor de 92 dias até 2014. 

 

Verifica-se que, a partir de 2011, todas as medidas de posição tendem a uma 

estabilização, sem grandes variações. 

 

 
Gráfico 39 - Apresentação das medidas de posição da CID S92.3 no período de 2007 a 2014 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Moda apresenta um valor constante em todos os anos. Para um melhor estudo da 

mesma, foi realizado um levantamento da quantidade de auxílio-doença concedido com o 

TER de 61 dias e representado na Tabela 20. Verificou-se que varia de 9% a 11%. 
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Tabela 20 - Quantidade de auxílio-doença concedido com TER de 61 dias (Moda) na CID 

S92.3 

Ano de concessão Quantidade Moda % Moda

2007 13.404 1.297 10%

2008 16348 1.862 11%

2009 16.135 1.765 11%

2010 18673 1.638 9%

2011 19.326 1.844 10%

2012 21586 1.948 9%

2013 22.938 2.346 10%

2014 23866 2.261 9%

Total 152.276 14.961 10%

Auxílio doença concedido com CID S92.3                                                                    

Estudo da MODA

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão ou variabilidade, a Tabela 21 evidencia que 

existe uma variação alta dos TER. O Desvio-Padrão varia entre 32 e 44 dias, e o Coeficiente 

de Variação tem um decréscimo entre os anos de 2007 e 2014, 52% e 47,7% respectivamente, 

mas em 2010 tem o seu maior valor – 57%. 
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Tabela 21 - Desvio-Padrão e Coeficiente de variação da CID S92.3 de 2007 a 2014 

Ano de Concessão Desvio Padrão Coeficiente de variação

2007 36,2 52,2

2008 36,8 53,1

2009 32,6 46,5

2010 44,6 57,0

2011 42,6 54,8

2012 39,1 49,2

2013 40,3 51,4

2014 37,8 47,7

Variação dos TER da CID S 92.3 - 2007 a 2014

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

4.3 SUMÁRIO DO CAPÍTULO 

 

Este estudo teve como objetivo verificar se as diretrizes de apoio à decisão médico-

pericial publicadas pelo INSS colaboraram na uniformização das condutas dos peritos 

médicos do INSS. 

Foi realizado um levantamento do auxílio-doença concedido no período de 2007 a 

2014, de 04 CID do Grupo F e 04 CID do grupo S, que se encontravam entre as 20 patologias 

mais concedidas em 2014. As decisões médico-periciais, nas referidas CID, foram analisadas 

comparando-se com o que foi preconizado nas diretrizes.  

O Gráfico 41 apresenta as decisões médico-periciais de todas as CID estudadas, que 

se encontravam em acordo com os TER preconizados pelas diretrizes. Verifica-se que existe 

um percentual, na maioria das CID, abaixo de 50%. Além disso, depois de 2011, ano 

imediatamente após a publicação das Diretrizes de Ortopedia e Traumatologia e da 

republicação das Diretrizes de Psiquiatria, não houve melhora dessa decisão, exceto nas CID 

F32.2.e F32.3, que estavam acima de 74% em 2013/2014.  
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       Gráfico 40 - Apresentação das decisões médico-periciais no período de 2007 a 2014 das CID estudadas 

       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

No estudo das medidas de posição, ressalta-se a MODA, que representa o TER mais 

frequente no universo das decisões dos peritos médicos das CID avaliadas. Exceto a CID 

S52.5, que tem a MODA variável nos anos (61 dias no período de 2007 a 2009 e 92 dias de 

2010 a 2014), todas as outras patologias apresentam a MODA constante em todos os anos no 

valor de 61 dias. Ao se fazer um aprofundamento do estudo, verificou-se que a mesma não 

representava valores acima de 10%, na maioria dos anos, e nas CID, conforme o Gráfico 42 

demonstra. 
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       Gráfico 41 - Representação do TER de 61 dias (MODA) no universo das decisões médico-periciais por 

       CID no período de 2007 a 2014 

       Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Em relação às medidas de dispersão, verifica-se que existe uma variabilidade grande 

das decisões médico-periciais. O Coeficiente de Variação encontra-se em todas as CID acima 

de 30% em todos os anos do período estudado, o que leva a se considerar que as diretrizes não 

trouxeram uma maior uniformização dos períodos estabelecidos pela Perícia Médica do INSS, 

conforme demonstrado no Gráfico 43.  
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             Gráfico 42 - Apresentação do Coeficiente de Variação no período de 2007 a 2014 das CID estudadas 

              Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Além disso, os resultados obtidos nesta pesquisa encontram-se em consonância com 

os vários estudos europeus que subsidiaram a sua fundamentação teórica, com destaque:  

 

- Schellart et al. (2011) ressaltam que a avaliação da incapacidade para o trabalho é 

um processo complexo e especializado que suscita a variação de resultados.  

- Winde et al. (2012) fazem um estudo comparativo entre os médicos suecos e 

noruegueses e, entre outros aspectos, tratam a questão de avaliação dos tempos de 

recuperação da capacidade laborativa. Os profissionais relataram terem dificuldade de fixá-los 

em 69% e 71% respectivamente. 

- Por fim, o estudo de Bränström et al. (2013), em que os médicos, que realizam 

avaliação de incapacidade para o trabalho na Suécia, alegam que emitem períodos mais 

longos do que realmente seria necessário para a recuperação da capacidade do trabalhador. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA PRÓXIMAS PESQUISAS 

 

Este capítulo compreende as conclusões deste trabalho e está dividido nas seguintes 

seções: quanto aos objetivos; quanto à revisão bibliográfica e quanto aos resultados da 

pesquisa. Por fim, tem os questionamentos e recomendações que poderão embasar pesquisas 

futuras. 

