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RESUMO DA TESE 
 
SERPA, Ruth Eleutério. Benefícios Previdenciários e Assistenciais Concedidos 
por Doenças Infecciosas no Brasil no Período de 2007 a 2011. 2012, 86fs. 
Dissertação de Mestrado Universidade Federal de Pernambuco - Centro de 
Ciências da Saúde. Programa de Pós Graduação em Medicina Tropical. Recife. 
Pernambuco 
O Instituto Nacional do Seguro Social concede anualmente mais da metade dos 
seus benefícios por doenças e existe uma lacuna de conhecimento sobre a 
magnitude e distribuição geográfica desses benefícios por doenças infecciosas no 
Brasil. Este estudo visa caracterizar os benefícios concedidos por doenças 
infecciosas, o perfil sócio-demográfico dos beneficiários, as causas infecciosas 
mais frequentes e estimar o gasto institucional, nacional e regionalmente, de 2007 
a 2011. Utilizando-se o Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIBE), 
foram extraídos os dados: espécie, duração, renda mensal e doença infecciosa 
causadora do benefício, sexo, idade, categoria, grau de instrução e local de 
atendimento do beneficiário. Foram selecionadas as doenças do grupo A e B da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e demais doenças infecciosas ou 
parasitarias incluídas em outros grupos, conforme Organização Mundial de Saúde. 
O modelo de regressão linear entre as taxas de benefícios e a série temporal foi 
aplicado, com o calculo do coeficiente de correlação (R2). Realizou-se uma 
estimativa de gasto e calculadas as taxas pela população apta a requerer os 
benefícios. Mais de 350 mil benefícios foram concedidos por doenças infecciosas 
no período estudado, 3% do total de benefícios por doenças. Aproximadamente 
metade dos benefícios previdenciários foi concedida para a população do sudeste. 
Foi possível agrupar as regiões norte e nordeste como as de maiores taxas, de 12 
a 15 benefícios/10.000 contribuintes, comparadas as demais regiões. As taxas de 
benefícios previdenciários por doenças infecciosas apresentaram tendência 
descendente entre os anos de 2007 a 2011 para as regiões, exceto para a região 
norte. Os benefícios assistenciais foram concedidos em maior número nas regiões 
nordeste e sudeste, sendo sul e centro-oeste as regiões com maiores taxas de 
benefícios por morador de domicílio de baixa renda. A maior frequência de doenças 
infecciosas nos benefícios previdenciários por região foi: tuberculose (21% no 
sudeste e nordeste), hanseníase (27% e 24% no norte e centro-oeste, 
respectivamente) e aids (23% no sul). Para o benefício assistencial, a aids foi a 
doença mais prevalente (40% no centro-oeste a 64% no sul). Os benefícios 
apresentaram duração de média de 74 dias, maior no norte (88 dias), sendo o mais 
concedido o auxílio doença previdenciário (80%). Os benefícios previdenciários 
foram majoritariamente concedidos à população masculina (70%), da área urbana 
(87%), com baixa escolaridade e empregada (50%). Para os assistenciais, a razão 
masculino/feminino foi de 1. A média de idade dos beneficiários (previdenciários e 
assistências) foi de aproximadamente 39 anos. Maiores gastos com benefícios 
previdenciários foram registrados no sudeste, enquanto sudeste e nordeste 
apresentaram maiores gastos com os assistenciais. O presente estudo evidencia 
que as doenças infecciosas são causas de benefícios em todas as regiões 
brasileiras, acometendo trabalhadores em idade produtiva e de baixa escolaridade, 
podendo determinar afastamento temporário ou definitivo do trabalho. 

Palavras-chave: Previdência social, doenças transmissíveis, Serviços de Saúde do 
trabalhador 



ABSTRACT 

 
 
SERPA, Ruth Eleutério. Social Security Benefits due to Infections Diseases in 
Brazil, from 2007 to 2011. 2012, 86 f. Dissertation, Federal University of 

Pernambuco - Health Sciences Center Graduate Program in Tropical Medicine. 
Recife. Pernambuco. 
 
The National Insurance Institute grants annually, on average, more than half of their 
benefits due to illness and there is a lack of knowledge on the magnitude and 
geographic distribution of these benefits from infectious diseases in Brazil. This 
study aims to characterize the benefits from infectious diseases, the socio-
demographic profile of the beneficiaries, the most common infectious causes and 
estimate the institutional expense, nationally and regionally, from 2007 to 2011. 
Using the System Benefit Information (SUIBE), data were extracted: type, duration, 
monthly income and infectious disease cause of benefit, sex, age, category, 
education level and place of attendance of the beneficiary. Diseases were selected 
from Group A and B of the International Classification of Diseases (ICD-10) and we 
also included infectious or parasitic disease from other groups according World 
Health Organization. The linear regression model between the rates of benefits and 
temporal series was applied and the linear correlation coefficient (R2) was 
calculated. We performed an estimate of expenditure and rates calculated by the 
population able to apply for benefits. Over 350 thousand benefits were granted for 
infectious diseases during the study period, 3% of total benefits for diseases. 
Approximately half of the pension benefits were granted to the people of southeast. 
It was possible to aggregate  the northern and northeastern as high rates regions, 
12-15 benefits/10.000 taxpayers, compared to other regions. The rates of pension 
benefits from infectious diseases showed downward trend between the years 2007 
to 2011 for the regions, except for the northern region. The assistance benefits were 
granted in greater numbers in the northeast and southeast, and South and Midwest 
had higher rates of benefits for residents of low income. The higher frequency of 
infectious diseases in disability benefits by region was: tuberculosis (21 % in the 
southeast and northeast), leprosy (27% and 24% in the North and Midwest, 
respectively) and AIDS (23% in the south). For assistance benefit, AIDS was the 
most prevalent (40% in the Midwest to 64% in the south). The benefits presented 
average duration of 74 days, higher in the northern region (88 days). Disability 
benefit was the most frequent benefit accomplished (80%). Social security benefits 
were mostly granted to the male population (70%), urban area (87%), with low 
education and employed (50%). For assistance, the male / female ratio was 1. The 
average age of beneficiaries (social security and assistance) was approximately 39 
years. Higher spending on pension benefits were recorded in the southeast, while 
Southeast and Northeast had higher spending on assistance. Our study shows that 
infectious diseases are causes of benefits in all Brazilian regions, affecting workers 
in productive age, low education, determining temporary or permanent work. 
 
 
 
Keywords: Social security, communicable diseases, health services worker. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

Os Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome brasileiros concederam, de 2007 a 2009, aproximadamente 12 

milhões de benefícios através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Destes, 56% foram benefícios por incapacidade gerados por agravos à saúde 

(auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e amparo assistencial 

ao portador de deficiência), gastando por ano mais de 1,7 bilhões de reais com 

estes. Um grupo de agravos responsável por tal demanda é o das doenças 

infecciosas, que apenas em 2009 foi causa de mais de 40 mil benefícios, de acordo 

com o anuário estatístico da Previdência Social (disponível em 

http://mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423). 

Estudos apontam que a incapacidade gerada pelas doenças infecciosas 

pode ser por sequela física, como na hanseníase (BORGES et.al., 1987; CURTO 

et.al., 2007) e na malária (MUNG`ALA-ODERA et.al., 2004), por sintomas e 

complicações no tratamento, como visto na hepatite C (MELO et.al., 2009), e ainda 

por causas estéticas, como na filariose linfática, leishmaniose tegumentar e úlcera 

de buruli (HOTEZ, 2008). Algumas dessas doenças afastam os trabalhadores de 

suas atividades laborais por um período inferior a 15 dias, como na Dengue, em 

que a média é de 9,9 dias de afastamento (SUAYA et.al., 2009). Existem infecções 

que podem ultrapassar 15 dias de ausência no trabalho, como a neurite hansênica 

(RAVI et.al., 2004). Afastamento mais prolongado pode ser observado na 

tuberculose (WYSS, et.al., 2001). 

O impacto socioeconômico das doenças infecciosas pode ser comprovado 

em vários estudos (BUZBY et.al., 1997; COSTA et.al., 2005; VIEIRA, et.al., 2009), 

porém os autores avaliam despesas com internações, tratamentos e prevenção, 

mas não avaliam o gasto com benefícios previdenciários por afastamento do 

trabalho por problemas de saúde, item importante quando se lida com custo social 

de enfermidades.  

Boff et al. estudaram a concessão de benefícios no INSS no ano de 1998 na 

cidade de Porto Alegre-RS e mostraram que 3,4% do total de afastamentos tem 

como causa doenças infecciosas. Determinar a magnitude das doenças infecciosas 

http://mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423
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que mais afastam a população economicamente ativa do mercado de trabalho 

(benefícios previdenciários) e acometem a população de menor renda (benefícios 

assistenciais), assim como a sua distribuição geográfica, pode contribuir  para 

subsidiar políticas públicas, na prevenção primária, tratamento precoce prevenção 

das sequelas.   

Esses dados utilizados nas ações governamentais poderiam contribuir na 

diminuição dos afastamentos prolongados, surgimento de sequelas e, no caso de 

doenças já estabelecidas, uma reabilitação mais precoce do trabalhador, visto o 

gasto da sociedade com tratamento e pagamento de benefícios, além do gasto 

indireto com a ausência do trabalhador no seu emprego. 

Desta forma, este estudo se propõe a caracterizar os benefícios concedidos 

pelos Ministérios da Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome por doenças infecciosas no Brasil e por regiões, nos anos de 2007 a 2011. 

Visa também estudar o perfil sócio-demográfico desta população beneficiária, as 

causas infecciosas mais frequentes, assim como estimar o gasto com o pagamento 

desses benefícios. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA   

2.1 Doenças infecciosas e incapacidade  

 

As doenças infecciosas são responsáveis por prematura mortalidade, assim 

como por afastamento do trabalho da população economicamente ativa. 

 A Universidade de Harvard, em parceria com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e colaboração de mais de 100 cientistas, realizou dois estudos 

considerando mortalidade e incapacidade combinadas, em 1990 e 2002, sobre a 

carga total de doença no mundo. Os mesmos demostraram que as doenças 

infecciosas e situações nutricionais são responsáveis por 44% dos casos 

(MATHERS et.al., 2007). 

Em muitos casos, as doenças transmissíveis acometem a população em 

idade ativa, como a tuberculose (PRADO et.al., 2011), co-infecção HIV/tuberculose 

(BRUNELLO et.al., 2011), leishmanioses (MURBACK et.al., 2011), hanseníase 

(MIRANZI et.al., 2010) e malária. Esta última, nas áreas endêmicas, tem sido 

descrita como uma das principais causas de incapacidade, ocasionando elevados 

custos com recursos em saúde (MUNG`ALA-ODERA et.al., 2004). 

No Brasil, Schramm et al. (2004) observam que a ocorrência de tais agravos 

infecciosos contribuem para o aumento de índice que mede a incapacidade (perda 

de anos de vida vividos com incapacidade), com maior participação das regiões 

Norte (14,1%) e Nordeste (12,1%). 

A hanseníase pode causar sequelas nos pacientes acometidos. No Brasil, 

Borges et al. (1987) estudaram 189 pacientes com hanseníase, ainda sem 

tratamento e apresentando várias formas da doença, encontrando em 67,2% algum 

grau de incapacidade durante a avaliação. Tais pacientes, mesmo quando tratados, 

ainda podem apresentar incapacidade física em 27,8% (CURTO et al., 2007).  

Existem situações em que as causas do afastamento podem também ser 

relacionadas a estigmas sociais, tendo em vista o caráter mutilante ou estético da 

enfermidade, como é o caso da hanseníase, filariose linfática, leishmaniose 

tegumentar e úlcera de buruli, que podem limitar o relacionamento social dos 

indivíduos afetados, influenciar nas aspirações e reduzir as possibilidades de 

carreiras profissionais (HOTEZ, 2008). Situação semelhante pode ser observada 
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em pacientes com aids que desenvolvem lipodistrofia secundária ao tratamento, 

com comprometimento da imagem corporal (BUCHALLA et al., 2008). 

No caso da doença de Chagas, há relatos de discriminação contra o 

trabalhador acometido por tal enfermidade, com demissões associadas ao 

diagnóstico e inaptidão em exames admissionais pela soropositividade para a 

doença (GUARIENTO et al., 1999). Há doenças, inclusive, que estão relacionadas 

com o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador, como exemplo a 

leptospirose (AMBEKAR et al., 2004) e as hepatites virais (ARVANITIDOU et al., 

1998), frequentes em trabalhadores da rede de esgoto. 

O impacto socioeconômico das doenças infecciosas pode ser comprovado 

em vários estudos. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam por ano 3,3 a 12 

milhões de dólares apenas com doenças transmitidas por alimentos (BUZBY et al., 

1997). Estudo mostrou significativas despesas para o serviço público com 

tuberculose em Salvador, principalmente com internações, mas também com 

tratamentos e prevenção, assim como demonstrou que as famílias dos doentes 

comprometem 33% da sua renda com despesas relacionadas ao agravo (COSTA 

et al., 2005). Em relação a aids, houve um aumento significativo do gasto com 

antirretrovirais pelo Ministério da Saúde no Brasil, que dobrou de 2002 a 2005, 

atingindo 414 milhões de dólares em 2005 (VIEIRA et al., 2009). 

No Brasil, o perfil de mortalidade por doenças infecciosas tem apresentado 

alterações, com declínio dos óbitos causados por gastroenterites e doenças 

imunopreveníveis, assim como por poliomielite. Porém, observam-se doenças 

ainda sem controle, como as grandes endemias urbanas tuberculose e hanseníase, 

além de malária e leishmaniose, destacando-se também enfermidades que ainda 

têm grande potencial de expansão, como dengue e cólera (WALDMAN et al., 

1999). As doenças infecciosas, possivelmente mais do que quaisquer outras, estão 

ligadas a fatores sociais relacionados a direitos humanos fundamentais, como 

saneamento básico, controle de vetores e outras ações, devendo ser passíveis de 

prevenção e controle com medidas que visem boas condições de vida (HOTEZ, 

2008). 

