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DADOS SOBRE DEFICIÊNCIA NO BRASILDADOS SOBRE DEFICIÊNCIA NO BRASILDADOS SOBRE DEFICIÊNCIA NO BRASILDADOS SOBRE DEFICIÊNCIA NO BRASIL

Cláudio Viveiros de Carvalho

APRESENTAÇÃO

O presente estudo, elaborado em resposta à solicitação do Sr. Deputado
Valdir Colatto, objetiva apresentar sumariamente os principais programas de apoio às pessoas
com deficiência e algumas estatísticas oficiais sobre essa população no Brasil.

Inicialmente, cabe-nos informar sobre a exisência de vários estudos sobre
temas correlatos elaborados por esta Consultoria Legislativa anteriormente. Em especial,
recomendamos a leitura dos seguintes:

1. “Legislação sobre aposentadoria de pessoas com deficiência no
Regime Geral de Previdência Social”, elaborado pelo Consultor
Walter Oda em 2008;

2. “Tramitação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo”, elaborado pelo Consultor
Walter Oda em 2008;

3. “A deficiência auditiva sob a legislação federal brasileira”, elaborado
pelo Consultor  Gustavo Silveira Machado em 2008;

4. “Proteção legal ao portador de deficiência no Brasil”, elaborado pelo
Consultor Cláudio Viveiros de Carvalho em 2007;

5. “Legislação Referente às Pessoas com Deficiência - Um Estudo
Comparativo – Saúde”, elaborado pelo Consultor Cláudio Viveiros
de Carvalho em 2007;

6. “Pessoas com deficiência – assistência e previdência social - legislação
comparada”, elaborado pelo Consultor Walter Oda em 2007;

7. “O acesso ao trabalho das pessoas com deficiência – legislação
comparada: União Européia e Mercosul”, elaborado pela Consultora
Maria Auxiliadora da Silva em 2007;
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8. “Acessibilidade à Leitura por Deficientes Visuais em Bibliotecas
Públicas, por meio do uso de Programas Computadorizados”,
elaborado pela Consultora Cláudia Neves em 2006;

9. “Legislação sobre pessoas portadoras de deficiência - área da saúde”,
elaborado pela Consultora Alcinda Maria Machado Godoi em 2004;

10. “Pessoas com Deficiência - Assistência Social e Acessibilidade -
Legislação Comparada”, elaborado pelas Consultoras Ednalva David
e Symone Bonfim em 2004;

11. “Estudo e Proposição Legislativa para Assegurar Apoio
Governamental à Inclusão de Crianças e Jovens Portadores de
Deficiência no Sistema Público de Ensino Regular”, elaborado pela
Consultora Mariza Abreu em 2004;

12. “Legislação Aplicável aos Portadores de Deficiência”, elaborado pela
Consultora Sandra Cristina Filgueiras de Almeida em 2003.

DADOS ESTATÍSTICOS

Nesta seção, apresentaremos um resumo dos dados mais relevantes
coletados nas últimas pesquisas nacionais sobre deficiência.

Censos demográficos:

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem cerca
de 500 milhões de pessoas com deficiência no Globo, 80% das quais no mundo em
desenvolvimento; em cada país, cerca de 10% da população apresentaria algum tipo de
deficiência. (Neri et al, 2003; Teixeira & Oliveira, 2008). Até o final da década de 80 do século
passado, essa era a estimativa que se utilizava no Brasil. No entanto, a partir de 1989, passou a ser
obrigatória a pesquisa de dados referentes às pessoas com deficiência quando da realização de
censos demográficos, o que permitiu aprimorar a estimativa acerca do assunto.

No Censo de 1991, foram detectados 2.198.988 deficientes,
correspondendo a 1,5% da população brasileira àquela época. Esse aparente pequeno percentual
de deficientes pode ser devido à metodologia amostral escolhida, à definição de pessoa com
deficiência utilizado naquela ocasião ou mesmo a uma possível sonegação de informações por
parte dos entrevistados.

No Censo realizado em 2000, todavia, a metodologia foi aprimorada,
inclusive com ampliação do conceito de deficiência. Para essa pesquisa, foi adotada a classificação
de funcionalidade (Classification of Functioning, Disability and Health), proposta pela OMS.
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Como resultado, obteve-se que 24,5 milhões de pessoas – 14,5% da população brasileira –
refeririam algum tipo de deficiência.

O aumento importante no número de pessoas com deficiência detectadas
no Censo 2000 não deve ser entendido como conseqüência apenas da mudança conceitual, mas
também do envelhecimento da população. Isso pode ser demonstrado pelo significativo aumento
na proporção de deficientes com mais de 60 anos de idade entre os anos de 1991 (3,7%) e 2000
(49,64%) (Neri & Soares, 2004). Entre as pessoas com mais de 60 anos, a chance de apresentar
deficiência é de 49,64%, ao passo que entre crianças até quatro anos, a chance é de 2,26%.
Considerando as incapacidades, no entanto, parece haver menor associação com a idade,
provavelmente em conseqüência da conceituação utilizada para cada uma delas (Neri et al, 2003).

Com relação ao estado civil, existe maior proporção de casados entre as
pessoas com deficiência, quando comparadas com a população geral. Tal dado está associado ao
fato de as pessoas com deficiência tenderem a apresentar mais idade, fase da vida com maior
probabilidade de a pessoa estar casada.

