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INTRODUÇÃO 

Criado em 1990, por meio do Decreto nº 99.3501, o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) é o atual responsável pela concessão e manutenção dos benefícios 

previdenciários, dentre os quais se destaca o auxílio-doença. A concessão desse 

benefício – devido a segurados que, em virtude de algum agravo à saúde, se 

mostram temporariamente incapacitados para o exercício de suas atividades 

laborativas – sofreu um importante aumento na última década, saltando de 

575.742 benefícios concedidos em 1988 para 793.825 em 2001, e daí para 

1.288.270 em 2002, chegando a 1.860.695 em 20052. O aumento na concessão de 

benefícios por incapacidade, entretanto, não é exclusividade do Brasil e também 

vem sendo identificado em outros países3-7. Em 2005, começaram a ser efetivadas 

mudanças institucionais e legais no âmbito do INSS – descritas a seguir –, que se 

refletiram numa redução inicial de 21,66% nas concessões de auxílio-doença entre 
outubro de 2005 e maio de 20068. 

No processo de concessão do auxílio-doença, tem relevância o trabalho da Perícia 

Médica Previdenciária. Baseados em normas técnicas, administrativas e legais, os 

peritos médicos avaliam a incapacidade laborativa dos segurados do INSS – sempre 

considerando a doença, a idade e a profissão de cada periciado9. Até há poucos 

anos, por não ter profissionais em número suficiente em seu próprio quadro de 

pessoal, o INSS também credenciava médicos para a realização de exames 

periciais. Até novembro de 2000, os laudos emitidos pelos profissionais 

credenciados eram submetidos à análise dos peritos médicos pertencentes ao 

quadro de pessoal do INSS para homologação. Entretanto, tal procedimento – que, 



na prática, já não funcionava como um filtro das decisões dos credenciados e se 

tornara apenas uma ação burocrática10 – foi abolido por meio do Decreto nº 

3.66811. Cerca de quatro anos mais tarde, a Lei nº 10.876, que criou a carreira de 

Perícia Médica Previdenciária, determinou a contratação de 3 mil peritos médicos 

por meio de concursos públicos e fixou em fevereiro de 2006 o prazo final para o 
descredenciamento dos médicos terceirizados12. 

Nos anos de 2005 e 2006, a legislação previdenciária relativa à concessão de 

auxílio-doença também sofreu importantes alterações. Em agosto de 2005, foi 

instituída a Cobertura Previdenciária Estimada (COPES); tal medida buscou reduzir 

as longas filas de espera do INSS e determinou que, no ato pericial, os peritos 

médicos fixassem a Data de Cessação do Benefício (DCB) "considerando a 

previsibilidade de recuperação da capacidade laborativa"13. Com isso, a DCB passou 

a substituir a Data de Comprovação da Incapacidade (DCI) nas conclusões 

periciais, eliminando-se as perícias intermediárias: ao final da avaliação, o segurado 

não mais recebia a data de sua próxima perícia e só retornaria à Agência da 

Previdência Social (APS) caso não se sentisse recuperado para voltar ao trabalho. 

Objetivando a revisão da decisão pericial inicial sobre seu benefício, o segurado 

poderia requerer apenas um Pedido de Reconsideração (PR) e/ou recorrer à Junta 

de Recursos da Previdência Social (JRPS)13. Em maio de 2006, entretanto, foi 

instituído o Pedido de Prorrogação (PP), podendo o benefício ser prorrogado 
quantas vezes fosse constatada a presença de incapacidade laborativa14,15. 

Durante a avaliação para concessão de auxílio-doença, o perito médico, com base 

no maior número de dados objetivos, busca elementos de convencimento da 

incapacidade do segurado para o trabalho16. Os transtornos mentais (TM) – que por 

sua particular subjetividade são considerados uma das mais complexas situações a 

serem periciadas16,17 – destacam-se dentre as três categorias diagnósticas mais 

frequentemente associadas à incapacidade laborativa, seguindo-se às doenças 

musculoesqueléticas e cardiovasculares5,18-22. 