Estudos sobre custos em saúde algumas vezes fundamentam-se nos dados 

do sistema de informação hospitalar, que não incluem os pacientes acompanhados 

unicamente nos ambulatórios, como na maioria dos casos de dengue, sarampo e 
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hepatite (BITTENCOURT et al., 2006). Além disso, existem informações 

discordantes nos diagnósticos registrados nos formulários de autorização de 

internação hospitalar em relação aos prontuários médicos (MATHIAS et al., 1998). 

Estudar o perfil de adoecimento dos trabalhadores através do afastamento laboral 

complementa os estudos de avaliação de custo social de enfermidades e destaca 

os gastos diretos com pagamentos de benefícios. 

 

2.2 Seguridade Social  

 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

artigo 194, 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 Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (BRASIL, Lei nº 8.212, de 24/07/1991).  

A previdência social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória. Tem a finalidade de assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, promovendo a cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, 

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 do segurado ao cônjuge ou companheiro e dependentes (BRASIL, 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas. Será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e 

adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 



16 

 

 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família 

(Constituição da República Federativa do Brasil, art. 203).  

O orçamento da seguridade social é, portanto, elaborado de forma integrada 

pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social.  As 

ações nestas três esferas, conforme o disposto na Constituição Federal, são 

organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social (BRASIL, Lei nº 8.212, de 

24/07/1991). 

Em relação ao custeio, a Constituição define, no art. 195, complementada 

pela Emenda Constitucional nº 20 de 15/12/98, que a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e de contribuições sociais do empregador, da empresa, do trabalhador 

e dos demais segurados da previdência social.  

A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 

da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de 

prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.  

 

2.3 Previdência Social  

 

O processo normal de entrada e saída de um benefício do sistema 

previdenciário envolve três etapas: Concessão, Manutenção e Cessação. A 

Concessão trata do fluxo de entrada de novos benefícios no sistema; a 

Manutenção abrange os benefícios ativos e suspensos constantes no cadastro; e a 

Cessação corresponde aos benefícios que não mais geram créditos. Segurada é a 

pessoa coberta pelo sistema previdenciário, fazendo jus aos benefícios por este 

oferecidos. Beneficiário é a pessoa que está recebendo algum tipo de benefício 

pecuniário, podendo ser segurado ou não (BRASIL, Anuário Estatístico da 

Previdência Social 2010). 

Quando uma doença incapacitante acomete um trabalhador, ele é 

encaminhado ao INSS para requerer o benefício previdenciário, realizando perícia 

médica com finalidade de constatar a incapacidade laborativa. Em caso do 

segurado ser empregado, o empregador arca com o pagamento dos quinze 

primeiros dias, fazendo jus ao benefício a partir do décimo sexto dia. Nos demais 
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casos de filiação, como contribuinte individual, especial e trabalhador avulso, o 

segurado faz jus ao benefício a partir do primeiro dia de afastamento laboral. Este 

auxílio, denominado auxílio doença, corresponde a uma compensação salarial, 

concedido por tempo determinado na perícia médica. Este benefício pode ser 

transformado em aposentadoria por invalidez, caso o segurado esteja incapaz 

definitivamente para todas as atividades e seja insusceptível de reabilitação 

profissional. Além destes benefícios, também pode ser concedido, devido a 

agravos à saúde, o benefício auxílio-acidente, quando o segurado permanece com 

uma sequela devido a acidente de trabalho ou de qualquer natureza, que promova 

diminuição da capacidade laborativa, em situações listadas no anexo III do Decreto 

3.048/99. Ainda pode ser destacado o beneficio pensão por morte, que é concedido 

aos dependentes do segurado, quando do seu óbito. Todos os benefícios citados 

podem ser da espécie acidentária (secundários a acidente de trabalho) ou não 

(BRASIL, Lei nº 8.212, de 24/07/1991).  

Os benefícios podem ter a cessação determinada no ato da concessão, 

como o auxílio doença, ou podem ser de caráter contínuo. Estes últimos são 

caracterizados por pagamentos mensais contínuos, até que alguma causa (a 

morte, por exemplo) provoque sua cessação. Enquadram-se nesta categoria as 

aposentadorias, pensões por morte e rendas mensais vitalícias, por exemplo.  

São segurados obrigatórios da Previdência Social (BRASIL, Lei nº 8.212, de 

24/07/1991), as seguintes pessoas físicas: 

 

CATEGORIA SITUAÇÃO 

I - Empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e 

mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho 

temporário, definida em legislação específica, presta serviço 

para atender a necessidade transitória de substituição de 

pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário 

de serviços de outras empresas; 

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no 

Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou 
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agência de empresa nacional no exterior; 

d) aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática 

ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a 

ela subordinados, ou a membros dessas missões e 

repartições, excluídos o não brasileiro sem residência 

permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela 

legislação previdenciária do país da respectiva missão 

diplomática ou repartição consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, 

em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos 

quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado 

e contratado, salvo se segurado na forma da legislação 

vigente do país do domicílio; 

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no 

Brasil para trabalhar como empregado em empresa 

domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante 

pertença à empresa brasileira de capital nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem 

vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em 

regime especial, e Fundações Públicas Federais; (Alínea 

acrescentada pela Lei nº 8.647, de 13.4.93); 

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou 

municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 

previdência social; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.506, 

de 30.10.97); 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou 

estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando 

coberto por regime próprio de previdência social; (Alínea 

acrescentada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99); 

II - Empregado 

doméstico: 

Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou 

família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins 

lucrativos; 

III - Contribuinte a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 
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individual agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou 

temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e 

com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, 

ainda que de forma não contínua;  

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

de extração mineral - garimpo, em caráter permanente ou 

temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, 

com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer 

título, ainda que de forma não contínua;  

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto 

de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;  

d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo 

oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda 

que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por 

regime próprio de previdência social; 

e) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não 

empregado e o membro de conselho de administração de 

sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o 

sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração 

decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o 

associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 

associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, 

bem como o síndico ou administrador eleito para exercer 

atividade de direção condominial, desde que recebam 

remuneração;  

f) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em 

caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de 

emprego; 

g) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade 

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;  

IV- Trabalhador 

avulso: 

Quem presta, a diversas empresas, sem vínculo 

empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos 

no regulamento; 
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V - Segurado 

especial: 

O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o 

pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas 

atividades individualmente ou em regime de economia 

familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem 

como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos 

maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que 

trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar 

respectivo. 

 

É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição.  

Compete ao INSS e à Secretaria da Receita Federal (SRF) arrecadar, 

fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais, cabendo a 

ambos os órgãos promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas 

legalmente (BRASIL, Lei nº 9.032, de 24/04/1995).  

Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos 

benefícios podem ser repassados pelo Ministério da Previdência Social e 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome diretamente ao INSS, órgão 

responsável pela sua execução e manutenção (BRASIL, Lei nº 8.212, de 

24/07/1991). 

Os benefícios eram corrigidos anualmente segundo índice estipulado por 

atos legais (Leis ou Medidas Provisórias), no mês de maio. A partir de 2006, 

passaram a ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, 

calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

O INSS operacionaliza os benefícios previdenciários, bem como o beneficio 

assistencial, realizando a abertura do requerimento do benefício, avaliação 

assistencial, perícia médica e todos os procedimentos administrativos relativos aos 

benefícios. 

 

2.4 Benefícios da Previdência Social  

 

O Regime Geral de Previdência Social, de acordo com a Lei nº 8.213, art. 

18, compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços, 
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para o segurado: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, 

aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, 

salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. Para o dependente do 

segurado, pensão por morte e auxílio-reclusão. Oferece ainda o serviço social e a 

reabilitação profissional para ambos (BRASIL, Lei nº 8.212, de 24/07/1991).  

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, Lei nº 9.032, de 28/04/1995).  

A revisão dos benefícios no intuito de avaliar a persistência, atenuação ou 

agravamento da incapacidade para o trabalho, alegada como causa para a sua 

concessão, é atribuição do INSS. 

Dentre os benefícios compreendidos pelo Regime Geral da Previdência 

social, os que são concedidos devido a agravos à saúde são: aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Tais benefícios podem ser da espécie 

acidentária (secundários a acidente de trabalho) ou não. Para serem concedidos, é 

necessária a comprovação da diminuição da capacidade laborativa, no caso de 

auxilio-acidente, ou incapacidade para o trabalho, para os demais benefícios 

(BRASIL, Lei nº 8.212, de 24/07/1991).  

Para a Organização Mundial de Saúde, através da Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF), incapacidade é caracterizada como as 

consequências da deficiência do ponto de vista do rendimento funcional, ou seja, 

no desempenho das atividades (BUÑUALES et.al., 2002).  Para fins 

previdenciários, é valorizada a incapacidade laborativa, definida pela Resolução 

INSS/DC nº 10, de 23/12/1999 como a impossibilidade do desempenho das 

funções específicas de uma atividade (ou ocupação), em consequência de 

alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Devem ser 

considerados ainda, segundo a mesma resolução, o diagnóstico da doença, o tipo 

de atividade e suas exigências, os dispositivos legais pertinentes e a viabilidade de 

reabilitação profissional.  
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O auxílio-doença é concedido ao segurado empregado a partir 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 para o 

trabalho (BRASIL, Lei nº 9.876, de 26/11/1999). 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ser-lhe-á paga, 

enquanto permanecer nesta condição, a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, em caso de estar em gozo do mesmo, ou a partir do 16º dia de 

afastamento do trabalho, para segurado empregado. Para o segurado empregado 

doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a 

aposentadoria por invalidez inicia-se na data do início da incapacidade, em caso de 

não haver auxílio-doença precedente (BRASIL, Lei nº 8.212, de 24/07/1991).  

 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. É devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-

doença (BRASIL, Lei nº 9.528, de 10/12/1997). 

 Pensão por morte é o benefício previdenciário concedido aos dependentes 

do segurado, em decorrência de seu falecimento, independentemente de carência 

(BRASIL, Lei nº 8.213, de 24/07/1991). Tem por objetivo a manutenção da família 

do segurado, após seu óbito, evitando a falta de recursos para o sustento. O valor 

mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que 

o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por 

invalidez na data de seu falecimento (BRASIL, Lei nº 9.528, de 10/12/1997). O valor 

da pensão divide-se em tantas cotas quantos forem os seus dependentes, sendo 

as cotas revertidas para os demais dependentes se ocorrerem as causas de sua 

cessação: pela morte do pensionista; para o filho, pela emancipação ou ao 

completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido; para o pensionista 

inválido, pela cessação da invalidez. Com a extinção da parte do último pensionista 

a pensão extinguir-se-á. Porém, nos casos de filho inválido, a pensão não se 

extingue quando da emancipação, sendo que tal invalidez deve ser comprovada 
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pela perícia médica do INSS, tendo seu surgimento sido anterior à morte do 

segurado. 

Então, além dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e 

auxilio-acidente, decorrentes de agravos à saúde, deve-se destacar a pensão por 

morte, benefício concedido aos seus dependentes, sem a necessidade de 

avaliação pela pericia médica, exceto quando há invalidez do filho maior de idade.  

O INSS operacionaliza o recolhimento das contribuições e custeio das 

despesas relativas à Previdência, bem como a concessão dos benefícios. 

 

2.5 Benefícios da Assistência Social  

 

Além de tais benefícios previdenciários, concedidos por doenças, há o 

benefício de prestação continuada (BPC), regido pela lei nº 8.742, art. 20. Este 

prevê a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência 

que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 

provida por sua família. Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa 

portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 

deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo (BRASIL, Lei nº 8.742, de 07/12/1993). 

Para verificar se a família da pessoa com deficiência tem renda mensal 

familiar per capita é inferior a ¼ de salário mínimo, devem ser somados todos os 

rendimentos recebidos no mês por aqueles que compõem a família, 

compreendendo o requerente (pessoa com deficiência); o cônjuge ou companheiro; 

os pais e, na ausência deles, a madrasta ou o padrasto; irmãos solteiros; filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados. O valor total dos rendimentos, chamado 

de renda bruta familiar, deve ser dividido pelo número dos integrantes da família. 

Se o valor final for menor que ¼ do salário mínimo, o requerente poderá receber o 

BPC, desde que cumpridos todos os demais critérios. Os rendimentos que entram 

no cálculo da renda bruta mensal são aqueles provenientes de: salários, proventos, 

pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 

seguro desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não 



24 

 

 

assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos 

do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia – RMV e o Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social - BPC. As pessoas com deficiência que residem 

sozinhas, encontrem-se acolhidos em instituição de longa permanência ou em 

situação de rua terão direito ao benefício, desde que atendam aos critérios para 

recebimento do benefício. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a 

cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem. 

Apesar de fazer parte dos programas de assistência social, a concessão de 

tal benefício está sujeita a exame médico pericial realizado pela perícia médica do 

INSS, de acordo com a lei nº 9.720, de 30.11.1998.  
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3 OBJETIVOS  

3.1 Geral  

 

Caracterizar os benefícios concedidos pelo INSS por doenças infecciosas, 

estimar o gasto com tais benefícios e descrever o perfil sócio-demográfico dos 

beneficiários nos anos de 2007 a 2011 por região brasileira. 