Considerando as grandes regiões nacionais, a maior prevalência ocorreu
na região Nordeste (16,8%), seguida das regiões Norte (14,7%), Sul (14,35%), Centro-Oeste
(13,9) e Sudeste (13,1). Os estados com maior proporção foram: Paraíba (18,7%); Rio Grande do
Norte e Piauí (17,6%); Pernambuco (17,4%) e Ceará (17,3%); por sua vez, os com menor
percentual foram: São Paulo (11,3%); Roraima (12,5%); Amapá (13,2%); Paraná (13,5%); e
Distrito Federal (13,4%). Houve maior concentração nas áreas urbanas, com 19,8 milhões de
pessoas, sendo que apenas 4,8 milhões residiam nas zonas rurais (IBGE, 2008).

Quanto ao tipo de deficiência detectada, 48,1% referiram de deficiência
visual; 22,9% deficiência motora; 16,7% deficiência auditiva; 8,3% deficiência mental e 4,1%
deficiência física. Pela primeira vez, foi possível auferir o número absoluto de pessoas cegas no
Brasil (148 mil), sendo que outros 2,4 milhões referiram grande dificuldade de enxergar. Do total
de cegos, 77.900 eram mulheres e 70.100, homens. A região Nordeste, apesar não ter a maior
população, concentrava o maior número de pessoas cegas (57.400). São Paulo foi o estado com o
maior número de cegos (23.900), seguido da Bahia (15.400).

O número de surdos no Brasil era de 166.400, sendo 80 mil mulheres e
86.400 homens. Além desses, cerca de 900 mil pessoas declararam apresentar grande dificuldade
permanente de ouvir.

Com relação ao sexo, houve predominância de mulheres entre as pessoas
com deficiência (53,6%). Apesar disso, considerando os que trabalhavam, houve predomínio de
homens (62,2%). Houve diferença entre os sexos quanto ao tipo de deficiência relatada: entre os
homens, predominam as deficiências mentais, físicas e auditivas; entre as mulheres, as deficiências
motoras e visuais.
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Em 2000, havia nove milhões de pessoas portadoras de deficiência
trabalhando, principalmente (31,5%) no setor de serviços ou vendedores do comércio. A
proporção de trabalhadores nas áreas de agropecuária, florestal ou de caça e pesca (25%) foi
superior à da população geral (16,4%). Entre os portadores de deficiência que trabalhavam, mais
da metade (54,4%) recebiam até dois salários mínimos.

Houve correlação entre baixa escolaridade e relato de deficiência.
Naquele ano de 2000, havia 12,9% de analfabetos entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade,
porém 28,0% entre os portadores de, pelo menos, uma das deficiências investigadas. Cerca de um
terço (32,9%) das pessoas de 15 anos ou mais de idade sem instrução ou com até 3 anos de
estudo apresentavam alguma deficiência; em contrapartida, entre aqueles com oito anos de
estudo, apenas 10% eram pessoas com deficiência.

Estudos de prevalência de deficiências, incapacidades e desvantagens no Brasil

No Brasil, o órgão responsável pela gestão de políticas voltadas para
integração da pessoa com deficiência é a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (Corde), vinculada à Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República.

Em 2004, a Corde publicou o “Relatório sobre a prevalência de
deficiências, incapacidades e desvantagens” (Teixeira & Oliveira, 2008), juntamente com o
Ministério da Justiça e a Associação Fluminense de Reabilitação. O documento consiste na
sistematização dos resultados de vários estudos de prevalência de incapacidades realizados entre
1991 e 2002 em 21 cidades brasileiras, e é considerado uma aproximação essencial da realidade
brasileira.. Os dados foram coletados por meio da Metodologia de Entrevistas Domiciliares da
Organização Pan-americana de Saúde (Opas), aplicada nos seguintes municípios:

• Niterói/RJ(1993);

• Canoas/RS (1994);

• Campo Grande/MS (1994);

• Feira de Santana/BA (1994);

• Taguatinga/DF (1994 );

• Silva Jardim/RJ (1996);

• Santos/SP (1996;

• Maceió/AL (1996);

• Brasília/DF, Plano Piloto (1996);

• Santo André/SP (1998);
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• São José dos Campos/SP (1999);

• Jequié/BA (2001);

• João Pessoa/PB (2001);

• Belém/PA (2002);

• Manaus/AM (2002);

• Palmas/TO (2002);

• Porto Velho/RO (2002);

• Rio Branco/AC (2002);

• Boa Vista/RR (2000);

• Macapá/AP (2002);

• Santana/AP (2002).

Foram utilizados vários indicadores para traçar o perfil das várias cidades
estudadas, cujas características eram bastante diversas. Segundo os dados colhidos, as autoras da
pesquisa concluem que essas cidades “não apresentam desvios importantes com relação ao
conjunto de indicadores sociais do país e, particularmente, das regiões e estados nos quais se
localizam” (Teixeira & Oliveira, 2008. p. 34).