Em 1990, os quadros neuropsiquiátricos foram responsáveis por 10,5% dos gastos 

mundiais em decorrência de agravos à saúde, embora representassem apenas 

0,3% das causas de mortalidade23. Reportando-se a dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) de 2005, Prince et al.24 ressaltam que os quadros 

neuropsiquiátricos responderiam por 31,7% de todos os anos vividos com 

incapacidade – com destaque para depressão, transtornos por uso de álcool, 

esquizofrenia, transtorno bipolar do humor e demência. Ainda que a OMS25 já tenha 

destacado, há vários anos, o impacto econômico decorrente da perda da 

produtividade de trabalhadores acometidos por TM, estudos sobre sua relevância na 
Previdência Social não são encontrados em nosso meio. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa do registro médico-

pericial do diagnóstico dos segurados do INSS – que, em decorrência do 

requerimento de auxílio-doença, passaram por exame pericial inicial (Ax1) na 

cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e receberam como diagnóstico principal o 

registro de algum TM –, correlacionando-o a três variáveis independentes: a) APS 

onde o exame pericial foi realizado; b) categoria do perito médico examinador, 

conforme seu vínculo com o INSS; c) período em que a avaliação foi concluída, de 

acordo com mudanças nas normas previdenciárias relativas ao auxílio-doença e na 
categoria de peritos médicos. 

  

MÉTODOS 



Este estudo retrospectivo utilizou um banco de dados fornecido pela Empresa de 

Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV), incluindo variáveis 

sociodemográficas, clínicas e previdenciárias relativas a perícias ambulatoriais de 

Ax1 concluídas com diagnóstico principal no grupo F da CID-10, referente aos 

transtornos mentais e comportamentais, realizadas nas APS Largo do Riachuelo 

(APS-R) e São Dimas (APS-SD) da Gerência Executiva do INSS de Juiz de Fora 

(Gex/JF) entre julho de 2004 e dezembro de 2006, conforme descrito em outros 

estudos26-28. 

A APS-R tem seu atendimento direcionado a segurados residentes em Juiz de Fora 

e, por essa razão, foi considerada a APS típica para efeitos comparativos neste 

estudo. A APS-SD, por sua vez, além de atender a segurados residentes nesta 

cidade – em sua grande maioria na Região Norte –, presta atendimento a 

residentes em 26 cidades vizinhas, de pequeno porte, que fazem parte da Gex/JF e 
não contam com APS própria. 

Considerando-se as mudanças na legislação previdenciária e na categoria de peritos 

médicos conforme o vínculo com o INSS, o período avaliado foi assim subdividido: 

1) de julho de 2004 a julho de 2005, englobando os 13 meses do estudo que 

antecederam a implantação da COPES, envolvendo peritos médicos do quadro de 

pessoal do INSS concursados antes de 2005 ("concursados antigos"), concursados 

após 2005 ("concursados novos") e peritos médicos "credenciados"; 2) de agosto a 

novembro de 2005, os quatro primeiros meses após a COPES, incluindo 

"concursados antigos", "concursados novos" e "credenciados"; 3) de dezembro de 

2005 a abril de 2006, os cinco meses finais da COPES, antes da instituição do PP, 

envolvendo "concursados antigos" e "concursados novos"; e 4) de maio de 2006 a 

dezembro de 2006, englobando os oito meses do estudo após a instituição do PP, 
com "concursados antigos" e "concursados novos". 

Para efeito das comparações aqui realizadas, o primeiro período estudado foi 

considerado como típico, por ser anterior às mudanças na legislação e no quadro de 

profissionais médicos do INSS. A tipicidade entre os peritos médicos foi atribuída à 

categoria dos "concursados antigos", único grupo que realizou avaliações periciais 
ao longo de todo o período aqui estudado. 

Conforme descrito em outro artigo26, dos 11.321 registros contidos no banco de 

dados fornecido pela DATAPREV, foram excluídos 85 que continham informações 

incorretas sobre algumas datas, como data de nascimento igual a 1/1/2000 e data 

da entrada do requerimento em 1/1/1900. Para as análises do presente trabalho, 

os diagnósticos registrados neste banco sob códigos da CID-10 foram 
recategorizados pelos autores conforme apresentado na Tabela 1. 