3.2 Específicos  

 

• Determinar a espécie e a duração média dos benefícios concedidos pelo 

INSS por doenças infecciosas nos anos de 2007 a 2011 por região brasileira; 

• Estimar o gasto direto do Ministério da Previdência Social e Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o pagamento de benefícios por 

doenças infecciosas nos anos de 2007 a 2011 por região brasileira; 

• Determinar o perfil sócio demográfico dos beneficiários em relação ao sexo, 

idade, categoria do segurado, grau de instrução e clientela (rural ou urbano) por 

região brasileira; 

• Determinar as doenças infecciosas mais frequentes na concessão de 

benefícios pelo INSS por doenças infecciosas nos anos de 2007 a 2011 por região 

brasileira. 
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4 MÉTODOS  

4.1  Desenho do estudo 

 

Estudo descritivo, realizado com dados provenientes dos registros de 

benefícios previdenciários e assistenciais relativos a doenças infecciosas, 

concedidos, respectivamente, pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). Tais benefícios 

são operacionalizados pelo INSS.  

Esse tipo de estudo possibilita retratar o perfil de benefícios previdenciários 

e assistenciais no período de 2007 a 2011.  

 

4.2   Origem dos dados 

  

Os dados de benefícios por doenças infecciosas foram do Sistema Único de 

Informações de Benefícios (SUIBE), com busca das informações via 

intranet/internet na base de dados do servidor do INSS.  

O SUIBE é uma base de dados do INSS, que contém registros das ações 

previdenciárias, dentre estas, a concessão dos benefícios. Estes são cadastrados 

com um numero único de identificação, contendo inúmeras informações relativas 

ao beneficiário, como vínculo, renda, doença, dentre outras. Foram coletadas as 

informações relativas a cada ano, para verificar a consistência e variabilidade dos 

dados, por ano e por região brasileira.    

O acesso ao banco de dados foi autorizado pela Gerência Executiva Recife 

do INSS, em concordância com o Serviço de Saúde do Trabalhador desta 

instituição (anexo 7). 

A extração dos dados, referentes ao período de 2007 a 2011, foi realizada 

no período de abril a agosto de 2012.  
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4.3  Seleção da população estudada 

 

A população foi composta pelos benefícios concedidos pelo INSS a pessoas 

seguradas ou enquadradas no beneficio assistencial, nos anos de 2007 a 2011 no 

Brasil. Foram selecionados os benefícios cadastrados com códigos da 

Classificação Internacional de Doenças (CID 10) referente ao grupo de doenças 

infecciosas e parasitárias, listados no capítulo 1 da CID 10 (OMS, 2003) e de 

códigos de doenças classificadas em outros grupos, porém relativas a doenças 

infecciosas e parasitárias.  

Como a legislação previdenciária atualmente permite a acumulação de 

algumas espécies de benefícios, o número de benefícios ativos não representa a 

quantidade de pessoas que recebem benefícios pagos pelo INSS. 

Foram selecionados os seguintes benefícios: auxilio doença previdenciário e 

acidentário, aposentadoria por invalidez previdenciária e acidentária, auxilio-

acidente, pensão por morte previdenciária e acidentária e o beneficio de prestação 

continuada concedido ao portador de deficiência. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

- Todos os benefícios decorrentes de doenças do grupo A e B da CID 10 – 

anexo 1, concedidos pelo INSS nos anos de 2007 a 2011; 

 

- Os benefícios cadastrados com códigos da CID-10 de outros grupos de 

doenças, porém relacionados a doenças infecciosas ou parasitarias (ver lista 

de variáveis);  

 

4.5 Critérios de exclusão  

 

Foram excluídos os benefícios que não apresentavam código internacional 

de doença no cadastro (CID-10 desconhecido).  
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4.6  Variáveis 

 

Variáveis relacionadas ao benefício:  

 

- ESPÉCIE DO BENEFÍCIO: Tipo do benefício concedido pelo INSS. 

Categorizada como: auxílio doença previdenciário, auxilio doença acidentário, 

aposentadoria por invalidez previdenciária, aposentadoria por invalidez acidentária, 

amparo assistencial ao portador de deficiência, auxílio-acidente, pensão por morte 

por acidente de trabalho, pensão por morte previdenciário; 

 

- DURAÇÃO DO BENEFÍCIO: Intervalo de tempo em dias entre o início e o 

término do benefício. Variável aplicada aos benefícios com data de cessação 

conhecida no ato da concessão: auxílio doença previdenciário e acidentário. Os 

demais benefícios são concedidos por tempo indeterminado e cessados com o 

falecimento do beneficiário ou em outras ocasiões de acordo com a legislação, não 

sendo possível precisar seu término no ato da concessão. Variável quantitativa 

contínua; 

 

- RENDA MENSAL: valor em reais da renda mensal inicial paga ao 

beneficiário, no primeiro mês do benefício, calculado segundo a legislação 

previdenciária, de acordo com as últimas 180 contribuições do beneficiário à 

Previdência Social, para os benefícios previdenciários, e no valor do salário 

mínimo, para o benefício assistencial. Foram analisados os benefícios 

previdenciários com data de cessação determinada (auxílios doença previdenciário 

e acidentário) separadamente dos demais benefícios previdenciários (pensão por 

morte previdenciária, pensão por morte por acidente de trabalho, aposentadoria por 

invalidez previdenciária, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e 

auxílio-acidente), visto impactarem no gasto total de forma provisória, enquanto os 

demais geram gasto para os anos consecutivos, de forma cumulativa.  Variável 

quantitativa contínua; 

 

- GASTO: Valor gasto com benefícios por doenças infecciosas pelo Ministério 

da Previdência Social (benefícios previdenciários) e Ministério de Desenvolvimento 
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Social e Combate à Fome (benefício assistencial), calculado a depender da 

espécie do benefício: 

 

 Benefícios com data de cessação determinada no ato da concessão (auxílio 

doença previdenciário e acidentário): multiplicou-se o valor da renda mensal 

inicial do benefício e a duração do mesmo, obtendo-se um valor aproximado 

do gasto com o benefício concedido. Variável quantitativa contínua; 

 Benefícios sem data de cessação determinada no ato da concessão (pensão 

por morte previdenciária, pensão por morte por acidente de trabalho, 

aposentadoria por invalidez previdenciária, aposentadoria por invalidez por 

acidente de trabalho e auxílio-acidente): Multiplicou-se o valor da renda 

mensal inicial do benefício por doze, obtendo-se um gasto estimado para um 

ano de concessão. Variável quantitativa contínua.  

 Benefício assistencial: calculado com mesmos critérios dos benefícios sem 

data de cessação determinada. 

-       TIPO DE DOENÇA: Doença infecciosa que promoveu a concessão do 

benefício, categorizada de acordo com a versão 2010 da 10ª Revisão da Lista de 

Classificação Internacional de Doenças - CID-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision). CID-10 foi 

aprovado pela 43º Assembleia da Saúde Mundial em Maio de 1990, sob 

responsabilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Para análise das doenças, utilizou-se o agrupamento de CID adotado pela 

OMS. Nos grupos das doenças infecciosas e parasitárias (A e B), consideraram-se 

todos os códigos. Para os demais grupos, apenas os códigos relativos a tais 

doenças.  

A tabela abaixo mostra os grupamentos de CID que geraram benefícios por 

doenças infecciosas nos anos analisados: 

 

A00-A09 Doenças infecciosas intestinais 

A15-A19 Tuberculose 

A20-A28 Algumas doenças bacterianas zoonóticas 

A30-A49 Outras doenças bacterianas 
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A50-A64 Infecções de transmissão predominantemente sexual 

A65-A69 Outras doenças por espiroquetas 

A70-A74 Outras doenças causadas por clamídias 

A75-A79 Rickettsioses 

A80-A89 Infecções virais do sistema nervoso central 

A90-A99 Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais 

B00-B09 

Infecções virais caracterizadas por lesões de pele e 

mucosas 

B15-B19 Hepatite viral 

B20-B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

B25-B34 Outras doenças por vírus 

B35-B49 Micoses 

B50-B64 Doenças devidas a protozoários 

B65-B83 Helmintíases 

B90-B94 Sequelas de doenças infecciosas e parasitárias 

G00-G09 Doenças inflamatórias do sistema nervoso central 

H60-H62 Doenças do ouvido externo 

H65-H75 Doenças do ouvido médio e da mastóide 

I30-I52 Outras formas de doença do coração 

J00-J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores 

J09-J18 Influenza (gripe) e pneumonia 

J20-J22 Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores 

J30-J39 Outras doenças das vias aéreas superiores 

J40-J47 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 

J85-J86 

Afecções necróticas e supurativas das vias aéreas 

inferiores 

K55-K63 Outras doenças dos intestinos 

L00-L08 Infecções da pele e do tecido subcutâneo 

M45-M49 Espondilopatias 

M65-M68 Transtornos das sinóvias e dos tendões 

M70-M79 Outros transtornos dos tecidos moles 

M86-M90 Outras osteopatias 
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N10-N16 Doenças renais túbulo-intersticiais 

N30-N39 Outras doenças do aparelho urinário 

N40-N51 Doenças dos órgãos genitais masculinos 

         Disponível em http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/I. 

 

Os códigos listados em outros grupos e que foram selecionados nesta 

pesquisa por terem gerado benefícios por doenças infecciosas estão relacionados 

na tabela abaixo:  

 

CID-10 Doença 

G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte              

G042 

Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não 

classificadas em outra parte              

G06 

Abscesso e granuloma intracraniano e intra-

raquidianos 

G07 

Abscesso e granuloma intracraniano e intraspinhal em 

doenças classificadas em outra parte 

H600 Abscesso do ouvido externo             

H66 Otite media supurativa e as não especificadas      

I330 Endocardite infecciosa aguda e subaguda 

J06 

Infecções agudas das vias aéreas superiores de 

localizações múltiplas e não especificadas 

J10 

Influenza devida a outro vírus da Influenza (gripe) 

identificado 

J11 Influenza (gripe) devido a vírus não identificado  

J12 Pneumonia viral não classificada em outra parte                              

J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae 

J14 Pneumonia devida a Haemophilus Infuenzae    

J15 Pneumonia Bacteriana não classificada em outra parte                          

J16 

Pneumonia devida a outros microorganismos 

infecciosos especificados não classificados em outra 

parte              

J18 Pneumonia por microorganismo não especificada           

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/I


32 

 

 

J22 

Infecções agudas não especificadas das vias aéreas 

inferiores 

J340 Abscesso, furúnculo e carbúnculo do nariz 

J36 Abscesso periamigdaliano               

J41 Bronquite crônica simples e a mucopurulenta 

J85 Abscesso do pulmão e do mediastino   

J86 Piotórax                            

K61 Abscesso das regiões anal e retal      

L02 Abscesso cutâneo, furúnculo e carbúnculo 

L050 Cisto pilonidal com abscesso             

L08 

Outras infecções localizadas em pele e tecido 

subcutâneo 

M462 Osteomielite das vertebras             

M463 Infecção do disco intervertebral         

M465 Outras espondilopatias infecciosas            

M650 Abscesso da bainha tendínea            

M651 Outras sinovites infecciosas                  

M710 Abscesso de bolsa sinovial             

M86 Osteomielite                         

N110 Pielonefrite não obstrutiva crônica associada a refluxo 

N111 Pielonefrite obstrutiva crônica       

N136 Pionefrose 

N151 Abscesso renal e perinefrético 

N340 Abscesso uretral                       

N412 Abscesso da próstata                   

  

 

Variáveis relacionadas ao beneficiário:  

 

- SEXO: Categorizada como: masculino e feminino. 

 

- IDADE: Intervalo de tempo entre a data do nascimento do beneficiário e a 

data da concessão do benefício. Variável quantitativa contínua. 
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- CATEGORIA DO SEGURADO: Forma que o segurado é classificado no 

INSS, exceto nos casos de beneficio assistencial. Categorizada como: empregado, 

empregado doméstico, desempregado, contribuinte individual, empresário, 

facultativo, trabalhador avulso, especial, equiparado a autônomo e optante pela Lei 

6184/74 (servidor estatutário optante pelo regime trabalhista nos termos da Lei 

6184/74). 

 

- GRAU DE INSTRUÇÃO: Escolaridade do beneficiário, informada pelo 

mesmo no requerimento do benefício, podendo ser completo ou incompleto. 

Categorizada como: analfabeto, ensino fundamental I, ensino fundamental II, 

ensino médio e ensino superior.  

 

- CLIENTELA: Relativa ao local em que o beneficiário foi atendido no INSS, 

categorizada como: rural e urbano. 

 

4.7 Análise de dados 

 

As consultas foram definidas no navegador do SUIBE e os dados extraídos 

foram transferidos para formato Excel. Os benefícios concedidos pelos MPS e MDS 

devido a doenças infecciosas foram estratificados pelas regiões brasileiras entre 

2007 e 2011. Foram listadas em ordem decrescente as doenças infecciosas mais 

prevalentes (>1% de frequência). Ainda, a duração e a espécie de benefício, bem 

como o perfil sócio-demográfico foram apresentados em análise descritiva.  

Foi calculada a média de idade e o desvio padrão para o total da população 

beneficiária previdenciária e beneficiários assistenciais. A diferença entre as 

médias por região foi comparada pelo Teste Anova, sendo que valores de p<0,05 

foram considerados estatisticamente significantes.  

Foram calculadas as taxas de benefícios previdenciários e assistenciais, 

considerando a população apta a requerer tais benefícios: 

- TAXA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELA POPULAÇÃO 

CONTRIBUINTE: a taxa de benefícios previdenciários concedidos por 

doenças infecciosas foi calculada utilizando a quantidade de benefícios 

previdenciários concedidos por doenças infecciosas tendo como 
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denominador os contribuintes de cada região, de acordo com o anuário 

estatístico da Previdência Social (disponível em 

http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423). Considerou-se, 

para o ano de 2011, a mesma população contribuinte do ano de 2010, tendo 

em vista a indisponibilidade desta informação até a análise dos dados. 