As pesquisas utilizaram metodologia unificada, própria para o fim
almejado, seguindo a proposta da OMS/Opas constante do Manual de Entrevistas Domiciliares.
A metodologia incluiu avaliação dos indivíduos que apresentam suspeita de deficiências por
especialistas em reabilitação, para confirmação e correta classificação. Os conceitos foram
definidos segundo a Classificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM),
produzida e publicada pela OMS, em 1980:

• Deficiência: perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica;

• Incapacidade: restrição da habilidade, conseqüente a deficiência,
para realizar atividade considerada normal dentro dos limites da
pessoa humana;

• Desvantagem: situação desfavorável, conseqüente a deficiência ou
incapacidade, que limita ou impede o desempenho de atividades
consideradas normais para a idade, o sexo e os fatores sociais e
culturais.
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Na maior parte das cidades estudadas, o número de suspeitos de
incapacidades detectados na pesquisa correspondeu a 10 a 15% da amostra. De modo geral, a
prevalência de incapacidades realmente confirmadas (Tabela 1; Figura 1) foi inferior à detectada
no Censo 2000. Os resultados confirmam, ainda, a existência de associação entre a prevalência de
incapacidades e o grau de desenvolvimento social, nível de renda e pobreza.

TABELA 1 – COEFICIENTES DE PREVALÊNCIA DE INCAPACIDADES NAS CIDADES

ESTUDADAS

Cidades Prevalência de incapacidades

Belém 7,3

Boa Vista 6,7

Brasília 2,8

Campo Grande 4,8

Canoas 4,3

Feira de Santana 9,6

Jequié 6,2

João Pessoa 4,9

Macapá/Santana 9,7

Maceió 6,9

Manaus Dado ausente

Niterói 7,5

Palmas 7,4

Porto Velho 8,9

Rio Branco 9,2

Santo André 7,5

Santos 6,1

São José dos Campos 5,9

Silva Jardim 6,1

Taguatinga 4,5
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Figura 1 – coeficientes de prevalência de incapacidades nas cidades estudadas

Nas várias cidades estudadas, a população indicada como suspeita de
apresentar incapacidades apresentou perfil semelhante:

• predomínio do sexo feminino;

• população jovem, principalmente nas cidades da Região Norte (idade
média de 41 anos);

• baixa escolaridade:

• 40% dos suspeitos de incapacidades cursaram até a 4a. série do
ensino fundamental;

• taxa de analfabetismo superior á média nacional e à da amostra;

• renda baixa:

• 25% sem renda própria;

• 20% ≤ um salário mínimo;

• alta proporção de aposentados e sub-empregados.
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As tabelas 2, 3 e 4 apresentam a distribuição por tipo de deficiência,
incapacidade e desvantagem.

TABELA 2 – COEFICIENTES DE PREVALÊNCIA DE DEFICIÊNCIAS POR TIPO.

Cidade Intelectual
Mental

Psicológica
Linguagem Auditiva Visual

Músculo-
esquelética

Outras*

Belém 1,6 3,5 5,2 1,1 2,3 2,5 4,8

Boa Vista 2,9 4,5 1,9 1,0 4,5 2,6 9,3

Brasília 1,0 4,5 1,5 1,1 2,2 3,0 3,9

Campo Grande 0,4 2,4 0,6 0,5 1,5 1,2 1,1

Canoas 0,8 2,3 0,8 0,7 1,0 1,5 1,4

Feira de Santana 0,9 2,8 0,8 0,5 1,6 1,4 1,5

Jequié 1,2 3,6 1,7 1,8 3,7 2,7 6,7

João Pessoa 1,3 4,2 2,7 0,8 1,7 5,8 4,8

Macapá/Santana 2,1 4,7 2,9 2,5 5,8 3,3 12,1

Maceió 1,8 13,7 2,5 2,3 7,5 3,8 12,8

Manaus Dados indisponíveis de forma desagregada

Niterói 0,5 1,4 1,2 1,6 2,6 2,2 1,2

Palmas 0,3 2,9 1,2 1,4 5,3 2,5 6,0

Porto Velho 2,3 3,2 3,3 3,0 3,4 3,9 9,0

Rio Branco 2,2 5,6 0,8 1,9 3,0 1,9 4,3

Santo André 1,1 5,0 1,5 0,9 2,9 1,5 5,2

Santos 2,1 12,8 2,9 2,6 7,4 6,6 15,1

S José dos Campos 1,7 8,9 3,9 2,1 6,9 3,8 8,9

Sulva Jardim 2,0 7,4 3,7 1,7 5,8 3,8 8,8

Taguatinga 0,3 1,0 0,6 0,2 0,7 0,7 7,0

* Inclui deficiência geral, de vísceras, estética, sensitiva e outras
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TABELA 3 – COEFICIENTES DE PREVALÊNCIA DE INCAPACIDADES POR TIPO

Cidade Comportamento Comunicação
Cuidado

pessoal
Locomoção

Posicionam.