 

5.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa responde plenamente ao objetivo geral e aos objetivos específicos, com 

o cumprimento de toda a estrutura proposta, através dos seguintes levantamentos:   

 

 Bibliográfico, que realizou a busca de conceitos utilizados em outros países e 

no INSS do Brasil. 

 

 Normatizações que tratam das Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial.  

 

 Dados estatísticos do auxílio-doença concedido no período compreendido entre 

os anos de 2007 e 2014, cujas patologias tiveram critérios de seleção claros 

para o estudo comparativo da decisão do perito médico e das diretrizes, que 

contemplou o seu objetivo geral. 

 

5.2 QUANTO À REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Revisão Bibliográfica foi efetuada com base no contexto existente no Brasil 

quanto à subjetividade e conflitos gerados no reconhecimento de direito ao benefício por 

incapacidade temporário. Assim, buscou-se verificar como outros países trataram esses 

problemas e como tentaram resolvê-los. Com esse propósito, foram selecionados vários 

estudos entre as vastas referências encontradas, que foram a base teórica para a validação dos 

resultados encontrados. 

Verifica-se que o estudo saiu do viés puramente conceitual de incapacidade 

laborativa, com a visão meramente médica, ao trazer para o foco central o trabalho pericial e 

suas implicações. 
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5.3 QUANTO À PESQUISA E RESULTADOS OBTIDOS  

 

Este estudo teve como objetivo verificar se as diretrizes de apoio à decisão médico-

pericial, publicadas pelo INSS, colaboraram na uniformização das condutas dos peritos 

médicos do INSS.  

Após o levantamento de auxílio-doença concedido no período de 2007 a 2014, de 04 

CID do Grupo F e 04 CID do grupo S, que se encontravam entre as 20 patologias mais 

concedidas em 2014, foi realizado, inicialmente, um estudo do perfil dos segurados das 

respectivas CID. Em relação às patologias das CID F, existia um predomínio de segurados na 

faixa de 30-39 anos, sendo a maioria do sexo feminino, empregados, da região Sudeste e com 

mais de dois anos de contribuição para a Previdência Social. No que concerne às patologias 

das CID S estudadas, constatou-se que houve um aumento expressivo de concessão de 

auxílio-doença no período estudado. Quanto ao perfil dos segurados, verificou-se 

predominância de segurados jovens (faixa etária de 20-29 anos, exceto o CID S52.5), do sexo 

masculino e da região Sudeste. No tocante ao tempo de contribuição, a maior parte tinha mais 

de dois anos de contribuição, mas cabe ressaltar que os segurados com até dois anos de 

contribuição apresentaram uma variação entre 18% (CID S92.3) e 24% (CID S42.0). 

As decisões médico-periciais das CID selecionadas foram analisadas comparando-se 

com o que foi preconizado nas diretrizes. A análise estatística compreendeu um estudo de 

medidas de posição e de dispersão. As medidas de posição média, média aparada 10% e 

mediana, na maioria das patologias, eram superiores ao Tempo de Recuperação da 

Capacidade Funcional (TER) estabelecido pelas Diretrizes, exceto nos Episódios depressivos 

graves (F32.2 e F32.3). A Moda estudada foi constante, exceto na CID S52.5. No estudo das 

medidas de dispersão, verificou-se uma alta variabilidade com o Coeficiente de Variação 

acima de 30% em todas as patologias sem exceção. Além disso, os TER não se encontravam 

em consonância com o preconizado pelas diretrizes em mais de 50%, com exceção para as 

CID F32.2 e F32.3. 

Esta pesquisa demonstra-se importante, pois remete aos critérios transparentes das 

informações da decisão médico-pericial em relação às Diretrizes publicadas pelo INSS. 

Observa-se que, embora a sua publicação seja ensejada de propósitos claros de uniformização 

de condutas, outros fatores podem interferir no processo da avaliação de incapacidade laboral. 

Quanto à sua contribuição prática, coloca um foco central na uniformização de 

condutas médico-periciais, através de diretrizes, e poderá trazer, para a discussão, outros 

atores importantes, para que se possa repensar o processo. Além disso, deverá ensejar novos 
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estudos para que o trabalho desenvolvido não se perca, uma vez que a uniformização tão 

almejada ainda não se concretizou em sua completude. 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este estudo se propôs a fazer um diagnóstico da situação das decisões médico-

periciais em relação à sua uniformização comparativamente com as orientações emanadas das 

Diretrizes de Apoio à Decisão-Médico Pericial e não em buscar explicações para o resultado 

encontrado.  

Alguns questionamentos se fazem necessários em relação às causas da grande 

variabilidade dos tempos estimados para a recuperação da capacidade funcional pelos peritos 

médicos no exame médico-pericial inicial, entre eles: 

 - O Sistema de Saúde do Brasil (tanto privado quanto público) é efetivo e eficaz em 

realizar os diagnósticos e, assim, proporcionar o tratamento com celeridade para que os 

trabalhadores retornem para as suas atividades laborais? 

- Os atores que participam do processo de seguro social – empregadores, INSS e 

trabalhadores executam as suas atribuições com a rapidez necessária, ou seja: o empregador 

oferece processo de melhoria das condições de trabalho e reabilitação profissional a contento? 

O INSS atende os trabalhadores logo assim que é procurado por eles e capacita o seu corpo 

técnico, para que este tenha segurança nas suas decisões? O trabalhador auxilia para que 

prognóstico da sua recuperação seja favorável? 

Assim, as respostas aos questionamentos acima poderão embasar futuras 

investigações, sempre na busca de uma melhoria contínua do processo e excelência de gestão 

dos benefícios previdenciários devido à incapacidade para o trabalho.  
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