 

- TAXA DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS POR MORADORES DE 

DOMICÍLIOS COM RENDA PER CAPITA ABAIXO DE ¼ DO SALÁRIO 

MÍNIMO: A taxa de benefícios assistenciais concedidos por doenças 

infecciosas foi calculada com o número de benefícios assistenciais 

concedidos por doenças infecciosas, utilizando como denominador o número 

de moradores de domicílios com renda per capita abaixo de ¼ do salário 

mínimo. Este número foi calculado pela multiplicação do número de 

moradores por domicílio por região brasileira (extraído do Censo 2010) e 

quantidade de domicílios com renda per capita abaixo de ¼ do salário 

mínimo por região brasileira, (informações extraídas também do Censo 

2010). O mesmo número de moradores foi utilizado como denominador dos 

cinco anos analisados por região brasileira. 

 

Foi aplicado o modelo de regressão linear entre as taxas de benefícios 

previdenciários e assistenciais por doenças infecciosas e a série temporal de 2007 

a 2011. Calculou-se o coeficiente de correlação (R2), que é a estatística 

frequentemente usada para mensurar como duas variáveis estão associadas e com 

a regressão linear.  Os valores de R2 variam de 0 a 1, sendo que o zero indica 

nenhuma associação entre as variáveis e R2 próximo de + 1 e -1 indicam forte 

correlação positiva ou negativa, respectivamente (Kleibaum et al. 1987). 

Os gastos totais e por região brasileira, para todos os benefícios, foram 

ajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

índice definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O 

IPCA/IBGE, que mede a variação dos custos dos gastos com produtos e serviços 

no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência. Esse é o índice 

oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias. Foi utilizado 

para a análise o índice acumulado no ano, sendo selecionado o mês de dezembro 
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de cada ano analisado (que abrange de janeiro a dezembro) – anexo 2. Os gastos 

de 2007 a 2010 foram ajustados para o ano de 2011, através do seguinte cálculo:  

 

Gasto ajustado (ano analisado) = IPCA 2011/IPCA do ano analisado x gasto no 

ano analisado. 

 

Foram calculados os gastos anuais por doenças infecciosas estratificados 

por região, considerando-se: 

- BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR DOENÇAS INFECCIOSAS - 

GASTO POR CONTRIBUINTE: foi calculado através da razão do gasto total 

devido a benefícios por doenças infecciosas e a quantidade de contribuintes 

de cada região, de acordo com o anuário estatístico da Previdência Social 

(disponível em http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=423). 

Foram considerados separadamente os gastos com benefícios com prazo 

determinado e indeterminado, obtendo-se uma estimativa do gasto em reais 

por contribuinte. Considerou-se, para o ano de 2011, a mesma população 

contribuinte do ano de 2010, tendo em vista a indisponibilidade desta 

informação até a presente análise dos dados. 

 

- BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS POR DOENÇAS INFECCIOSAS - GASTO 

POR MORADOR DE DOMICÍLIO COM RENDA PER CAPITA ABAIXO DE 

¼ DE SALÁRIO MÍNIMO: foi calculado através da razão do gasto total 

devido a benefícios por doenças infecciosas e a quantidade moradores de 

domicílios com renda per capita abaixo de ¼ do salário mínimo. O número 

de moradores foi calculado pela multiplicação do número de moradores por 

domicílio por região brasileira (extraído do Censo 2010) e quantidade de 

domicílios com renda per capita abaixo de ¼ do salário mínimo por região 

brasileira, (informações extraídas também do Censo 2010). Obteve-se, 

desta forma, o gasto em reais por morador. O mesmo número de moradores 

foi utilizado como denominador dos cinco anos analisados por região 

brasileira. 
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5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

- A seleção da população de estudo foi realizada de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), selecionando todos os benefícios que foram 

concedidos com código relacionado a doenças infecciosas. Em alguns casos, pode 

ter sido cadastrado pela previdência social um CID inespecífico no ato da 

concessão do beneficio, não estando no grupo das doenças infecciosas;  

- A análise foi realizada por benefícios concedidos, podendo o mesmo beneficiário 

requerer novamente outro benefício após a cessação do anterior. Neste caso, a 

mesma pessoa poderá ter recebido mais de um benefício, pela mesma doença ou 

por outras doenças infecciosas, podendo os resultados não refletirem a quantidade 

de pessoas beneficiadas e o custo por pessoa, mas sim a quantidade de benefícios 

concedidos; 

- Os resultados são válidos para a população segurada pela Previdência Social e 

assistida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, sendo 

limitada a extrapolação para toda a população trabalhadora, não estando incluídos 

os casos em que não há vínculo formal e o trabalhador não contribui para a 

Previdência nem mesmo como contribuinte individual ou facultativo e não se 

enquadra nos termos da lei para concessão de benefício assistencial (Renda per 

capita superior a ¼ de salário mínimo).  

                              

6. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPE. 

CAAE: 01653512.2.0000.5208. 

Foi assegurado que o acesso aos dados do sistema não permitiria a 

identificação dos segurados.  

Este estudo não apresentou conflitos de interesse. 
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RESUMO 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social concede mais da metade dos seus benefícios 

devido a doenças, sendo desconhecidas a magnitude e distribuição geográfica 

desses benefícios por doenças infecciosas no Brasil. Este estudo visa caracterizar 

tais benefícios e estimar o gasto institucional, de 2007 a 2011. Utilizando-se o 

Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIBE), pesquisou-se: espécie, 

duração, renda mensal e doença infecciosa causadora do benefício, sexo, idade, 

categoria, escolaridade e categoria do beneficiário. Foram calculadas as taxas de 

benefícios pela população apta a requerê-los e aplicou-se o modelo de regressão 

linear entre as taxas de benefícios e a série temporal. Mais de 350 mil benefícios 

(3%) foram concedidos por doenças infecciosas no período estudado. Metade dos 

benefícios previdenciários foram no sudeste, com maiores taxas no norte e 

nordeste (12 a 15 benefícios/10.000 contribuintes). As taxas de benefícios 

previdenciários apresentaram tendência descendente, exceto no norte. Os 

benefícios assistenciais foram mais concedidos no nordeste e sudeste, com 

maiores taxas por morador de baixa renda no sul e centro-oeste. As doenças mais 

frequentes para os benefícios previdenciários foram tuberculose (21% no sudeste e 

nordeste) e aids (23% no sul). Para o assistencial, a aids foi mais prevalente (40% 

a 64%), refletindo a cronicidade da doença e a pauperização da população 

infectada. Os benefícios apresentaram duração média de 74 dias, maior no norte 

(88 dias), sendo mais concedido o auxílio doença previdenciário (80%). As 

características socio-demográficas da população beneficiária, estabelecidas como 

predominantemente masculina, em idade produtiva, baixa escolaridade e da zona 

urbana, são compatíveis com o perfil de morbidade por doenças infecciosas nas 

regiões brasileiras. Maiores gastos com benefícios previdenciários foram 

registrados no sudeste, enquanto sudeste e nordeste apresentaram maiores gastos 

com os assistenciais. Ressalta-se o uso do SUIBE para a avaliação da diversidade 

do perfil de concessão de benefícios, previdenciários e assistenciais. 
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ABSTRACT  

 

The National Insurance Institute grants more than half of their benefits due to illness 

and there is a lack of knowledge on the magnitude and geographic distribution of 

these benefits from infectious diseases in Brazil. This study aims to characterize the 

benefits from infectious diseases and estimate the institutional expense, from 2007 

to 2011. Using the System Benefit Information (SUIBE), data were extracted: type, 

duration, monthly income and infectious disease cause of benefit, sex, age, 

category, education level and place of attendance of the beneficiary. We calculated 

the rates of benefits for the population able to require them and applied the linear 

regression model between the rates of benefits and series. Over 350 thousand 

benefits (3%) were granted for infectious diseases during the study period. 

Approximately half of the disability benefits were granted to the people of southeast, 

with higher rates in the north and northeast (12 to 15 benefícios/10.000 taxpayers). 

The rates of pension benefits showed downward trend, except in the north. The 

assistance benefits were granted in greater numbers in the northeast and 

southeast, and South and Midwest had higher rates of benefits for residents of low 

income. The most frequent diseases for disability benefits were tuberculosis (21% in 

the southeast and northeast) and aids (23% in the south). For assistance benefit, 

aids was more prevalent (40% to 64%), reflecting the chronicity of the disease and 

the impoverishment of the population infected. The benefits presented average 

duration of 74 days, higher in the northern region (88 days). Disability benefit was 

the most frequent benefit accomplished (80%). The socio-demographic 

characteristics of the beneficiary population, established as predominantly male-

age, low education and urban areas, are compatible with the profile of morbidity 

from infectious diseases in the Brazilian regions. Higher spending on pension 

benefits were recorded in the southeast, while Southeast and Northeast had higher 

spending on assistance. It emphasizes the use of SUIBE to assess the diversity 

profile of benefit payments, social security and assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu, de 2007 a 2009, 

aproximadamente 12 milhões de benefícios. Destes, 56% foram por incapacidade, 

gerados por agravos à saúde, com gasto anual acima de 1,7 bilhões de reais. Um 

grupo de agravos responsável por tal demanda é o das doenças infecciosas, que 

apenas em 2009 foi causa de mais de 40 mil benefícios5. 

Estudos apontam que a incapacidade gerada pelas doenças infecciosas 

pode ser por sequela física, como na hanseníase9 e na malária19, por sintomas e 

complicações no tratamento, como visto na hepatite C17, e ainda por causas 

estéticas, como na filariose linfática, leishmaniose tegumentar e úlcera de buruli14. 

Algumas dessas doenças afastam os trabalhadores de suas atividades laborais por 

um período inferior a 15 dias, como na Dengue, em que a média é de 9,9 dias de 

afastamento23. Existem infecções que podem ultrapassar 15 dias de ausência no 

trabalho, como a neurite hansênica22. Afastamento mais prolongado pode ser 

observado na tuberculose25.   

O impacto socioeconômico das doenças infecciosas foi descrito em vários 

estudos com enfoque nas despesas com internações, tratamentos e prevenção8,24. 

No entanto, existe uma lacuna na literatura nacional sobre os gasto com benefícios 

por afastamento do trabalho, um dos componentes importantes na mensuração dos 

custos sociais de enfermidades.  

Boff et al.2 estudaram a concessão de benefícios no INSS no ano de 1998 

na cidade de Porto Alegre-RS e mostraram que 3,4% do total de afastamentos tem 

como causa doenças infecciosas. Determinar a magnitude das doenças  

infecciosas que mais afastam a população economicamente ativa do mercado de 

trabalho (benefícios previdenciários) e acometem a população de menor renda 

(benefícios assistenciais), assim como a sua distribuição geográfica, pode 

contribuir  para subsidiar políticas públicas, na prevenção primária, tratamento 

precoce prevenção das sequelas.  

Desta forma, este estudo se propõe a caracterizar os benefícios concedidos 

pelos Ministérios da Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome por doenças infecciosas no Brasil e por regiões, nos anos de 2007 a 2011. 

Visa também estudar o perfil sócio-demográfico desta população beneficiária, as 
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causas infecciosas mais frequentes, assim como estimar o gasto com o pagamento 

desses benefícios. 

 

MÉTODOS  

 

Estudo descritivo, realizado com dados provenientes dos registros de 

benefícios previdenciários e assistenciais relativos a doenças infecciosas, 

concedidos, respectivamente, pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), 

operacionalizados pelo INSS.  

Os dados de benefícios por doenças infecciosas foram do Sistema Único de 

Informações de Benefícios (SUIBE), base de dados do INSS. Foram coletados os 

dados por ano, para verificar a consistência e variabilidade dos dados, por ano e 

por região brasileira. A extração dos dados, autorizada pela Gerência Executiva Recife 

do INSS, referentes ao período de 2007 a 2011, foi realizada no período de abril a agosto 

de 2012.  

A população foi composta pelos benefícios concedidos pelo INSS a pessoas 

seguradas ou enquadradas no beneficio assistencial, nos anos de 2007 a 2011 no 

Brasil. Foram incluídos todos os benefícios decorrentes de doenças do grupo A e B 

do Código Internacional de Doenças (CID-10), concedidos pelo INSS nos anos de 

2007 a 2011; e os benefícios cadastrados com CID-10 de outros grupos de 

doenças, porém relacionados a doenças infecciosas ou parasitarias. Foram 

excluídos os benefícios que não apresentavam CID no cadastro. 

 As variáveis estudadas foram: espécie do benefício, duração do benefício, 

renda mensal inicial, doença (categorizada através do agrupamento de CID 

adotado pela OMS), sexo, idade, categoria do segurado, grau de instrução e 

clientela/local de atendimento. 

Para o cálculo do gasto, consideram-se os benefícios com data de cessação 

determinada no ato da concessão (auxílio doença previdenciário e acidentário): 

multiplicou-se o valor da renda mensal inicial do benefício e a duração do mesmo; 

benefícios com data de cessação indeterminada (benefício assistencial, pensão por 

morte, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente): multiplicou-se o valor da 
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renda mensal inicial do benefício por doze, obtendo-se um gasto estimado para um 

ano de concessão.  

A extração dos dados foi definida no navegador do SUIBE e os dados foram 

exportados para o programa SPSS versão 18                                                                                                                                                      

para checagem da consistência dos dados e análise dos mesmos.  