do corpo
Destreza

Atitude frente

a situações

Belém 2,1 3,0 1,9 2,9 3,3 2,5 3,7

Boa Vista 3,5 5,1 1,4 2,9 2,9 2,2 4,3

Brasília 3,8 6,6 2,2 7,0 5,3 3,4 3,7

Campo Grande 0,6 0,2 0,4 0,3 0,5 1,3 0,3

Canoas 1,0 1,1 0,6 1,3 1,0 0,5 0,6

Feira de Santana 4,2 5,7 1,6 4,2 4,2 2,5 4,5

Jequié 1,8 3,3 1,0 2,4 2,3 1,6 1,7

João Pessoa 1,7 2,1 2,0 2,7 2,7 2,3 1,8

Macapá/Santana 5,4 8,3 5,8 5,6 5,7 6,2 7,2

Maceió 8,3 15,4 5,6 13,6 11,1 4,9 6,3

Manaus Dados indisponíveis de forma desagregada

Niterói 0,9 0,7 0,3 1,5 2,0 0,7 0,4

Palmas 2,9 5,3 1,1 2,3 2,1 1,3 3,2

Porto Velho 2,2 3,9 1,0 3,0 3,0 1,2 5,0

Rio Branco 2,2 5,4 0,9 3,1 3,0 1,8 3,5

Santo André Dados indisponíveis de forma desagregada

Santos 5,0 1,6 0,6 1,7 1,3 0,1 1,6

S José dos Campos 8,8 17,6 4,3 12,6 10,1 6,9 8,5

Sulva Jardim 9,3 18,9 5,1 12,9 10,2 6,0 5,7

Taguatinga 1,4 1,8 0,9 1,8 1,6 1,3 0,6
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TABELA 4 – COEFICIENTES DE PREVALÊNCIA DE DESVANTAGENS POR TIPO.

Cidade Orientação
Independência

física
Mobilidade

Capacidade

de ocupação

Integração

social

Auto-suficiência

econômica
Outras

Belém 2,7 2,7 2,4 3,1 2,9 5,7 0,2

Boa Vista 2,8 2,2 2,1 3,2 2,1 7,9 4,0

Brasília 1,2 1,1 1,3 1,4 1,7 2,7 1,2

Campo Grande 3,0 1,0 1,4 1,6 2,1 5,1 1,5

Canoas 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 2,5 1,4

Feira de Santana 9,4 4,4 5,3 7,2 6,3 9,2 11,9

Jequié Dados indisponíveis de forma desagregada

João Pessoa 10,8 13,3 12,1 10,0 10,7 22,3 1,9

Macapá/Santana 4,2 3,0 3,2 4,6 3,8 9,8 7,4

Maceió 1,7 1,7 1,7 2,0 1,7 4,8 3,1

Manaus Dados indisponíveis de forma desagregada

Niterói 3,7 2,4 3,0 2,8 2,5 2,3 1,2

Palmas 2,6 2,1 2,2 3,0 2,5 3,0 23,7

Porto Velho 1,7 1,2 1,9 1,7 2,3 13,8 4,3

Rio Branco 2,3 3,6 2,1 2,6 1,8 9,4 4,2

Santo André 1,3 0,9 1,1 1,5 1,0 2,7 1,2

Santos 3,4 1,7 2,2 2,3 1,9 6,1 4,4

S José dos Campos 1,8 1,7 1,8 2,4 1,6 6,1 3,3

Sulva Jardim Dados indisponíveis de forma desagregada

Taguatinga 2,5 1,9 1,9 2,6 2,5 5,7 2,7
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Na maior parte das cidades estudadas, a deficiência mental ou psicológica
foi a mais prevalente, especialmente em Maceió, Santos, São José dos Campos e Silva Jardim.
Cabe ressaltar, todavia, que o Censo 2000 as aponta como o quarto tipo mais freqüente de
deficiência na população brasileira.

A baixa freqüência de deficiência visuais evidencia a diferença de
conceitos utilizados nesta pesquisa e no Censo 2000, que apontou prevalência de 48% na
população geral. Nesta pesquisa, não são considerados deficiência visual os quadros que podem
ser superados pelo uso de lentes corretoras.

Com relação às incapacidades, as autoras lembram que seu diagnóstico
está intimamente relacionado com a qualidade do atendimento de saúde prestado, que pode
minimizar ou não as conseqüências práticas de uma determinada deficiência: “As deficiências e as
incapacidades atingem as populações mais desfavorecidas socialmente, sem que se possa
determinar com segurança se elas são causa ou conseqüência de uma situação de desvantagem e
exclusão social para esse grupo social. Em qualquer uma das cidades estudadas, independente das
características e nível de desenvolvimento isso é verdadeiro, em maior ou menor grau” (Teixeira
& Oliveira, 2008. p. 49). Considerando tal realidade, entendem que os serviços de saúde
disponíveis não atendem às necessidades da população, em face de serem encontrados resultados
semelhantes em cidades com características distintas.

As autoras afirmam ainda que as causas de incapacidades foram
semelhantes nas várias cidades, apesar das diferenças locais e regionais. Em primeiro lugar,
apareceram as alterações neurológicas e dos órgãos dos sentidos, seguidas por transtornos
mentais, doenças dos tecidos osteomuscular e conjuntivo, doenças do aparelho circulatório,
doenças metabólicas e causas congênitas. As causas externas mais freqüentes foram acidentes de
transportes e quedas acidentais.

Retratos da deficiência no Brasil

Esta publicação tem po objetivo “elaborar um mapa de conhecimento
sobre o universo das pessoas portadoras de deficiência (PPDs), de forma a subsidiar políticas e
ações dos setores público, privado e da sociedade civil” (Neri et al, 2003. p 1.). Utilizando dados
secundários, especialmente do Censo 2000, os autores traçam o perfil
socioeconomicodemográfico da população com deficiência no Brasil.

A população com deficiência no Brasil apresenta idade média de 46,4
anos, 18 anos a mais do que a população geral. A maior parte é de mulheres (53,6%), que têm
maior expectativa de vida. Perto de 48% autodenominam-se como pretos ou pardos.