  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-20852010000200009#tab01


  

Foram realizadas análises descritivas e exploratórias por meio do software SPSS 

14.0 (número de série 9656438); nomeadamente, análises bivariadas para avaliar 

como os registros do diagnóstico dos segurados se distribuem entre as três 

variáveis que constituem o foco deste estudo: a APS, a categoria do perito médico 
examinador e o período em que a avaliação foi concluída. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (CEP/UFJF), recebendo parecer favorável conforme o protocolo de 

número 041/2007. No desenvolvimento deste trabalho, não houve quaisquer 

conflitos de interesse. 

  

RESULTADOS 

Quanto ao diagnóstico principal, os "transtornos menores de humor" (39,6%) – 

grupamento no qual os autores incluíram os transtornos depressivos leves ou 

moderados, episódicos ou recorrentes, e os transtornos persistentes do humor – e 

os "transtornos de ansiedade" (34,5%) foram os mais frequentemente encontrados 

em todas as circunstâncias avaliadas (Tabela 2). Entre os Ax1 com diagnóstico 

secundário, as comorbidades psiquiátricas foram as mais frequentes (33,6%), com 

percentuais mais elevados na APS-R (36,4%), entre os "concursados novos" 

(46,8%) e no quarto período (40,0%). As comorbidades cardiovasculares (29,8% 

do total) foram registradas com menor frequência pelos "concursados novos" e com 

maior frequência pelos "credenciados": respectivamente, 25,6% e 35,1%. Nos 

casos em que foram registradas comorbidades psiquiátricas, o registro de 

"transtornos de ansiedade" prevaleceu em todas as situações (49,0%); "TUSPA" e 

"transtornos maiores do humor" foram mais frequentemente registrados na APS-R 

(11,0% e 8,6%, respectivamente) e pelos "credenciados" (17,6% e 10,8%, 

respectivamente); e as "psicoses" receberam 4,1% de registros entre os 

"concursados antigos" (percentual equivalente ao de registros de "psicoses" como 
diagnóstico principal por essa categoria de peritos). 

Entre os Ax1 com TM que possuíam registro de benefício anterior, estes foram 

devidos, mais frequentemente, a um diagnóstico psiquiátrico, principalmente na 

APS-R (62,2%), entre os "concursados novos" (61,6%) e no quarto período da 

pesquisa (63,9%); os quadros osteomusculares foram o segundo grupo mais 

frequente (17,3%). Enquanto a frequência relativa do registro de doenças 

cardiovasculares não sofreu grande variação percentual (máximo de 3,3% entre os 

dois primeiros períodos), os percentuais relativos às doenças osteomusculares e 

aos TM sofreram variações mais acentuadas e sempre em sentido contrário. Entre 

os benefícios anteriores com registro de TM, os diagnósticos mais frequentemente 

encontrados foram, assim como nos Ax1 avaliados, os "transtornos menores do 

humor" (37,6%) e os "transtornos de ansiedade" (35,3%) nas duas APS, entre as 
três categorias de peritos e ao longo dos períodos da pesquisa (Tabela 3). 

Quando se compara o TM registrado como diagnóstico principal no Ax1 avaliado 

àquele encontrado no benefício anterior, observa-se que a percentagem de 

concordância entre os dois registros foi pequena, inferior a 50% na maioria dos 

casos (Tabela 4). Para a totalidade dos registros, a maior concordância ocorreu 

para o grupo diagnóstico de "TUSPA" (48,1%), seguida de "transtornos do humor", 

"psicoses", "transtornos de ansiedade" e "outros transtornos mentais". A mais alta 

taxa de concordância ocorreu para os diagnósticos de "TUSPA" entre os 

http://www.scielo.br/img/revistas/jbpsiq/v59n2/a09tab02.gif
http://www.scielo.br/img/revistas/jbpsiq/v59n2/a09tab03.gif
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"credenciados" (66,7%) e a menor foi encontrada, também entre os 
"credenciados", para o grupo das "psicoses" (0%). 