Os resultados foram estratificados pelas regiões brasileiras entre 2007 e 

2011. Foram ordenados em ordem decrescente as doenças infecciosas mais 

prevalentes (>1% de frequência). Ainda, a duração e a espécie de benefício, bem 

como o perfil sócio-demográfico foram apresentados em análise descritiva.  

Foi calculada a média de idade e o desvio padrão para o total da população 

previdenciária e beneficiários assistenciais. A diferença entre as médias por região 

foi comparada pelo Teste Anova, sendo que valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes.  

Foram calculadas as taxas de benefícios previdenciários e assistenciais, 

considerando a população apta a requerer tais benefícios. Para os benefícios 

previdenciários, calculada a razão da quantidade de benefícios previdenciários 

concedidos por doenças infecciosas pela quantidade de contribuintes de cada região. Para 

os benefícios assistenciais, a taxa foi obtida dividindo-se a quantidade de benefícios 

assistenciais concedidos por doenças infecciosas pelo número de moradores de domicílios 

com renda per capita abaixo de ¼ do salário mínimo. Este número foi calculado pela 

multiplicação do número de moradores por domicílio por região brasileira (extraído do 

Censo 2010) e quantidade de domicílios com renda per capita abaixo de ¼ do salário 

mínimo por região brasileira, (informações extraídas também do Censo 2010). O mesmo 

número de moradores foi utilizado como denominador dos cinco anos analisados por 

região brasileira. 

 Foi aplicado o modelo de regressão linear entre as taxas de benefícios 

previdenciários e assistenciais por doenças infecciosas e a série temporal de 2007 

a 2011. Calculou-se o coeficiente de correlação (R2), que é a estatística 

frequentemente usada para mensurar como duas variáveis estão associadas e com 

a regressão linear.  Os valores de R2 variam de 0 a 1, sendo que o zero indica 

nenhuma associação entre as variáveis e R2 próximo de + 1 e -1 indicam forte 

correlação positiva ou negativa, respectivamente15. 

Os gastos totais e por região brasileira, para todos os benefícios, foram 

ajustados utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
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índice definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para os 

benefícios assistenciais, dividiu-se o gasto total devido a benefícios por doenças 

infecciosas pela quantidade de contribuintes, considerando-se separadamente os gastos 

com benefícios com prazo determinado e indeterminado. Para os benefícios assistenciais, 

dividiu-se o gasto total pela quantidade moradores de domicílios com renda per capita 

abaixo de ¼ do salário mínimo.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

RESULTADOS  

Do total de 14.846.015 benefícios por doenças incluídos no SUIBE, nos anos 

de 2007 a 2011, 26% não continham a informação do código de doença, variando 

de 24% (sudeste e centro-oeste) a 31% (nordeste). No ano de 2007, o INSS 

concedeu 2.058.918 benefícios previdenciários por doenças com CID-10 registrado 

no SUIBE. Destes, aproximadamente 2,6% (n=53.649) foram registrados com CID-

10 de doenças infecciosas. Nos anos subsequentes foram registradas proporções 

similares, de 2,5% a 2,8%.  

A figura 1A mostra o número absoluto de benefícios previdenciários 

concedidos devido a doenças infecciosas, por região brasileira, entre os anos de 

2007 a 2011. Aproximadamente metade foi concedida para a população residente 

na região sudeste (48% a 50%). Quando analisado o percentual de benefícios 

concedidos por doenças infecciosas em relação ao total de benefícios concedidos 

por doenças em geral, a região norte apresenta os maiores percentuais, conforme 

figura 1B. 

Em relação ao benefício assistencial, dos 888 mil benefícios concedidos por 

doenças, entre 2007 e 2011, 32 mil (3,6%) foram por doenças infecciosas. As 

regiões nordeste e sudeste apresentaram os maiores números absolutos de 

benefícios assistenciais (Figura 1C). A figura 1D apresenta os valores percentuais 

de benefícios assistenciais concedidos por doenças infecciosas em relação ao total 

concedidos por doenças, sendo os maiores percentuais evidenciados nas regiões 

norte, sul e centro oeste. De forma geral, houve aumento do percentual de 

concessão desse tido de benefício entre 2007 e 2011 para todas as regiões.  
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As maiores taxas de benefícios previdenciários por doenças infecciosas 

foram estimadas para as regiões nordeste e norte, quando comparadas às demais 

regiões, variando de 12 a 15 benefícios por 10.000 contribuintes. Houve uma 

correlação negativa estatisticamente significante com a série temporal para todas 

as regiões, exceto a região norte, onde não houve correlação estatisticamente 

significante nesse período (Figura 2A). 

As regiões sul e centro-oeste apresentaram as maiores taxas de benefícios 

assistenciais por moradores de domicílios com renda per capita abaixo de ¼ de 

salário mínimo, quando comparadas às demais regiões, variando de 3,8 a 7,3 

benefícios por 10.000 moradores, para a região sul, e 3,1 a 6,8 benefícios por 

10.000 moradores para a região centro-oeste (Figura 2B). Não houve correlação 

entre essas taxas e os anos analisados.  

A tabela 1 apresenta a caracterização da população beneficiária no total de 

concessões no período de estudo. A média de idade dos beneficiários 

previdenciários variou de 37,8 (dp=9) a 40,0 (dp=8,3) para as regiões norte e sul, 

respectivamente. Houve diferença estatisticamente significante quando se 

comparou as médias de idade dos beneficiários das cinco regiões (F = 4,03; 

p=0,003), sendo as médias de idade dos beneficiários das regiões centro-oeste e 

sudeste similares (p=0,98).  A população beneficiária masculina foi preponderante, 

com cerca de 70% dos benefícios concedidos.  

A categoria do segurado mais frequente foi empregado, com proporção 

variando de 38,2% para a região nordeste e 56,5% para a região sudeste. As 

regiões sudeste e sul apresentaram maior participação do autônomo em 

comparação às demais regiões, enquanto as regiões norte e nordeste 

apresentaram maior proporção da categoria especial em comparação com as 

outras regiões. O grau de instrução dos beneficiários foi analisado apenas nos 

anos de 2010 e 2011. Para os anos de 2007 a 2009, tal informação não esteve 

disponível nos banco de dados utilizado. Detectou-se maior frequência de baixo 

grau de instrução (analfabeto e ensino fundamental I incompleto) nas regiões 

nordeste (15,3% e 54%%) e norte (10,7% e 53%), em comparação com as regiões 

sul (3,4% e 45,3%) e sudeste (3,6% a 44,5%%).  A tabela 1 mostra a 

predominância da clientela urbana em todas as regiões, principalmente nas regiões 

sudeste (96,8%), centro-oeste (90,7%) e sul (89,3%). 
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Em relação aos benefícios assistenciais, a média de idade dos beneficiários 

variou de 35,8 (dp=15,4), para a região nordeste, a 40,8 (dp=13,8) para a região 

centro-oeste. Houve diferença estatisticamente significante quando se comparou as 

médias de idade dos beneficiários das cinco regiões (F = 21,8; p<0,01), sendo as 

médias de idade dos beneficiários das regiões norte e sudeste similares (p=0,29).  

Houve predominância da população masculina, com aproximadamente 56% dos 

benefícios concedidos. Os dados sobre local de atendimento/clientela, categoria do 

beneficiário e grau de instrução não estiveram disponíveis no banco de dados para 

os benefícios assistenciais. 

O grupamento de CID mais prevalente em benefícios previdenciários, 

nacionalmente, foi o da tuberculose, nos cinco anos estudados. Em relação às 

regiões brasileiras, a tuberculose foi a doença mais prevalente nas regiões sudeste 

e nordeste. O grupo de “outras doenças bacterianas” foi o mais frequente nas 

regiões norte e centro-oeste. Por fim, a região sul apresentou a doença pelo vírus 

da imunodeficiência humana – HIV/Aids (B20 a B24) como a mais frequente. Em 

relação aos benefícios assistenciais, o grupamento do HIV/Aids foi o mais 

frequente, nos cinco anos estudados, nacionalmente e por região brasileira, com 

maiores proporções nas regiões sudeste e sul - Tabela 2. 

Os benefícios com a data de cessação determinada apresentaram média de 

duração aproximada de 2,5 meses (74 dias) nos cinco anos pesquisados, 

nacionalmente. A região norte apresentou a maior duração de benefício no período 

analisado, de até três meses, com variação de 83 a 94 dias.  

Em todos os anos, o beneficio mais concedido por doenças infecciosas, 

considerando os previdenciários e assistenciais, foi o auxílio doença previdenciário 

(77% a 83%). O benefício assistencial foi o segundo mais concedido (8% a 14%), 

seguido dos benefícios: aposentadoria por invalidez previdenciária (5% a 7%) e 

auxílio doença acidentário (3% a 4%). As regiões brasileiras apresentaram perfil 

semelhante aos achados nacionais, em relação à espécie dos benefícios. Os 

demais tipos de benefícios (pensão por morte previdenciária, auxílio acidente 

previdenciário, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e auxílio-

acidente) não atingiram 1% cada do total de benefícios concedidos por região 

brasileira.  
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Para os benefícios com cessação determinada, a região sudeste apresentou 

maiores valores de renda, variando de R$ 763,16 a R$ 985,50. A região com 

menor renda mensal foi nordeste, R$ 497,73 a R$ 743,79. No decorrer dos cinco 

anos, todas as regiões apresentaram acréscimo da renda mensal.  Para os 

benefícios com cessação indeterminada, a renda mensal também foi maior na 

região sudeste, variando de R$ 825,09 a R$ 1.038,84. A região nordeste 

novamente apresentou a menor renda nos cinco anos analisados, R$ 576,25 a R$ 

832,06. 

Em relação a renda média dos benefícios assistenciais, não houve variações 

importantes nas regiões brasileiras, com valores que variaram de R$ 363 a R$ 539, 

apresentando aumento gradativo no decorrer dos anos. 

A região sudeste apresentou maiores gastos nos dois grupos de benefícios 

previdenciários, representando aproximadamente 53% do gasto nacional em cada 

grupo. Quando considerada a população contribuinte de cada região, as regiões 

norte e nordeste apresentaram maiores gastos por contribuinte em relação às 

demais regiões. Em relação aos benefícios assistenciais, as regiões sudeste e 

nordeste apresentaram proporção de 32% do gasto nacional cada. Quando 

considerado o número de moradores de domicílios com renda per capita abaixo de 

¼ do salário mínimo, observou-se que a região sul apresentou maior gasto por 

morador nos cinco anos analisados, seguida da região centro-oeste (Tabela 3). 

 

DISCUSSÃO 

Este estudo evidenciou uma carga de 350 mil concessões de benefícios 

previdenciários e assistenciais por doenças infecciosas no Brasil, no período de 

2007 a 2011, representando cerca de 3% do total de benefícios por doenças. A 

maior proporção de doenças infecciosas como causa de concessão de benefícios 

assistenciais, quando comparados aos previdenciários, está em consonância com 

outros estudos, indicando que inúmeras doenças infecciosas são mais prevalentes 

na população de baixa renda1,6,21,18,10,13,16. Vale ressaltar que o benefício 

assistencial tem como alvo uma população com baixa renda familiar, o que pode 

explicar os achados. Ainda assim, os benefícios previdenciários foram 

majoritariamente concedidos à população de menor grau de escolaridade, sendo o 

grau de instrução utilizado como medida aproximada de renda. 
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O estudo possibilitou discriminar as regiões norte e nordeste com perfil de 

maiores taxas de benefícios previdenciários, bem como maiores proporções de 

benefícios por doenças infecciosas, em relação às demais regiões. Isto está  em 

consonância com perfil de morbimortalidade destas regiões e aponta a importância 

das doenças infecciosas nessas regiões brasileiras. Estudo realizado com os 

dados de mortalidade provenientes do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

do Ministério da Saúde, também aponta as regiões norte e nordeste como as de 

maiores taxas de mortalidade por doenças infecciosas no Brasil20.  

As taxas de benefícios previdenciários por doenças infecciosas 

apresentaram tendência descendente entre os anos de 2007 a 2011 para todas as 

regiões, exceto a região norte, onde não houve correlação entre os eventos e o 

período de estudo, quando analisado por regressão linear. No entanto, a série 

temporal analisada de cinco anos não permite uma análise de tendência temporal 

mais consistente.     

As características socio-demográficas da população beneficiária estabelecida pelo 

presente estudo como predominantemente masculina e em idade produtiva, com baixo 

grau de instrução e da zona urbana, são compatíveis com o perfil de morbidade por 

doenças infecciosas nas regiões brasileiras. Em todas as regiões, tanto os benefícios 

previdenciários quanto os assistenciais foram concedidos para população com 

média de idade de aproximadamente 39 anos.  Isso reflete a magnitude dessas 

doenças na população com idade economicamente ativa, apontando o impacto 

para o mercado de trabalho, visto o afastamento desses trabalhadores em idade 

produtiva. 

Em relação aos benefícios assistenciais, a proporção de doenças 

infecciosas como causa desses benefícios aumentou em todas as regiões no 

período analisado. A concessão do beneficio assistencial depende inicialmente da 

solicitação espontânea do requerente, isto é, sem encaminhamento de empresas 

ou sindicatos, procedimento mais comum para o requerimento dos benefícios 

previdenciários (Lei nº 8.212, de 24/07/1991). Uma população desconhecedora 

deste benefício, possivelmente relacionada a baixo nível de instrução e pouco 

acesso a informações, deixa de solicitar o benefício. Com a divulgação maior deste 

direito, ocorrida no decorrer dos anos analisados, as pessoas que vivem em 

extrema pobreza, e que são maior alvo de doenças infecciosas, podem ter se 
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tornado mais propensas a requerer o benefício assistencial. Análises mais 

aprofundadas, comparando-se requerimentos e concessões, podem evidenciar 

esta possibilidade.  