A escolaridade das pessoas com deficiência (3,95 anos de estudo) é
menor que a média nacional (4,81 anos). Com relação à renda, essa população tem no trabalho
sua maior fonte de renda (63,25%). O percentual é menor que o da população geral (77,92%),
porém muito superior ao das pessoas com incapacidades (43,44%), cuja principal fonte é
decorrente de pensões e aposentadorias (46,98%).
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A proporção de pessoas com renda per capita inferior a meio salário
mínimo – classificadas como miseráveis – é menor entre os deficientes (29,1%), quando
comparados com a população geral (32%) ou com os portadores de incapacidades (41,6%).
Todavia, a renda média das pessoas com deficiência é cerca de R$100,00 menor entre as pessoas
com deficiência que a da população geral.

AÇÕES E PROGRAMAS DE APOIO

Neri e colaboradores (2003) apresentam uma tipologia das políticas
específicas para pessoas com deficiência, classificando-as como compensatórias e estruturais. No
primeiro grupo, incluem os programas de imposto de renda negativo, o seguro-desemprego, os
benefícios da previdência social, a distribuição de cests básicas, entre outros. São ações que geram
efeitos rápidos, porém transitórios, pois não alteram a situação real da pessoa beneficiária.

Entre as iniciativas estruturais, citam a regularização fundiária, os
programas de moradia, a provisão pública de educação, o micro-crédito, a reforma agrária, ações
de saúde e investimentos em infra-estrutura. Trata-se de ações que podem efetivamente alterar a
situação de carência do beneficiário, gerando melhorias definitivas, porém exigem tempo para que
seus efeitos sejam sentidos.

Analisam que os dois grupos são necessários, pois agem de forma
distinta. O problema que vêem na política brasileira, no entanto, é a “dominância do aspecto
compensatório continuado que não deixa raiz na vida das pessoas” (p. 76). Nesse sentido, louvam
a previsão constitucional de alguns dos programas, a exemplo da Lei Orgânica de Assistência
Social (Loas), por reduzir sua vulnerabilidade aos ciclos políticos.

Aprofundando as políticas de inclusão social, os mesmos autores
apontam que as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades de ordem distinta. Ao mesmo
tempo em que têm de superar barreiras físicas e funcionais concretas, como questões
arquitetônicas, deparam-se com barreiras sociais, como preconceito ou discriminação. Seguindo
essa lógica, classificam as várias políticas possíveis em grupos variados, conforme sua natureza e
seus objeivos1.

No campo da saúde, incluem medidas preventivas contra deficiências
congênitas e adquiridas, como assistência pré-natal adequada, prevenção de desnutrição, de
doenças crônico-degenerativas, de acidentes, de violência e promoção de ambientes saudáveis,
inclusive no trabalho. Citam autores que afirmam que cerca da metade dos casos de deficiência
poderiam ser evitados por meio de medidas de prevenção primária (p. 100).

                                                          
1 Para maior aprofundamento do tema, recomendamos a leitura dos capítulos “Inclusão social e políticas setoriais” e
“Inclusão empregatícia formal” do livro Retratos da deficiência no Brasil (Neri et al, 2008), disponível na Biblioteca
da Câmara dos Derputados.
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Ressaltam ainda a necessidade de programas que favoreçam o
diagnóstico precoce de alterações e enfermidades, possibilitando a administração de medidas
terapêuticas e de controle mais efetivas, bem como a instituição de ações e sistemas de
reabilitação. Dessa forma, acentuam a necessidade de intervenção nos níveis de prevenção
primária, secundária e terciária.

Quanto a este ponto, vale ressaltar a relação positiva entre acesso aos
serviços de saúde e nível socioeconômico; a parcela com maior renda da população refere
também maior acesso a esses serviços, evidenciando que o SUS não tem conseguido dar vazão à
sua demanda. Além disso, a população com maior renda tende a procurar mais os serviços de
saúde, tanto para tratamento quanto para reabilitação.

Considerando os dados do Relatório sobre a prevalência de deficiências,
incapacidades e desvantagens (Teixeira & Oliveira, 2008), temos que cerca de 80% das pessoas
que compareceram ao exame de validação utilizavam os serviços do SUS. A maior parte (60%)
refere satisfação com o atendimento recebido, e cerca de 40% relatam haver recebido
atendimento de reabilitação pelo menos uma vez no ano em que foi realizado o estudo. Na
população estudada, a demanda por ações de saúde foi principalmente por serviços de atenção
geral ou não especializada, por atendimento psicológico e de reabilitação física, nessa ordem. A
principal queixa relatada diz respeito à dificuldade de marcar consultas, especialmente nas cidades
mais populosas.

Retornando à publicação Retratos da deficiência no Brasil, os autores
analisam a questão da educação acentuando a necessidade de se considerarem tanto a
acessibilidade ao ensino quanto a própria escola inclusiva. Citam dados do MEC que demonstram
aumento de 8% no número de alunos com deficiência matriculados em escolas especiais entre os
anos 1999 e 2001, porém enfatizam a ausência do dado no que respeita às escolas inclusivas.

Em seguida, os autores discutem a necessidade de inclusão social por
meio de atividades de esporte, lazer e cultura, bem como no ambiente físico e no transporte.
Debatem ainda o papel crucial da família nesse processo, inclusive no que diz respeito ao
desenvolvimento e à estruturação da personalidade do indivíduo, defendendo sua participação nas
atividades de inclusão e reabilitação. Sobre esse tema, vale relembrar que o Censo 2000 demonstra
grande proporção de casados entre os deficientes, o que pode implicar maior apoio social.

