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•

Decreto nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009

•

Objetivo: promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Políticas baseadas em evidências e informações consistentes
• Apoio à tomada de decisão e definição de ações específicas para a
população-alvo
• Maior propensão de alguns grupos populacionais e associação a tipos e
graus de deficiência específicos:
– faixa etária
– sexo
– escolaridade
– região e zona de residência
– renda

Histórico
1872, 1890,
1900, 1920,
1940

1ª investigação de
deficiências na pop. brasileira

1989

Lei Federal 7853 (Art. 17):
obrigatoriedade de questões sobre
deficiência nos censos demográficos

1991, 2000 e 2010

Censos Demográficos

Censo 2010
•

Pessoas com deficiência: pelo menos alguma dificuldade em uma ou mais questões por tipo
de deficiência:
POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA NO
– (i) tem alguma dificuldade em realizar;
BRASIL - IBGE 2010
– (ii) tem grande dificuldade;
– (iii) não consegue realizar de modo algum; e,
24%
População sem
– “Sim” para deficiência mental ou intelectual.
deficiência

76%

•

Pessoas com
Deficiência

Marco conceitual: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2001

DADOS SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – IBGE 2010 - BRASIL

Pessoas com Deficiência no Brasil por Grau
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Pessoas com Pessoas com
Deficiência não Deficiência
consegue de
grande
modo algum
dificuldade

Pessoas com
Deficiência
alguma
dificuldade

Pessoas com
Deficiência
Total*

* O Número total de pessoas com deficiência considera apenas uma das deficiências declaradas.
Fonte: IBGE 2010

Visual
Não Consegue de Modo Algum

Auditiva

Física

Intelect
ual
2.611.537

506.377

344.205

734.420

Grande Dificuldade

5.465.219

1.798.964

3.698.926

Alguma Dificuldades

29.211.482

7.574.149

8.832.247

IBGE - Releitura dos dados de pessoas com deficiência no
Censo 2010
•

Nota técnica IBGE 01/2018: releitura
analítica dos dados de pessoas com
deficiência à luz das recomendações do
Grupo de Washington:
–
–

•

Muita dificuldade ou
Não consegue de modo algum em uma ou mais
questões no Censo 2010

Por que?
– Alinhamento com boas práticas
internacionais (Estatuto)
– Comparabilidade com outros países

45,6 mi

12,7 mi

Dimensões
Enfoque
Critérios /
Questões
Deficiência
Física, Auditiva
e Visual
Mental ou
Intelectual
Prevalência

Abrangência e
níveis de
desagregação

Censo 2010
1ª análise

NT IBGE 01/2018
Releitura

Percepção de dificuldades (enxergar, ouvir, caminhar, subir
degraus)
Pelo menos alguma dificuldade:
(i) tem alguma dificuldade
(ii) Grande dificuldade
(iii) Não consegue realizar de modo
algum

PNS - 2013
Deficiência Auto
referida

(ii) Grande dificuldade
(iii) Não consegue de modo
algum

Tem alguma
deficiência?

“Sim” para deficiência mental ou intelectual
45,6 milhões

12,7 milhões

12,4 milhões

23,9%

6,7%

6,2%

67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros

62.986 domicílios
Brasil, Grandes Regiões,
UF, Capitais e DF

Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013
•

A PNS estimou 200,6 milhões de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes,
em 2013. Desse total, 6,2% possuía pelo menos uma das quatro deficiências.

Deficiência Intelectual
 Prevalência de 0,8 % de deficiência intelectual
 0,5% da população total possuía deficiência
intelectual desde o nascimento,
 0,3% a adquiriu devido a doença ou acidente.
 As pessoas de 60 anos ou mais de idade
apresentaram as maiores proporções de deficiência
intelectual adquirida por doença ou acidente (0,8%).
 30,4% Frequentam algum serviço de reabilitação em
saúde.

Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013
Deficiência Física
 Prevalência de 1,3% de deficiência física
 0,3% da população nasceu com
deficiência física
 1,0% a adquiriu em decorrência de
doença ou acidente.

 46,8% possuía grau intenso ou muito
intenso de limitações, ou ainda não
conseguia realizar as atividades
habituais.
 18,4% da população com deficiência
física frequentava algum serviço de
reabilitação

Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013
Deficiência Auditiva
 Prevalência de 1,1%
deficiência auditiva



da

população

de

0,9% adquiriu a deficiência auditiva por doença ou
acidente e 0,2% a possuía desde o nascimento.
20,6% da população com deficiência auditiva apresentou
grau intenso ou muito intenso de limitações ou não
conseguia realizar as atividades habituais.

 8,4% da população com deficiência auditiva
frequentava algum serviço de reabilitação.

Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 2013
Deficiência Visual
 Prevalência de 3,6% de deficiência visual.
 3,3% adquiriram a deficiência por doença
ou acidente;
 0,4% a possuíam desde o nascimento;

 6,6% das pessoas com deficiência visual
faziam uso de algum recurso para auxiliar
a locomoção;
 4,8% frequentavam algum serviço de
reabilitação;

Lei Brasileira de Inclusão (LBI)
•

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
– § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.

– § 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

Desafios e Expectativas para o Censo 2020
• Incluir questões que abarquem o conceito de Deficiência da LBI
• Manter questões relativas a deficiência e outras relativas ao perfil
sociodemográfico (acesso a escola, renda e outras, diretamente
relacionadas a participação social e inclusão)
• Qualificar o módulo G (Deficiência) do Censo: informações sobre uso de
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM)
• Instrumento que considere a funcionalidade da pessoa com deficiência

Obrigado

pessoacomdeficiencia@saude.gov.br

