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Validação e Construção de Padrão de Referência:  

Métodos para validar um Índice Brasileiro de Funcionalidade e sua Adaptação pelo Poder 

Executivo do Governo do Brasil, 2013 (FRANZOI et al., 2013).1 

 

A Gravidade das barreiras impostas por deficiências(UN-HR - UNITED NATIONS - HUMAN 

RIGHTS, 2006; BRASIL - CONGRESSO NACIONAL, 2009; UN-HR - UNITED NATIONS - HUMAN 

RIGHTS, 2010); bem como o Desgaste na integridade e potencialidade para o desempenho do 

trabalho (LAURELL e NORIEGA, 1989)são categorias sociais que se expressam de forma singular 

nas pessoas e suas condições (NAVARRO, 2007; 2009; DIDERICHSEN et al., 2012). 

Um dos modos de evitar injustiças previdenciárias na antecipação do tempo regulamentar de 

aposentadoria (BRASIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2013) ao classificar a gravidade do 

enfrentamento dessas barreiras  seria ouvir as próprias pessoas com deficiências (PcD) e 

outros ao seu redor que percebem e compartilham as suas circunstâncias. 

Uma forma de evitar a recusa social dos padrões de comparação assim construídos seria 

referendá-los por especialistas que convivem com a avaliação funcional e de desempenho 

(WISNER, 1987; 1994; WHO/OMS, 2001). 

Validar uma escala de medida para Gravidade de um conceito socialmente construído – 

Deficiência - e que cada vez mais se dissocia das classificações biológicas e mecânicas implica 

aspectos técnicos, culturais e de desempenho socialmente comparado. A gravidade passa a ser 

socialmente comparada segundo as condições de vida de pessoas com condições biológicas 

parecidas e que enfrentam barreiras sociais muito diferentes, o que confere a necessidade de 

uma técnica socialmente construída e escalonada. 

A Validação depende em condições culturalmente equivalentes da existência de um padrão de 

referencia considerado aceitável pela melhor técnica e pelo nível mais desenvolvido de 

conhecimento, que geralmente recebe o nome de “padrão-ouro”. Implica muito investimento 

para ser construído, emprega técnicas complexas e geralmente de custo elevado, que não 

podem ser aplicadas de forma rotineira(SACKETT et al., 1991).  

Não existe um padrão-ouro para dizer o que é deficiência grave-moderada-leve entre PcDs que 

são competentes, capacitadas, vivem, trabalham, contribuem para a Previdência Social nos 

regimes Geral e Próprio, e por isso adquirem direitos de aposentadoria por contagem de 

tempo de contribuição e idade ao iniciar a fruição dos direitos pelos quais pagam durante sua 

vida laboral.  

Não está socialmente disponível um padrão de comparação. Não existe precedente histórico, e 

a própria Lei Complementar (BRASIL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2013) que instituiu o 

benefício de aposentadoria antecipada em 10 (dez), 6 (seis), ou 2 (dois) anos segundo 

avaliação das barreiras enfrentadas pelas PcD em categorias grave, moderada ou leve. 
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Uma alternativa para construir um padrão-ouro é mobilizar grupos de PcD com cotas de 

participação autoselecionadas para cada modalidade de deficiência, segundo as disposições 

legais e de conhecimento especializado vigentes. A qualificação de gravidade seria construída 

e possivelmente aceita por representantes de PcD’s , posteriormente seriam referendadas por 

pares de profissionais envolvidos na avaliação funcional e de barreiras, como médicos, 

assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e terapeutas. Após o referendo pelos especialistas 

os ajustes eventuais na escala seriam devolvidos aos grupos que participaram da elaboração 

inicial para saber o nível de aceitação reversa da escala qualificadora.  (esquema) 

A realização de pesquisa para validação tem geralmente as seguintes etapas: 

I. CONTEÚDO – avalia a adequação, completude, e abrangência dos quesitos segundo os 

conhecimentos científicos que dão base às regras de medida empregadas. Em 

geral passa pelo consenso entre especialistas (TURATO, 2003); 

II. FACE – avalia a aceitabilidade dos quesitos ou instrumentos pelos operadores, pelos 

entrevistados, buscando a adequação cultural quanto à interpretação; adequação 

histórica; confiabilidade da troca, envio e recepção das mensagens entre 

examinados e examinadores nas condições em que o instrumento será posto em 

operação. Essa fase necessita de grupos de voluntários que participem de um 

ensaio(FLETCHER et al., 1989; HULLEY et al., 2008); 

III. ACURÁCIA – avalia estatisticamente comparando com um padrão-ouro a sensibilidade;  

especificidade; verossimilhança; precisão; confiabilidade ou repetibilidade; 

efetividade e eficiência do emprego do instrumento em comparação com as 

técnicas mais caras e mais detalhadas que deram origem ao padrão-ouro. Essa 

avaliação é a mais cara e mais longa, e depende de grupos de comparação 

aleatorizados que aceitem ser submetidos às regras do padrão-ouro e do 

instrumento classificador a ser testado (SZKLÖ e JAVIER NIETO, 2007); 

IV. PÓS-USO – avalia as mudanças no desempenho operacional do instrumento em 

condições operacionais do emprego em massa, segundo as condições geopolíticas 

e sociodemográficas. Casos aberrantes seriam detectados por  ouvidoria, e 

comparações em grupos maiores seriam conduzidas em auditoria por 

amostragem. Resultados dessa fase em geral são avaliados por Comitês de 

Acompanhamento Interno (das instituições executoras) e Comitês Externos com 

membros da sociedade e de usuários. 

Implicações da pesquisa de validação e do uso do IFBRA pela Previdência Social – INSS. 

A experiência da implantação do sistema de avaliação empregado para conceder Benefícios de 

Prestação Continuada – BPC – facilitará a compreensão do processo pelos técnicos da 

Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 

1. A classificação realizada em função do IFBRA será feita para pessoas que solicitem o 

reconhecimento de barreiras impostas por suas deficiências. Não será uma 

classificação provisória por que dará direito a contagem de tempo para fins de 
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aposentadoria precoce segundo o nível de gravidade do enfrentamento das barreiras 

identificadas na avaliação. Será portanto ato jurídico e previdenciário perfeito sem 

retratação posterior, embora novas avaliações periódicas possam mudar a 

classificação e portanto, a contagem proporcional do tempo de contribuição com 

deficiência para a progressão do direito de aposentadoria precoce em exames futuros. 

2. A classificação empregada a partir de 2013 poderá ser aprimorada pela validação 

científica do instrumento IFBRA em pesquisa a ser feita por Universidade designada 

pelo MPS (UnB). 
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