Finalmente, a publicação aborda as pessoas com deficiência que estão
colocadas no mercado de trabalho formal. Dentre os cerca de 26 milhões de trabalhadores
formais no Brasil, 537 mil (2,05%) são pessoas com deficiência, percentual bastante ao de
deficientes na população geral. Desses, 65,8% são homens; 62,3% têm entre 25 e 45 anos; 31,20%
têm até quatro anos de estudo e 31,18%, de oito a 12 anos; 77,5% são não afro-descendentes;
48,39% ocupam cargos no setor de serviços; 36,23% têm mais de cinco anos de trabalho; 43,79%
residem em capitais.
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Programas de apoio às pessoas com deficiência

Existem inúmeros programas e ações de apoio às pessoas com
deficiência em andamento no Brasil. A seguir, apresentaremos alguns exemplos dessas iniciativas.

Nível federal

Área Técnica Saúde da Pessoa com Deficiência2

Esta Coordenação do Ministério da Saúde é responsável pela formulação,
pelo acompanhamento e pela avaliação das ações de atenção à saúde e reabilitação das pessoas
com deficiência, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde das Pessoas com
Deficiência3.

Corde4 e Conade5

A Corde e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência (Conade), ambos vinculados à Presidência da República por meio da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, coordenam diversas ações relacionadas às pessoas com
deficiência. Em especial, destacamos a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência
– balizada pela Lei n° 7.853/89 e pelo Decreto nº 3.298/99, que a regulamenta – e o Programa
Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência.

A Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência
estabelece ações de equiparação de oportunidades; de saúde; de acesso à educação; de habilitação
e reabilitação profissional; de acesso ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer; de
capacitação de profissionais especializados e de acessibilidade na administração pública federal.

O Programa Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência traz
medidas que tratam da concessão de órteses e próteses; da habitação de interesse social acessível;
do transporte e infra-estrutura de transporte acessíveis; da escola acessível; do livro acessível; da
inserção no mercado de trabalho e de campanhas educativas.

Lei de cotas

A Lei 8.213/91 (lei de cotas) estabelece que as empresas com mais de 100
empregados devem reservar uma cota variável de vagas para profissionais portadores de alguma
deficiência, sob pena de pagar multa também variável. Para as empresas com até 200 empregados,
pelo menos 2%; para as com até 500 funcionários, 3%; para as com até 1000, 4%; acima de 1000,
a cota estipulada pela lei é de 5%. O valor das multas é estipulado segundo os critérios definidos
na Portaria n.º 1.199, de 28 de outubro de 2003, e varia de R$ 1.195,13 a R$ 119.512,33.
                                                          
2 Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/sas/sapd/area.cfm?id_area=543, acesso em 15 de outubro de
2008.
3 Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual2.pdf, acesso em 15 de outubro de 2008.
4 http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/principal.asp.
5 http://www.mj.gov.br/sedh/ct/CONADE/index.asp.
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Segundo dados da Presidência da República6, em conseqüência da maior
fiscalização da lei de cotas, 22.314 trabalhadores portadores de algum tipo de deficiência
conquistaram vagas no mercado de trabalho em 2007, quase 12% a mais que no ano anterior. O
Sistema Nacional de Emprego (Sine) ofereceu 36.837 vagas em todo o Brasil para estes
trabalhadores. No entanto, apenas 20% (7.206) delas foram preenchidas em 2007.

Outros benefícios legais

No Brasil, existem diversos benefícios estipulados em lei para as pessoas
com deficiência. Em especial, citamos várias isenções tributárias, não apenas no nível federal, mas
também no estadual e no municipal, benefícios de ordem previdenciária

. Para maior aprofundamento desse tema, sugerimos leitura dos estudos
relacionados na Apresentação deste Estudo.

Capacitação7

A Presidência classifica a capacitação de pessoas com deficiência como
uma Política de Estado. Para tanto, até 2010, pretende investir R$ 2,4 bilhões na ampliação dos
programas voltados para educação, saúde, habitação, transporte acessível e inserção de deficientes
no mercado de trabalho.

O Ministério do Trabalho e Emprego vem desenvolvendo projetos de
capacitação para pessoas com deficiência. Em 2007, no âmbito do Consórcio Social da Juventude,
cerca de 300 portadores de deficiência foram qualificados em cursos distribuídos por várias
unidades da federação. Entre 2003 e 2007, 4.500 foram inseridos no mercado de trabalho após
participar de cursos de qualificação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

A Corde e o Conade estimulam a criação de conselhos estaduais e
municipais dos direitos da pessoa com deficiência, inclusive por meio da publicação “Diretrizes
para criação de conselhos estaduais e municipais dos direitos da pessoa com deficiência8”.

Pró-Transporte

Programa de Infra-estrutura de Transportes Urbanos, do Ministério das
Cidades, que inclui o estímulo a obras de acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção
às vias, estações terminais, pontos de conexão, abrigos, entre outros9.

                                                          
6 Disponível em http://www.fomezero.gov.br/noticias/portadores-de-deficiencia-tem-mais-vagas-no-mercado-de-
trabalho/sendto_form, acesso em 15 de outubro de 2008.
7 Disponível em http://www.fomezero.gov.br/noticias/portadores-de-deficiencia-tem-mais-vagas-no-mercado-de-
trabalho/sendto_form, acesso em 15 de outubro de 2008.
8 Disponível em http://www.mj.gov.br/sedh/ct/conade/criacao_conselhos.asp, acesso em 15 de outubro de 2008.
9 Disponível em http://www.mte.gov.br/fgts/produtos_protransporte.asp, acesso em 15 de outubro de 2008.