Houve diversidade na concessão dos benefícios assistenciais, em relação 

aos previdenciários, com maior concessão de benefícios para as populações das 

regiões nordeste e sudeste e maiores taxas por moradores de baixa renda no sul e 

no centro oeste. Os critérios técnicos para concessão dos benefícios 

previdenciários e assistenciais são diferentes (Lei 8.742 de 07/12/1993). Dessa 

forma a variação da magnitude dos benefícios assistenciais entre as regiões 

brasileiras depende não só das características da população beneficiária, mas 

particularmente do acesso à informação sobre tipos de benefícios existentes. 

Assim o padrão geográfico de distribuição dos benefícios assistenciais apresentado 

no presente estudo pode não refletir a necessidade da população, mas a demanda 

regional. 

Os dados relativos à concessão destas espécies de benefícios, disponíveis 

no Anuário Estatístico da Previdência Social5, apresentam-se tabulados de acordo 

com grandes grupos de doenças e pelas regiões brasileiras.  A análise do banco de 

dados informatizado da Previdência (SUIBE) no presente estudo permitiu 

especificamente caracterizar o perfil da população beneficiária por doenças 

infecciosas e o gasto com benefícios por doenças infecciosas. Além disso, utilizou 

os agrupamentos de doenças infecciosas da Organização Mundial de Saúde, com 

inclusão de outras doenças infecciosas além das listadas no grupo A e B da CID-

10. Os dados do SUIBE mostraram-se consistentes nos cinco anos analisados, 

possibilitando identificar distintos perfis de ocorrência de doenças infecciosas inter-

regionais e as características da população beneficiária. 

Entre as causas mais frequentes de concessão de benefícios, tanto 

previdenciários quanto assistenciais, destacaram-se a tuberculose, e aids. A 

tuberculose foi a principal causa de benefícios previdenciários a nível nacional. 

Regionalmente, a tuberculose representou 23,5% e 21,6% dos benefícios 

previdenciários concedidos no nordeste e sudeste, respectivamente, no período de 

cinco anos. Dados epidemiológicos indicam que o Brasil está entre os 22 países 

com maiores números absolutos de casos de tuberculose e apresenta coeficientes 
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da doença elevados em todos os estados, principalmente nas capitais e regiões 

metropolitanas13.  

A causa mais frequente de concessão de benefícios assistenciais por 

doenças infecciosas foi a aids, correspondendo a metade dos benefícios 

concedidos no período de 2007 a 2011. Na região sul e sudeste, a aids 

representou mais da metade do total de benefícios concedidos por doenças 

infecciosas, e aproximadamente 40% nas demais regiões. Esses achados são 

compatíveis com os dados de vigilância e de estudos que mostram diferentes 

magnitudes da epidemia de aids entre as regiões brasileiras, identificando o sul e 

sudeste como áreas de maior endemicidade12. Esta alta frequência de benefícios 

assistenciais por aids encontrada em nosso estudo reflete a incapacidade de longa 

duração causada pela evolução crônica da doença. Ainda, o conceito de 

“pauperização” da endemia pode ser visto pela característica de baixa renda dessa 

população beneficiária. Nossos achados de vulnerabilidade da população 

beneficiária acometida por aids são compatíveis com estudos epidemiológicos que 

mostram associação entre baixo nível sócio-econômico e a doença no contexto 

atual6,21,10. Vale ressaltar que a aids é considerada uma doença infecciosa 

emergente11, com distribuição por todo território nacional. 

O auxílio-doença previdenciário, espécie de benefício mais concedido por 

doenças infecciosas no presente estudo, é destacado no Anuário Estatístico da 

Previdência Social como o benefício mais solicitado e concedido dentre todos os 

benefícios do INSS, inclusive considerando-se os benefícios por outras causas que 

não doenças, justificando maior frequência deste benefício também para doenças 

infecciosas.   

Em relação a renda mensal gerada pelos benefícios previdenciários, a 

região sudeste apresentou as maiores valores pagos aos beneficiários, o que pode 

refletir as melhores condições sócio-econômicas dessa região4. Também no 

sudeste houve maior concessão de benefícios previdenciários e, 

consequentemente, maiores gastos previdenciários. Diferentemente, os benefícios 

assistenciais possuem valores fixos de renda (um salário mínimo) e, portanto, os 

resultados mostraram similaridade entre os valores pagos aos beneficiários nas 

regiões. Esses dados sobre gastos previdenciários refletem a magnitude dos 

benefícios concedidos no período e poderiam ser considerados uma avaliação 
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preliminar para futuros estudos de custo efetividade de ações preventivas em 

doenças infecciosas.  

Ressalta-se o uso do SUIBE para a avaliação da diversidade do perfil de 

concessão de benefícios, tanto previdenciários quanto assistenciais. Importante 

destacar o percentual de benefícios sem cadastro da doença (CID desconhecido), 

chegando a 31% no nordeste, podendo os resultados não refletirem a magnitude 

de algumas doenças infecciosas ou estarem superestimando outras. Há 

necessidade de ampliação da série temporal para estudos posteriores de tendência 

de doenças entre as macrorregiões. 

Direcionamento de esforços e atenção a estes agravos, com enfoque nas 

doenças mais frequentes, podem representar reabilitações mais precoces destas 

pessoas e diminuição nos gastos com tais benefícios. Ações na prevenção, com 

medidas de saúde coletiva, ou reabilitação precoce das pessoas acometidas, pode 

evitar sequelas limitantes e incapacitantes e trazer de volta ao mercado de trabalho 

essa população economicamente ativa.  
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Tabela 1: Caracterização da população beneficiária por doenças infecciosas segundo perfil sócio-demográfico, 2007 a 2011 

Beneficiários da  
Previdência Social

a
 

BRASIL 
N (%) 

CENTRO-OESTE 
n (%) 

NORDESTE 
n (%) 

NORTE 
n (%) 

SUDESTE 
n (%) 

SUL 
n (%) 

Sexo 
        Masculino 
        Feminino 

 
186.457 (67,9) 
88.161 (32,1) 

 
12.556 (69,9) 
5.397 (30,1) 

 
41.831 (70,7) 
17.335 (29,3) 

 
12.458 (72,5) 
4.731 (27,5) 

 
89.675 (66,7) 
44.713 (33,3) 

 
29.937 (65,2) 
15.985 (34,8) 

Idade média ± DP
b
 38,9 ±7,9 39,5 ±9,1 38,4 ±8,7 37,8 ±9,0 39,5 ±8,2 40,0 ±8,3 

Categoria 
        Empregado 
        Desempregado 
        Autônomo 
        Especial 
        Empregado doméstico 
        Facultativo 
        Outros 

 
139.114 (50,8) 
47.777 (17,4) 
36.933 (13,5) 
36.155 (13,2) 

8.530 (3,1) 
3.956 (1,4) 
1.544 (0,6) 

 
9.655 (53,9) 
3448 (19,2) 
2.231 (12,5) 
1.660 (9,3) 
634 (3,5) 
220 (1,2) 
69 (0,4) 

 
22.539 (38,2) 
8.946 (15,2) 
5.176 (8,8) 

20.198 (34,3) 
1.244 (2,1) 
535 (0,9) 
303 (0,5) 

 
8.077 (47,2) 
2.524 (14,7) 

858 (5,0) 
5.180 (30,3) 

291 (1,7) 
102 (0,6) 
82 (0,5) 

 
75.850 (56,5) 
24.195 (18,0) 
21.496 (16,0) 

4.273 (3,2) 
5.355 (4,0) 
2.317 (1,7) 
718 (0,5) 

 
22.993 (50,2) 
8.664 (18,9) 
7.172 (15,6) 
4.844 (10,6) 
1.006 (2,2) 
782 (1,7) 
372 (0,8) 

Grau de instrução 
        Analfabeto 
        Ensino fundamental I 
        Ensino fundamental II 
        Ensino médio 
        Ensino superior 

 
2128 (7,5) 

13661 (48,5) 
6772 (24,0) 
4699 (16,7) 

930 (3,3) 

 
187 (8,2) 

1193 (52,1) 
508 (22,2) 
333 (14,5) 

69 (3,0) 

 
1072 (15,3) 
3779 (54,0) 
1078 (15,4) 
926 (13,2) 
138 (2,0) 

 
297 (10,7) 

1474 (53,0) 
493 (17,7) 
443 (15,9) 

76 (2,7) 

 
412 (3,6) 

5062 (44,5) 
3153 (27,7) 
2245 (19,7) 

502 (4,4) 

 
160 (3,4) 

2153 (45,3) 
1540 (32,4) 
752 (15,8) 
145 (3,1) 

Clientela 
       Urbana 
        Rural 

 
237.699 (86,7) 
36.425 (13,3) 

 
16.250 (90,7) 

1.673 (9,3) 

 
38.653 (65,6) 
20.307 (34,4) 

 
11.915 (69,6) 
5.204 (30,4) 

 
129.901 (96,8) 

4.349 (3,2) 

 
40.980 (89,3) 
4.892 (10,7) 

            Beneficiários da 
         Assistência Social

c
 

Sexo 
        Masculino 
        Feminino 

 
18.345 (56,0) 
14.433 (44,0) 

 
1.539 (57,0) 
1.163 (43,0) 

 
5.987 (56,7) 
4.569 (43,3) 

 
2.523 (58,0) 
1.757 (41,1) 

 
5.798 (55,1) 
4.733 (44,9) 

 
2.498 (53,0) 
2.211 (47,0) 

Idade média ± DP
b
 36,8± 15,4 40,8±13,8 35,8±15,4 37,2±14,6 37,7±16,7 39,0±14,2 

 
a
Auxílio-doença previdenciário, Auxílio-doença por acidente de trabalho, Pensão por Morte Previdenciária, Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, Aposentadoria por 

Invalidez Previdenciária, Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e Auxílio-acidente 
b
 DP= desvio padrão  

c
Benefício de Prestação Continuada ao portador de deficiência 
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Tabela 2: Doenças infecciosas mais prevalentes em benefícios previdenciários e assistenciais segundo região brasileira, 2007 a 
2011 
  

CAUSAS/BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
a
 

BRASIL 
N (%) 

CENTRO-OESTE 
n (%) 

NORDESTE 
n (%) 

NORTE 
n (%) 

SUDESTE 
n (%) 

SUL 
n (%) 

Tuberculose (A15-A19) 57164 (20,8) 1944 (10,8) 13938 (23,5) 3722 (21,6) 29232 (21,6) 8328 (18,1) 

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (B20-B24) 45161 (16,4) 2419 (13,4) 6730 (11,3) 2037 (11,8) 23360 (17,4) 10615 (23,1) 

Outras doenças bacterianas (A30-A49) 42107 (15,3) 4305 (23,9) 12660 (21,3) 4619 (26,8) 16566 (12,3) 3957 (8,6) 

Hepatite viral (B15-B19) 23176 (8,4) 1011 (5,6) 2224 (3,7) 1606 (9,3) 12997 (9,7) 5338 (11,6) 

Infecções da pele e do tecido subcutâneo (L00-L08) 21498 (7,8) 1375 (7,6) 4807 (8,1) 791 (4,6) 10494 (7,8) 4031 (8,8) 

Influenza (gripe) e pneumonia (J09-J18) 20083 (7,3) 1094 (6,1) 2414 (4,1) 576 (3,3) 11954 (8,9) 4045 (8,8) 

Doenças devidas a protozoários (B50-B64) 16060 (5,8) 2192 (12,2) 5994 (10,1) 790 (4,6) 6483 (4,8) 601 (1,3) 

Outras osteopatias
c
 (M86-M90) 8682 (3,2) 565 (3,1) 1976 (3,3) 400 (2,3) 4005 (3,0) 1736 (3,8) 

Sequelas de doenças infecciosas e parasitárias (B90-B94) 6568 (2,4) 632 (3,5) 3044 (5,1) 1104 (6,4) 1391 (1,0) 397 (0,9) 

Infecções virais com lesões de pele e mucosas (B00-B09) 4216 (1,5) 191 (1,1) 835 (1,4) 234 (1,4) 2044 (1,5) 912 (2,0) 

Micoses (B35-B49) 4179 (1,5) 398 (2,2) 409 (0,7) 423 (2,5) 2106 (1,6) 843 (1,8) 

Doenças renais túbulo-intersticiais
c
 (N10-N16) 2892 (1,1) 174 (1,0) 414 (0,7) 63 (0,4) 1616 (1,2) 625 (1,4) 

Outras
c
 23334 (8,5) 1695 (9,4) 3878 (6,5) 872 (5,1) 12307 (9,1) 4582 (10,0) 

TOTAL 275120 (100) 17995 (100) 59323 (100) 17237 (100) 134555 (100) 46010 (100) 

CAUSAS/BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
b
 

      
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (B20-B24) 16328 (50,4) 1055 (39,6) 4613 (44,4) 1915 (44,9) 5779 (55,5) 2966 (63,9) 

Sequelas de doenças infecciosas e parasitárias (B90-B94) 6913 (21,4) 605 (22,7) 2862 (27,6) 1028 (24,1) 1831 (17,6) 587 (12,6) 

Outras doenças bacterianas (A30-A49) 2942 (9,1) 412 (15,5) 1082 (10,4) 608 (14,3) 659 (6,3) 181 (3,9) 

Tuberculose (A15-A19) 1812 (5,6) 92 (3,5) 616 (5,9) 179 (4,2) 498 (4,8) 427 (9,2) 

Doenças devidas a protozoários (B50-B64) 1237 (3,8) 269 (10,1) 370 (3,6) 59 (1,4) 469 (4,5) 70 (1,5) 

Outras osteopatias
c
 (M86-M90) 729 (2,3) 37 (1,4) 286 (2,8) 99 (2,3) 234 (2,2) 73 (1,6) 