  

DISCUSSÃO 

No presente estudo, mais de 85% dos periciados receberam um diagnóstico de 

transtornos do humor ou de ansiedade e apenas 4,3% foram diagnosticados com 

"psicoses". Os transtornos do humor e de ansiedade são descritos como os TM mais 

frequentemente encontrados na população e a depressão é referida como a quarta 

causa de incapacitação; já a esquizofrenia, um dos TM mais deteriorantes e 

incapacitantes, tem uma prevalência baixa na população geral29-31. Em um estudo 

com pacientes de uma das regiões sanitárias de Juiz de Fora, os transtornos do 

humor e os de ansiedade foram também os grupos diagnósticos mais 

frequentemente registrados, tanto por profissionais da Atenção Básica à Saúde 

quanto por especialistas do nível secundário de assistência à saúde mental32,33. Não 

foram encontrados na literatura trabalhos brasileiros atuais que indicassem os 

índices de prevalência nacional dos TM; entretanto, por meio da análise de três 

estudos, Mari et al.34 identificaram que a prevalência de todos os TM na população 

brasileira variou entre 18,8% e 29,2%, para um ano, e entre 31,9% e 41,3%, para 
toda a vida. 

Quando se comparam as frequências dos grupos de TM registrados como 

diagnóstico principal nos Ax1 com os resultados do estudo de Ribeiro et al.32, 

observa-se que, entre os segurados avaliados, o percentual de transtornos do 

humor foi mais elevado (52,2% contra 20,4%), mostrou-se semelhante para 

"transtornos de ansiedade" e "psicoses" (34,5% e 4,3%, respectivamente, contra 

36,1% e 4,9%) e inferior para o diagnóstico de "TUSPA" (6,0% contra 10,8%). 

Nota-se que os TM de grupos considerados como quadros mais graves foram 

registrados mais frequentemente pelos peritos na APS-R (4,6% de "psicoses" e 

15,1% de "transtornos maiores do humor"), enquanto os registros de "transtornos 

menores do humor" e "transtornos de ansiedade" foram mais frequentes na APS-

SD (41,9% e 36,9%, respectivamente). Embora não seja um achado exclusivo 

deste estudo4,5,35, a rigor não deveria ser encontrada tão elevada frequência de 

diagnósticos de "transtornos menores do humor" e "transtornos de ansiedade" 

entre os requerentes de auxílio-doença, já que, em sua maioria, não seriam tão 

graves a ponto de interferir incisivamente na capacidade laborativa. A OMS25, 

entretanto, já destacou a importância dos transtornos depressivos unipolares como 

a principal causa de anos vividos com incapacidade em indivíduos de ambos os 

sexos na faixa etária de 15 a 44 anos, justamente a fase mais produtiva de sua 
vida. 

Na avaliação do diagnóstico secundário, nota-se que as comorbidades psiquiátricas 

foram as mais frequentemente registradas, seguidas de quadros cardiovasculares e 

osteomusculares. Segundo Andrade et al.36, a coocorrência de dois ou mais TM é 

comum e pode chegar a 30%, de acordo com estudos populacionais; entre as 

mulheres seria mais frequente a comorbidade entre depressão e ansiedade. Neste 

estudo, chama a atenção a presença de grupos considerados mais graves 

registrados como diagnósticos secundários a outros TM – as "psicoses" (2,3% no 

geral; 4,1% entre os "concursados antigos") e os "transtornos maiores do humor" 

(7,8% no geral; 10,8% entre os "credenciados") – e a maior frequência de "TUSPA" 

como diagnóstico secundário que como principal (10,2% e 6,0%, respectivamente): 

tais resultados podem dever-se tanto a erros diagnósticos quanto ao 

desconhecimento dos critérios de hierarquia diagnóstica dos TM por parte dos 
peritos médicos. 



No que diz respeito às comorbidades clínicas, Prince et al.24 chamaram a atenção 

para os TM como fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

transmissíveis e não transmissíveis e sua possível contribuição a danos acidentais e 

não acidentais; além disso, muitas patologias clínicas aumentariam o risco de TM 

ou prolongariam seus episódios. Moussavi et al.37 encontraram uma prevalência de 

depressão significantemente mais elevada entre portadores de doenças clínicas 

crônicas – como artrite, angina e diabetes –, e a presença de depressão mostrou-se 

associada à piora da condição clínica desses pacientes. 