18

Programa Brasil Acessível

Programa Brasileito de Acessibilidade Urbana – Programa Brasil
Acessível – do Ministério das Cidades, que visa a estimular e apoiar os governos municipais e
estaduais a desenvolverem ações que garantam acesso das pessoas com restrição de mobilidade
aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas, inserido no
conceito de Mobilidade Urbana Sustentável, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Transporte
e da Mobilidade Urbana (SeMob)10.

Nível estadual

São Paulo

Em São Paulo, onde 682 empresas da construção civil devem atender à
legislação de emprego de pessoas portadoras de deficiência, a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego em São Paulo (SERT/SP) assinou com o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do estado o Pacto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de
Trabalho, no final de fevereiro deste ano. O pacto envolve um conjunto de ações voltadas à
capacitação de profissionais em funções compatíveis com as necessidades das empresas11.

Programa de apoio a portadores de deficiência12 (Padef), criado pela
SERT, que visa a assegurar tanto a obtenção quanto a manutenção do emprego pela pessoa com
deficiência. Atua também nas relações de trabalho, conscientizando o empregador e o empregado
quanto à empregabilidade e o pleno desenvolvimento da cidadania. Além disso, atende e cadastra
portadores de deficiência interessados em emprego e os encaminha para preenchimento das vagas
oferecidas.

As várias Secretarias de Estado implementam ações diversas relacionadas
às pessoas com deficiência13:

• Projeto Saci (solidariedade, ação, comunicação e informação), que
objetiva a inclusão digital da pessoa com deficiência;

• Toque Revelador, desenvolvido para PPD visitantes do Museu de
Arte Contemporânea;

• Esportes Adaptados, no Centro de Práticas Esportivas;

                                                          
10 Disponível em  http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/transporte-e-mobilidade/programas-e-
acoes/brasil-acessivel/apresentacao, acesso em 15 de outubro de 2008.
11 Disponível em http://www.fomezero.gov.br/noticias/portadores-de-deficiencia-tem-mais-vagas-no-mercado-de-
trabalho/sendto_form , acesso em 15 de outubro de 2008.
12 Disponível em http://www.emprego.sp.gov.br/programas/padef.asp, acesso em 15 de outubro de 2008.
13 Disponível em http://www.conselhos.sp.gov.br/ceappd-sp/acoes.html, acesso em 17 de outubro de 2008.
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• Cursos das áreas de saúde, que têm diversas atividades da
atendimento às PPDs;

• Projeto Equoterapia; reabilitação de pessoas com comprometimento
físico/mental decorrente da utilização de cavalos;

• Projeto Vida - programa de atividades esportivas tendo como público
alvo as pessoas portadoras de deficiência;

• Isenção tributária em várias situações;

• Levantamento dos dados quantitativos da educação especial no
estado de São Paulo e investimento em equipamentos,estrutura física
e capacitação para professores de escolas especiais;

• Atendimento preferencial pela Companhia do Metropolitano de São
Paulo, pela Companhia de Trens Metropolitanos e pela Empresa
Metropolitana de Transportes urbanos, com investimento em
sinalização, acessibilidade e treinamento de pessoal;

• Incentivo à criação de conselhos municipais de cidadanis e para
assuntos das pessoas portadoras de deficiência;

• Garantia de atendimento prioritário ao portador de deficiência em
todos os serviços públicos;

• Publicação de guias de serviços públicos estaduais voltados às PPDs.

Santa Catarina

O Ministério Público do trabalho vem orientando as empresas, com o
objetivo de formar e garantir a efetiva inserção da pessoa com deficiência, e não apenas o mero
atendimento formal da lei. Após amplo esclarecimento, é proposta a assinatura do “Termo de
compromisso de ajuste de conduta”, no qual a empresa se compromete a preencher a cota legal a
que está sujeita, em prazo razoável e determinado14.

Nível municipal/regional

Socorro, SP15

Incentivo ao turismo de aventura adaptado para pessoas com deficiência,
por meio do Projeto Socorro Acessível, do Programa Aventura Segura (do Ministério do

                                                          
14 Disponível em http://www.prt12.mpt.gov.br/prt/ambiente/ambiente_ppd.php, acesso em 15 de outubro de
2008.
15 Disponível em http://www.estanciadesocorro.com.br/noticias/destaques.asp?numero_noticia=65, acesso em 15
de outubro de 2008.
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Turismo) e em obras de adaptação em passeios e edifícios públicos, visando a oferecer
acessibilidade às pessoas com deficiência,  e na implantação de sinalização turística.

Pouso Alegre16

A Gerência Regional do Trabalho vem coordenando projeto de
implantação do “Centro para capacitação e inserção de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho”. Desde março de 2007, o órgão passou a ser um centro de referência, com a criação de
banco de dados com mais de 1000 moradores do município e da Região Sul do Estado com
algum tipo de deficiência. Atualmente, a Gerência está identificando as dificuldades de formação
desses indivíduos, objetivando a criação de cursos de capacitação que possibilitem sua inclusão no
mercado.