Hepatite viral (B15-B19) 727 (2,2) 44 (1,7) 98 (0,9) 200 (4,7) 280 (2,7) 105 (2,3) 

Infecções virais do sistema nervoso central (A80-A89) 524 (1,6) 55 (2,1) 136 (1,3) 50 (1,2) 215 (2,1) 68 (1,5) 

Helmintíases (B65-B83) 234 (0,7) 18 (0,7) 131 (1,3) 8 (0,2) 55 (0,5) 22 (0,5) 

Outras
c
 923 (2,9) 75 (2,8) 192 (1,8) 116 (2,7) 396 (3,8) 144 (3,1) 

TOTAL 32369 (100) 2662 (100) 10386 (100) 4262 (100) 10416 (100) 4643 (100) 
 

a
Auxílio-doença previdenciário, Auxílio-doença por acidente de trabalho, Pensão por Morte Previdenciária, Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, Aposentadoria por 

Invalidez Previdenciária, Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e Auxílio-acidente 
b 

Benefício de Prestação Continuada ao portador de deficiência 
c
apenas códigos de doenças que estão associadas a doenças infecciosas 

Para o grupo “outras”, foram incluídos os grupamentos de CID-10 que não atingiram 1% do total de doenças a nível nacional. 
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Tabela 3: Gasto dos Ministérios da Previdência Social e Desenvolvimento Social e Combate à Fome com benefícios concedidos 
por doenças infecciosas segundo região brasileira, 2007 a 2011 - Valores ajustados pelo ICPA para o ano de 2011 
 

Previdenciários com prazo determinado 
Gasto (gasto/número de contribuintes)a 

ANO BRASIL CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL 

2007 125.882.736(2,5) 7.709.068 (2,0) 19.566.938 (2,6) 8.452.719 (3,9) 70.438.564 (2,6) 19.715.446 (2,2) 

2008 102.046.853 (1,9) 5.958.408 (1,4) 18.958.299 (2,3) 6.285.977 (2,6) 54.678.218 (1,9) 16.165.952 (1,7) 

2009 153.926.647 (2,8) 9.580.414 (2,2) 27.909.690 (3,2) 8.957.510 (3,5) 81.762.454 (2,7) 25.716.579 (2,6) 

2010 128.555.280 (2,1) 7.795.408 (1,6) 23.384.239 (2,4) 8.294.498 (3,0) 66.648.980 (2,1) 22.432.155 (2,1) 

2011 118.392.033 (2,2) 7.318.106 (1,5) 22.948.309 (2,4) 8.743.608 (3,1) 60.954.213 (1,9) 18.427.797 (1,7) 

TOTAL 628.803.549 38.361.404 112.767.475 40.734.312 334.482.429 102.457.929 

Previdenciários com prazo indeterminado 
Gasto (gasto/número de contribuintes)a 

ANO BRASIL CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL 

2007 38.973.989 (0,8) 2.459.837 (0,7) 6.265.351 (0,8) 2.361.770 (1,1) 23.254.853 (0,9) 4.632.177 (0,5) 

2008 47.409.874 (0,9) 3.076.849 (0,7) 8.097.120 (1,0) 2.170.597 (0,9) 27.023.281 (0,9) 7.042.028 (0,7) 

2009 52.411.626 (0,9) 4.348.115 (1,0) 10.741.112 (1,2) 3.187.476 (1,3) 25.981.952 (0,9) 8.152.971 (0,8) 

2010 42.758.684 (0,7) 2.502.907 (0,5) 9.919.110 (1,0) 2.309.997 (0,8) 21.254.128 (0,7) 6.772.541 (0,6) 

2011 41.152.104 (0,7) 2.521.732 (0,5) 9.345.684 (1,0) 1.807.546 (0,8) 19.908.372 (0,6) 7.568.771 (0,7) 

TOTAL 222.706.277 14.909.440 44.368.377 11.837.386 117.422.586 34.168.488 

Benefício assistencial 
Gasto (gasto/número de moradores de domicílio de baixa renda)b 

ANO BRASIL CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL 

2007 29.114.726 (1,1) 2.165.741 (2,0) 8.994.139 (0,7) 4.983.641 (1,3) 9.233.165 (1,4) 3.930.986 (2,5) 

2008 32.408.622 (1,3) 2.751.553 (2,5) 9.497.551 (0,7) 3.953.604 (1,0) 11.348.991 (1,8) 4.885.530 (3,1) 

2009 52.053.061 (2,0) 3.876.332 (3,6) 17.165.389 (1,3) 6.457.368 (1,7) 16.633.119 (2,6) 7.983.849 (5,0) 

2010 56.926.635 (2,2) 4.901.386 (4,5) 19.452.918 (1,4) 6.929.594 (1,8) 18.017.289 (2,8) 7.674.152 (4,9) 

2011 43.830.293 (1,7) 3.884.858 (3,6) 14.507.302 (1,1) 5.751.492 (1,5) 13.469.827 (2,1) 6.306.768 (4,0) 

TOTAL 214.333.337 17.579.870 69.617.299 28.075.699 68.702.391 30.781.285 
a
Auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença por acidente de trabalho 

b
 Pensão por Morte Previdenciária, Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, Aposentadoria por Invalidez Previdenciária, Aposentadoria por Invalidez por Acidente de 

Trabalho e Auxílio-acidente  
c
Para os benefícios previdenciários: valor gasto em reais por contribuinte da Previdência Social/ Para os benefícios assistenciais: gasto em reais por morador de domicílios 

com renda per capita abaixo de ¼ do salário mínimo 
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Figura 1: Benefícios previdenciários e assistenciais concedidos por doenças infecciosas segundo região 
brasileira, 2007 a 2011 
1A. Número de benefícios previdenciários por doenças infecciosas 
1B. Benefícios previdenciários por doenças infecciosas em relação às demais doenças  
1C. Número de benefícios assistenciais por doenças infecciosas                              
1D. Benefícios assistenciais por doenças infecciosas em relação às demais doenças 
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Figura 2: Taxas de benefícios concedidos por doenças infecciosas segundo região brasileira, 2007 a 2011 
2A: Taxa de benefícios previdenciários concedidos devido a doenças infecciosas por 10.000 contribuintes 
2B: Taxa de benefícios assistenciais concedidos devido a doenças infecciosas por 10.000 moradores de domicílios 
com renda per capita abaixo de ¼ de salário mínimo 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo possibilitou discriminar as regiões norte e nordeste com perfil 

de taxas de benefícios previdenciários maiores que as demais regiões, em 

consonância com perfil de morbimortalidade destas regiões.  

Houve uma tendência decrescente na proporção de benefícios 

previdenciários concedidos por DIP entre 2007 e 2011, para todas as regiões, 

exceto a região norte. 

Em contrapartida, as maiores taxas de benefícios assistenciais foram 

nas regiões sul e centro-oeste em todos os anos da série histórica estudada. 

O estudo evidenciou duração média de 2,5 meses dos benefícios 

auxílios-doença previdenciário concedido por DIP, havendo pouca variação 

pelas macro-regiões. 

   Os gastos com benefícios previdenciários por doenças infecciosas 

foram maiores na região sudeste, refletindo a maior população contribuinte 

desta região. Os gastos com benefícios assistenciais por doenças infecciosas 

foram maiores nas regiões sudeste e nordeste. 

As características socio-demográficas da população beneficiária 

estabelecida pelo presente estudo como predominantemente masculina e em 

idade produtiva, com baixo grau de instrução e da zona urbana, são 

compatíveis com o perfil de morbidade por DIP nas regiões brasileiras. Entre as 

doenças infecciosas e parasitárias, destacaram-se a tuberculose e aids como 

as mais frequentes causas de benefícios previdenciários, refletindo a 

relevância dessas doenças na população economicamente ativa. 

Aproximadamente metade dos benefícios assistenciais foram por aids, 

refletindo a cronicidade da doença e a pauperização da população infectada. 

Há diversidade no perfil dos benefícios previdenciários e assistenciais. 

Ressalta-se o uso do SUIBE para a avaliação da diversidade do perfil de 

concessão de benefícios, tanto previdenciários quanto assistenciais. Há 

necessidade de ampliação da série temporal para estudos posteriores de 

tendência de doenças entre as macrorregiões. 
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Maior direcionamento de esforços e atenção a estes agravos, a nível 

nacional e regionalmente, com enfoque nas doenças mais frequentes, podem 

representar reabilitações mais precoces destas pessoas e diminuição nos 

gastos com tais benefícios. Direcionamento de ações, sejam na prevenção, 

com medidas de saúde coletiva, ou reabilitação precoce das pessoas 

acometidas, pode evitar sequelas limitantes e incapacitantes e trazer de volta 

ao mercado de trabalho essa população economicamente ativa.  
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10 ANEXOS 

 

ANEXO 1: TABELA COM GRUPO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS SEGUNDO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 

10) 

 
CATEGORIA DESCRICAO 

A00 Cólera 

A01 Febres tifóide e paratifóide 

A02 Outras infecções por Salmonella 

A03 Shiguelose 

A04 Outras infecções intestinais bacterianas 

A05 Outras intoxicações alimentares bacterianas, não classificadas em outra parte 

A06 Amebíase 

A07 Outras doenças intestinais por protozoários 

A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas 

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

A15 Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica 

A16 Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica 

A17 Tuberculose do sistema nervoso 

A18 Tuberculose de outros órgãos 

A19 Tuberculose miliar 

A20 Peste 

A21 Tularemia 

A22 Carbúnculo 

A23 Brucelose 

A24 Mormo e melioidose 

A25 Febres transmitidas por mordedura de rato 

A26 Erisipelóide 

A27 Leptospirose 

A28 Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra parte 

A30 Hanseníase [doença de Hansen] [lepra] 

A31 Infecções devidas a outras micobactérias 

A32 Listeriose [listeríase] 

A33 Tétano do recém-nascido [neonatal] 

A34 Tétano obstétrico 

A35 Outros tipos de tétano 

A36 Difteria 

A37 Coqueluche 

A38 Escarlatina 

A39 Infecção meningogócica 

A40 Septicemia estreptocócica 

A41 Outras septicemias 

A42 Actinomicose 
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A43 Nocardiose 

A44 Bartonelose 

A46 Erisipela 

A48 Outras doenças bacterianas não classificadas em outra parte 

A49 Infecção bacteriana de localização não especificada 

A50 Sífilis congênita 

A51 Sífilis precoce 

A52 Sífilis tardia 

A53 Outras formas e as não especificadas da sífilis 

A54 Infecção gonocócica 

A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamídia 

A56 Outras infecções causadas por clamídias transmitidas por via sexual 

A57 Cancro mole 

A58 Granuloma inguinal 

A59 Tricomoníase 

A60 Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples] 

A63 Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte 

A64 Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas 

A65 Sífilis não-venérea 

A66 Bouba 

A67 Pinta [carate] 

A68 Febres recorrentes [Borrelioses] 

A69 Outras infecções por espiroquetas 

A70 Infecções causadas por Clamídia psittaci 

A71 Tracoma 

A74 Outras doenças causadas por Clamídias 

A75 Tifo exantemático 

A77 Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos] 

A78 Febre Q 

A79 Outras rickettsioses 

A80 Poliomielite aguda 

A81 Infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central 

A82 Raiva 

A83 Encefalite por vírus transmitidos por mosquitos 

A84 Encefalite por vírus transmitido por carrapatos 

A85 Outras encefalites virais, não classificadas em outra parte 

A86 Encefalite viral, não especificada 

A87 Meningite viral 

A88 Outras infecções virais do sistema nervoso central não classificadas em outra parte 

A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central 

A90 Dengue [dengue clássico] 

A91 Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue 

A92 Outras febres virais transmitidas por mosquitos 

A93 Outras febres por vírus transmitidas por artrópodes não classificadas em outra parte 

A94 Febre viral transmitida por artrópodes, não especificada 

A95 Febre amarela 
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A96 Febre hemorrágica por arenavírus 

A98 Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte 

A99 Febres hemorrágicas virais não especificadas 

B00 Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 

B01 Varicela [Catapora] 

B02 Herpes zoster [Zona] 

B03 Varíola 

B04 Varíola dos macacos [Monkeypox] 

B05 Sarampo 

B06 Rubéola 

B07 Verrugas de origem viral 

B08 Outras infecções virais caracterizadas por lesões da pele e das membranas mucosas, não classificadas 

em outra parte 

B09 Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e membranas mucosas 

B15 Hepatite aguda A 

B16 Hepatite aguda B 

B17 Outras hepatites virais agudas 

B18 Hepatite viral crônica 

B19 Hepatite viral não especificada 

B20 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e 

parasitárias 

B21 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas 

B22 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas 

B23 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças 

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada 

B25 Doença por citomegalovírus 

B26 Caxumba [Parotidite epidêmica] 

B27 Mononucleose infecciosa 

B30 Conjuntivite viral 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 

B34 Doenças por vírus, de localização não especificada 

B35 Dermatofitose 

B36 Outras micoses superficiais 

B37 Candidíase 

B38 Coccidioidomicose 

B39 Histoplasmose 

B40 Blastomicose 

B41 Paracoccidioidomicose 

B42 Esporotricose 

B43 Cromomicose e abscesso feomicótico 

B44 Aspergilose 

B45 Criptococose 

B46 Zigomicose 

B47 Micetoma 

B48 Outras micoses, não classificadas em outra parte 

B49 Micose não especificada 

B50 Malária por Plasmodium falciparum 
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B51 Malária por Plasmodium vivax 