Quando presentes, a maioria dos benefícios anteriores aos Ax1 avaliados deveu-se 

a um quadro psiquiátrico. Ao comparar o TM registrado como diagnóstico principal 

no Ax1 àquele registrado no benefício anterior, observa-se um elevado índice de 

mudanças diagnósticas, especialmente entre as categorias "transtornos de 

ansiedade" e "outros transtornos mentais". Destaca-se, entretanto, a baixa taxa de 

manutenção do diagnóstico para os grupos de TM mais graves: foi de apenas 

40,7% para as "psicoses" e de 45,0% para os "transtornos maiores do humor". No 

caso das "psicoses", que se referem a quadros psiquiátricos com características 

clínicas mais bem definidas, é interessante destacar que 11,1% dos segurados 

tiveram o diagnóstico principal alterado para "transtornos de ansiedade" e 18,5% 

para "transtornos menores do humor" no Ax1 (dados não apresentados nos 

resultados). Ainda que devam ser levadas em consideração as dificuldades relativas 

à confiabilidade dos diagnósticos psiquiátricos38,39 e à diferenciação entre quadros 

depressivos e ansiosos40, tais resultados apontam também para a possibilidade de 

insuficiência de treinamento dos peritos médicos para avaliação de segurados com 

TM. A depender de sua formação e de seu conhecimento acerca da psicopatologia e 

semiologia dos transtornos mentais, o perito médico poderá valorizar certos 

sintomas relatados pelos segurados e, em consequência, tender a registrar mais 

frequentemente determinados diagnósticos. Deve-se considerar, ainda, a 

possibilidade de agravamento do transtorno mental – incluindo a ocorrência de 

comorbidades psiquiátricas – ou mesmo uma melhor definição diagnóstica ao longo 

de sua evolução. Também não se pode descartar aqui a hipótese de os peritos 

médicos estarem transcrevendo no sistema informatizado utilizado pela perícia 

médica, o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI), os 
diagnósticos informados nas declarações dos médicos-assistentes. 

  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo evidenciam que os TM mais frequentemente registrados 

– tanto como diagnóstico principal no Ax1 e no benefício anterior quanto como 

diagnóstico secundário no Ax1 – foram quadros considerados mais leves: os 

"transtornos menores de humor" e os "transtornos de ansiedade". Revelam que as 

frequências de manutenção dos códigos registrados como diagnóstico principal no 

Ax1, em relação aos registrados no benefício anterior, foram pequenas, mesmo 

para quadros com características diagnósticas mais bem definidas, como TUSPA, 

transtornos maiores do humor e psicoses. Sugerem, por fim, que as diferenças nos 



registros dos diagnósticos dos TM dos segurados avaliados podem ser fruto de uma 

falta de formação e/ou de treinamento adequado dos peritos médicos da Gex/JF na 
área da Psiquiatria. 

Ressalta-se que a principal limitação deste trabalho reside no fato de sua amostra 

restringir-se às avaliações realizadas por peritos médicos na cidade de Juiz de Fora, 

MG, não sendo possível inferir que seus resultados sejam aplicáveis à perícia 

médica previdenciária em outras gerências do INSS. Por outro lado, ao abordar um 

tema que, embora relevante, tem sido pouco pesquisado em nosso país, levantam-

se importantes questões que merecem ser elucidadas por estudos futuros mais 
abrangentes. 

Em última instância, além de sugerir a necessidade de melhor qualificação dos 

peritos médicos para o trabalho com segurados com possíveis transtornos mentais, 

os resultados deste estudo indicam ainda a relevância de se analisarem, de forma 

conjunta, possíveis associações entre as conclusões médico-periciais sobre a 

capacidade laborativa e o perfil diagnóstico dos segurados, suas características 

sociodemográficas e previdenciárias, considerando-se as diferenças entre os locais 

de realização das perícias, as mudanças na legislação previdenciária e as alterações 

das categorias de peritos médicos do INSS – o que deverá ser objeto de futura 
comunicação. 
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