Outras iniciativas

Empresa farmacêutica EMS

Atualmente com 74 funcionários com deficiência, com problemas físicos
ou auditivos, trabalha com a meta de contratar 131 em 2008. Esses funcionários são considerados
colaboradores como quaisquer outros, com metas de produção e responsabilidades de horário e
postura profissional, porém com respeito às suas limitações.

A empresa contrata eventuais intérpretes de LIBRAS (Linguagem
Brasileira de Sinais) para os casos de limitações auditivas e concede tolerância de alguns minutos
para os casos de locomoção (como setor-transporte fretado; setor-refeitório) para os deficientes
físicos, resultando em maior motivação da equipe. São desenvolvidos programas de
conscientização para incentivar que os demais funcionários aceitem os colegas deficientes,
respeitando suas limitações, mas sem tratá-los de maneira diferenciada17.

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social18

Organização não-governamental criada com a missão de mobilizar,
sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável,
tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa.

                                                          
16 Notícia disponível em http://www.fomezero.gov.br/noticias/portadores-de-deficiencia-tem-mais-vagas-no-
mercado-de-trabalho, acesso em 17 de outubro de 2008.
17 Disponível em http://politicasderendaparadeficientes.wordpress.com/inclusao/, acesso em 15 de outubro de
2008.
18 Disponível em http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=3334&Alias=Ethos&Lang=pt-BR, acesso
em 17 de outubro de 2008.
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Instituto Integrar19

Objetiva integrar o indivíduo portador de deficiência física e sensorial ao
mercado de trabalho, promovendo sua inclusão na sociedade, contribuindo para o
estabelecimento de sua dignidade e exercício pleno de sua cidadania, sob enfoque empresarial.

Instituto Paradigma20

Desenvolve ações de empreendedorismo social na defesa de direitos das
pessoas com deficiência, especialmente aquelas relacionadas ao acesso a educação e trabalho, com
o compromisso da equiparação de oportunidades.

Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rits)21

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) com status
consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social (Ecosoc) da Organização das Nações
Unidas (ONU), com missão de fortalecer as organizações da sociedade civil e os movimentos
sociais, principalmente fomentando e dando suporte para o compartilhamento de informações,
conhecimento e recursos técnicos entre as organizações e os movimentos sociais.

Rede Sentidos22

Rede de mídia, com Revista, TV e sítio próprio na internet, que visa à
inclusão da pessoa com deficiência.

Acessibilidade Brasil 23

Sociedade constituída por especialistas da área de educação especial,
professores, engenheiros, administradores de empresas, arquitetos, desenhistas industriais,
analistas de sistemas e jornalistas que têm como interesse comum o apoio, ações e projetos que
privilegiem a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com baixa
escolaridade.

Sociedade Brasileira de Referência em Educação Inclusiva (Sobrei)24

Fundada após o trabalho de um grupo de profissionais ligados à
educação especial, a Sociedade tem por finalidade assessorar direta e indiretamente na educação
de todas as pessoas com necessidades educacionais especiais e seus familiares.

                                                          
19 Disponível em http://www.institutointegrar.org.br/indexnav.html, acesso em 17 de outubro de 2008.
20 Disponível em http://www.institutoparadigma.org.br/site/o_instituto_conheca.asp, acesso em 17 de outubro de
2008.
21 Disponível em http://www.rits.org.br/oquee_teste/oq_earits.cfm, acesso em 17 de outubro de 2008.
22 Disponível em http://sentidos.uol.com.br/canais/, acesso em 17 de outubro de 2008.
23 Disponível em http://www.acessobrasil.org.br/index.php?itemid=47, acesso em 17 de outubro de 2008.
24 Disponível em http://www.sobrei.org.br/, acesso em 17 de outubro de 2008.
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Ajuda Brasil25

Associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo facilitar o
encontro entre potenciais doadores e/ou voluntários e entidades que necessitem deste tipo apoio,
usando a Internet como principal meio.

Além das Instituições listadas acima, recomendamos acesso ao sítio
http://www.sitesnobrasil.com/categorias/sociedade/deficientes/organizacoes-associacoes.htm,
que traz extensa relação de associações, entidades e instituições afins que tratam da questão da
pessoa com deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de várias fontes de dados disponíveis, as estatísticas oficiais acerca
das pessoas com deficiência no Brasil são antigas, baseadas em levantamentos feitos há muitos
anos. No próximo Censo Demográfico, serão realizados novos levantamentos, provavelmente
com metodologia semelhante à utilizada no Censo 2000, o que permitirá melhor análise da
situação como um todo, inclusive dos resultados das várias ações que vêm sendo implementadas.

Existem inúmeras iniciativas públicas ou não que visam a fornecer apoio
às pessoas com deficiência no Brasil. Um dado que chama a atenção é o fato de haver menor
proporção de miseráveis entre os deficientes que dentro da população geral, o que pode significar
seu maior acesso a benefícios. Todavia, deve ser salientado que os dados descritos anteriormente
demonstram que a renda média da pessoa com deficiência é menor que a da população, sugerindo
que os benefícios concedidos não são suficientes para assegurar a eqüidade.

No que respeita à área de saúde especificamente, os dados disponíveis
permitem concluir que a população em tela utiliza prioritariamente o SUS. Apesar do alto grau de
satisfação declarado, o serviço público não tem atendido satisfatoriamente a demanda,
principalmente no que concerne à área de reabilitação.
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