B52 Malária por Plasmodium malariae 

B53 Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos 

B54 Malária não especificada 

B55 Leishmaniose 

B56 Tripanossomíase africana 

B57 Doença de Chagas 

B58 Toxoplasmose 

B59 Pneumocistose 

B60 Outras doenças devidas a protozoários, não classificadas em outra parte 

B64 Doença não especificada devida a protozoários 

B65 Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase] 

B66 Outras infestações por trematódeos 

B67 Equinococose 

B68 Infestação por Taenia 

B69 Cisticercose 

B70 Difilobotríase e esparganose 

B71 Outras infestações por cestóides 

B72 Dracontíase 

B73 Oncocercose 

B74 Filariose 

B75 Triquinose 

B76 Ancilostomíase 

B77 Ascaridíase 

B78 Estrongiloidíase 

B79 Tricuríase 

B80 Oxiuríase 

B81 Outras helmintíases intestinais, não classificadas em outra parte 

B82 Parasitose intestinal não especificada 

B83 Outras helmintíases 

B85 Pediculose e ftiríase 

B86 Escabiose [sarna] 

B87 Miíase 

B88 Outras infestações 

B89 Doença parasitária não especificada 

B90 Seqüelas de tuberculose 

B91 Seqüelas de poliomielite 

B92 Seqüelas de hanseníase [lepra] 

B94 Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas 

B95 Estreptococos e estafilococos como causa de doenças classificadas em outros capítulos 

B96 Outros agentes bacterianos, como causa de doenças classificadas em outros capítulos 

B97 Vírus como causa de doenças classificadas em outros capítulos 

B99 Doenças infecciosas, outras e as não especificadas 

Fonte: http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/cid10.htm 
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ANEXO 2: TABELA IPCA/IBGE 
 

 

Mês/ano 
Índice do 

mês (em %) 

Índice 

acumulado no 

ano (em %) 

Índice acumulado 

nos últimos 12 

meses  (em %) 

Número índice 

 acumulado a 

partir de Jan/93 

Dez/2011 0,50 6,5031 6,5031 877,1809 

Nov/2011 0,52 5,9732 6,6409 872,8168 

Out/2011 0,43 5,4250 6,9698 868,3017 

Set/2011 0,53 4,9736 7,3106 864,5839 

Ago/2011 0,37 4,4202 7,2252 860,0258 

Jul/2011 0,16 4,0353 6,8727 856,8554 

Jun/2011 0,15 3,8691 6,7126 855,4867 

Mai/2011 0,47 3,7135 6,5528 854,2054 

Abr/2011 0,77 3,2284 6,5104 850,2094 

Mar/2011 0,79 2,4396 6,2990 843,7128 

Fev/2011 0,80 1,6366 6,0142 837,0997 

Jan/2011 0,83 0,8300 5,9932 830,4560 

Dez/2010 0,63 5,9090 5,9090 823,6200 

Nov/2010 0,83 5,2460 5,6354 818,4637 

Out/2010 0,75 4,3797 5,1954 811,7264 

Set/2010 0,45 3,6026 4,7046 805,6837 

Ago/2010 0,04 3,1385 4,4858 802,0744 

Jul/2010 0,01 3,0973 4,6007 801,7537 

Jun/2010 0,00 3,0870 4,8412 801,6735 

Mai/2010 0,43 3,0870 5,2187 801,6735 

Abr/2010 0,57 2,6456 5,2606 798,2411 

Mar/2010 0,52 2,0638 5,1664 793,7169 
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Fev/2010 0,78 1,5358 4,8315 789,6109 

Jan/2010 0,75 0,7500 4,5923 783,4996 

Dez/2009 0,37 4,3120 4,3120 777,6671 

Nov/2009 0,41 3,9275 4,2185 774,8004 

Out/2009 0,28 3,5031 4,1666 771,6367 

Set/2009 0,24 3,2141 4,3431 769,4820 

Ago/2009 0,15 2,9670 4,3640 767,6397 

Jul/2009 0,24 2,8128 4,4995 766,4900 

Jun/2009 0,36 2,5666 4,8018 764,6549 

Mai/2009 0,47 2,1987 5,1986 761,9120 

Abr/2009 0,48 1,7206 5,5337 758,3477 

Mar/2009 0,20 1,2347 5,6072 754,7251 

Fev/2009 0,55 1,0326 5,9023 753,2186 

Jan/2009 0,48 0,4800 5,8391 749,0986 

Dez/2008 0,28 5,9023 5,9023 745,5201 

Nov/2008 0,36 5,6066 6,3881 743,4385 

Out/2008 0,45 5,2278 6,4093 740,7717 

Set/2008 0,26 4,7564 6,2504 737,4531 

Ago/2008 0,28 4,4847 6,1656 735,5407 

Jul/2008 0,53 4,1930 6,3668 733,4870 

Jun/2008 0,74 3,6436 6,0598 729,6197 

Mai/2008 0,79 2,8823 5,5755 724,2602 

Abr/2008 0,55 2,0759 5,0413 718,5834 

Mar/2008 0,48 1,5176 4,7279 714,6528 

Fev/2008 0,49 1,0326 4,6133 711,2389 
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Jan/2008 0,54 0,5400 4,5612 707,7709 

Dez/2007 0,74 4,4572 4,4572 703,9695 

Nov/2007 0,38 3,6899 4,1876 698,7984 

Out/2007 0,30 3,2975 4,1151 696,1531 

Set/2007 0,18 2,9884 4,1460 694,0709 

Ago/2007 0,47 2,8034 4,1774 692,8238 

Jul/2007 0,24 2,3226 3,7419 689,5828 

Jun/2007 0,28 2,0775 3,6901 687,9316 

Mai/2007 0,28 1,7925 3,1834 686,0108 

Abr/2007 0,25 1,5083 2,9982 684,0953 

Mar/2007 0,37 1,2551 2,9571 682,3894 

Fev/2007 0,44 0,8819 3,0187 679,8739 

Jan/2007 0,44 0,4400 2,9880 676,8956 

Fonte: http://www.portalbrasil.net/ipca.htm 
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ANEXO 3: GASTO DO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COM BENEFÍCIOS1 COM PRAZO DETERMINADO 

CONCEDIDOS POR DOENÇAS INFECCIOSAS POR REGIÃO BRASILEIRA, 2007 A 2011 

 

 

ANO BRASIL 

 

CENTRO-OESTE 

 

NORDESTE 

 

NORTE 

 

SUDESTE 

 

SUL 

 

 

Gasto total (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado2 

2007 86.279.548 (1.700,96 x 

50724) 

125.882.736 5.283.766 (1.674,19 x 

3156) 

7.709.068 13.411.105 (1.296,63 x 

10343) 

19.566.938 5.793.461 (1.889,58 x 

3066) 

8.452.719 48.278.324 (1.905,14 x 

25341) 

70.438.564 13.512.892 (1.532,42 x 

8818) 

19.715.446 

2008 92.619.081 (1.726,26 x 

53653) 

102.046.853 5.407.930 (1.638,76 x 

3300) 

5.958.408 17.206.804 (1.518,82 x 

11329) 

18.958.299 5.705.236 (1.796,35 x 

3176) 

6.285.977 49.626.677 (1.863,70 x 

26628) 

54.678.218 14.672.433 (1.591,37 x 

9220) 

16.165.952 

2009 102.063.893 (1.929,19 x 

52905) 

153.926.647 6.352.469 (1.816,54 x 

3497) 

9.580.414 18.506.033 (1.648,20 x 

11228) 

27.909.690 5.939.442 (1.868,92 x 

3178) 

8.957.510 54.214.098 (2.109,74 x 

25697) 

81.762.454 17.051.850 (1.832,54 x 

9305) 

25.716.579 

2010 116.810.928 (2.306,10 x 

50653) 

128.555.280 7.083.247 (1.973,59 x 

3589) 

7.795.408 21.247.938 (1.913,19 x 

11106) 

23.384.239 7.536.742 (2.415,62 x 

3120) 

8.294.498 60.560.167 (2.464,29 x 

24575) 

66.648.980 20.382.833 (2.466,75 x 

8263) 

22.432.155 

2011 118.392.033 (2.453,67 x 

48251) 

118.392.033 7.318.106 (2.323,94 x 

3149) 

7.318.106 22.948.309 (2.127,79 x 

10785) 

22.948.309 8.743.608 (2.429,45 x 

3599) 

8.743.608 60.954.213 (2.618,64 x 

23277) 

60.954.213 18.427.797 (2.476,52 x 

7441) 

18.427.797 

 
n= número de benefícios por doença infecciosa 
1
Auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença por acidente de trabalho 

2
Valor ajustado pelo ICPA para o ano de 2011 
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ANEXO 4: GASTO DO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COM BENEFÍCIOS1 COM PRAZO INDETERMINADO 

CONCEDIDOS POR DOENÇAS INFECCIOSAS POR REGIÃO BRASILEIRA, 2007 A 2011 

 

 

ANO BRASIL 

 

CENTRO-OESTE 

 

NORDESTE 

 

NORTE 

 

SUDESTE 

 

SUL 

 

 

Gasto total (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefícioxn) 

Valor ajustado
2
 

2007 
26.712.624 (9132,52 x 2925) 38.973.989 1.685.963 (7663,46 x 220) 2.459.837 4.294.248 (6915,05 x 621) 6.265.351 1.618.748 (8301,27 x 195) 2.361.770 15.938.788 (10576,50 x 1507) 23.254.853 3.174.877 (8311,19 x 382) 4.632.177 

2008 
43.029.832 (9221,99 x 4666) 47.409.874 2.792.589 (8436,82 x 331) 3.076.849 7.349.054 (7093,68 x 1036) 8.097.120 1.970.063 (7548,13 x 261) 2.170.597 24.526.689 (10445,77 x 2348) 27.023.281 6.391.438 (9262,95 x 690) 7.042.028 

2009 
34.752.492 (9539,52 x 3643) 52.411.626 2.883.098 (10080,76 x 286) 4.348.115 7.122.092 (8601,56 x 828) 10.741.112 2.113.515 (8661,94 x 244) 3.187.476 17.227.811 (9901,04 x 1740) 25.981.952 5.405.978 (9919,22 x 545) 8.152.971 

2010 
38.852.403 (10086,29 x 3852) 42.758.684 2.274.251 (9677,66 x 235) 2.502.907 9.012.936 (8583,74 x 1050) 9.919.110 2.098.964 (9454,79 x 222) 2.309.997 19.312.427 (11333,58 x 1704) 21.254.128 6.153.826 (9600,35 x 641) 6.772.541 

2011 
41.152.104 (11562,82 x 3559) 41.152.104 2.521.732 (11410,55 x 221) 2.521.732 9.345.684 (9984,70 x 936) 9.345.684 1.807.546 (10212,12 x 177) 1.807.546 19.908.372 (12466,10 x 1597) 19.908.372 7.568.771 (12052,18 x 628) 7.568.771 

 
n= número de benefícios por doença infecciosa 
1
 Pensão por Morte Previdenciária, Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, Aposentadoria por Invalidez Previdenciária, Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho e Auxílio-acidente 

 2
Valor ajustado pelo ICPA para o ano de 2011 
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ANEXO 5: GASTO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME COM BENEFÍCIOS 

ASSSITENCIAIS POR DOENÇAS INFECCIOSAS POR REGIÃO BRESILEIRA, 2007 A 2011 

 

 

ANO BRASIL 

 

CENTRO-OESTE 

 

NORDESTE 

 

NORTE 

 

SUDESTE 

 

SUL 

 

 

Gasto total (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor 

ajustado
2
 

Gasto (Gasto por 

benefício1xn) 

Valor ajustado
2
 

2007 19.955.123 (4362,72 x 4574) 29.114.726 1.484.391 (4471,05 x 332) 2.165.741 6.164.548 (4347,35 x 1418) 8.994.139 3.415.769 (4356,84 x 784) 4.983.641 6.328.376 (4419,25 x 1432) 9.233.165 2.694.283 (4431,38 x 608) 3.930.986 

2008 29.414.496 (4859,49 x 6053) 32.408.622 2.497.346 (4887,17 x 511) 2.751.553 8.620.104 (4853,66 x 1776) 9.497.551 3.588.343 (4882,09 x 735) 3.953.604 10.300.495 (4872,51 x 2114) 11.348.991 4.434.172 (4835,52 x 917) 4.885.530 

2009 34.514.739 (5481,14 x 6297) 52.053.061 2.570.273 (5457,05 x 471) 3.876.332 11.381.827 (5525,15 x 2060) 17.165.389 4.281.677 (5482,30 x 781) 6.457.368 11.028.895 (5449,05 x 2024) 16.633.119 5.293.838 (5508,67 x 961) 7.983.849 

2010 51.726.020 (6046,29 x 8555) 56.926.635 4.453.613 (6042,89 x 737) 4.901.386 17.675.769 (6059,57 x 2917) 19.452.918 6.296.531 (6054,35 x 1040) 6.929.594 16.371.293 (6058,95 x 2702) 18.017.289 6.973.069 (6016,45 x 1159) 7.674.152 

2011 43.830.293 (6468,46 x 6776) 43.830.293 3.884.858 (6421,25 x 605) 3.884.858 14.507.302 (6499,68 x 2232) 14.507.302 5.751.492 (6491,52 x 886) 5.751.492 13.469.827 (6485,23 x 2077) 13.469.827 6.306.768 (6461,85 x 976) 6.306.768 

 
n= número de benefícios por doença infecciosa 
1
 Gasto anual calculado pela multiplicação da renda mensal inicial por doze meses, para obtenção da estimativa anual 

 2
Valor ajustado pelo ICPA para o ano de 2011 
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ANEXO 6: PARECER DO COMITE DE ETICA EM PESQUISA 
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ANEXO 7:  
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ANEXO 8: INSTRUÇÕES DA REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 
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