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DPE/GISO/COPIS
Grupo de Trabalho de Deficiência

Pessoas com Deficiência
e as Desigualdades Sociais no Brasil

Embargo
19/09/2022
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HISTÓRICO:
Há um longo histórico de investigação da deficiência em pesquisas
domiciliares no Brasil, desde 1872.
Houve mudanças de paradigma e avanços metodológicos nas
investigações, em acordo com as recomendações internacionais.

Destacam-se reflexão dentro do IBGE
e esforços de coleta em pesquisas
recentes, como a Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS)
de 2013 e 2019.

3

OBJETIVOS:
✓No IBGE há esforços de explorar a situação de vida de grupos
específicos, com publicações que abordam de forma transversal,
indicadores sociais, tais como os Informativos relacionados às
temáticas de gênero e cor ou raça.
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OBJETIVOS:
✓No IBGE há esforços de explorar a situação de vida de grupos
específicos, com publicações que abordam de forma transversal,
indicadores sociais, tais como os Informativos relacionados às
temáticas de gênero e cor ou raça.

✓A publicação sobre deficiência:
✓ Explora as condições de vida das pessoas com deficiência no
Brasil ;
✓ Mostra as desigualdades sociais observadas em algumas
dimensões para as quais há disponibilidade de dados, do IBGE e
outras fontes (TSE, INEP);
✓ A principal fonte de dados usada é a PNS 2019, com período de
referência de julho de 2019;
✓ São abordadas as seguintes dimensões sociais: trabalho,
educação, saúde, participação e gestão, rendimento e moradia.
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FORMATO:
✓Informativo com destaques e apelo visual;
✓Notas técnicas com detalhes metodológicos;
✓Plano tabular detalhado com estimativas e coeficientes de variação
(xls / ods) disponível no portal do IBGE.
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Data da divulgação: 21 de setembro
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, Lei n.º 11.113 de
14.07.2005.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11133.htm
https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/21-de-setembro-dia-nacional-de-luta-das-pessoas-com-deficiencia/18319
http://fonseas.org.br/21-de-setembro-dia-nacional-de-luta-das-pessoas-com-deficiencia/
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DESTAQUES ...
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática
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Como se investiga deficiência...
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Proporção de pessoas com deficiência, segundo os
grupos de idade - Brasil - 2019 (%)
24,8

10,0

8,4

Total

1,5

2,3

2,9

3,6

De 2 a 9
anos

De 10 a 17
anos

De 18 a 29
anos

De 30 a 39
anos

De 40 a 59 Com 60 anos
anos
ou mais

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019

• Em 2019, eram 17,2 milhões de pessoas com 2 anos de idade ou mais com ao menos alguma das
deficiência estudadas, representeando 8,4% da população dessa faixa etária. Estavam em 14,5 mi dos
domicílios, 19,8% do total.
• Em média, maior proporção entre pessoas de 60+ anos (24,8%) do que entre 2 e 59 anos (5,1%).
• Pessoas com deficiência tinham perfil mais feminino (9,9%) do que masculino (6,9%), mais pessoas
pretas ou pardas (8,7%) do que brancas (8,0%).
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Pessoas de 2 anos ou mais de idade
Total
Com alguma deficiência

Percentual (%)

17,2 mi

8,4

Visual

7,0 mi

3,4

Auditiva

2,3 mi

1,1

Física (membros inferiores)

7,8 mi

3,8

Física (membros superiores)

5,4 mi

2,7

Mental

2,5 mi

1,2

Mais de uma deficiência

5,3 mi

2,6

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• Segmentando por tipo de deficiência, a PNS 2019 mostrou o maior contingente de pessoas com
deficiência física no uso dos membros inferiores (7,8 milhões) e visual (7,0 milhões de pessoas).
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Proporção das pessoas de 15 anos de idade ou mais que
viviam em união, por deficiência, segundo os grupos de
idade - Brasil - 2019
71,4
48,4

44,6
20,6

15 anos de idade ou
mais

60,5

58,6

56,9

28,0

15 a 29 anos
Com deficiência

30 a 59 anos

60 anos ou mais

Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• Em 2019, havia menor proporção menor de pessoas com deficiência de 15 anos ou mais de idade
vivendo em união (48,4%) do que pessoas sem deficiência (56,9%), diferença encontrada a cada grupo
de idade.
• Havia também alta concentração de viúvos entre as pessoas com deficiência (19,5%), em relação às
sem deficiência (4,7%), também devido a perfil mais idoso.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática

14

• As pessoas com deficiência tiveram taxas de participação (28,3%) e de formalização (34,3%) muito
menores do que as das pessoas sem tal condição (66,3% e 50,9%, respectivamente), sendo a
desocupação observada nesse contingente (10,3%) maior do que a verificada entre as pessoas sem
deficiência (9,0%).
• Variabilidade segundo tipo de deficiência, por exemplo, maior taxa de participação para as pessoas
com deficiência visual (37,0%) vs. deficiência mental (5,3%), o que indica diferentes políticas
necessárias.
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Taxa de participação das pessoas de 14 anos de idade
mais, por deficiência, segundo os grupos de idade - Brasil 2019
84,5
70,9

66,3

61,7
52,6
43,3

39,1

29,6

28,3
10,7

Total

14 a 29 anos

30 a 49 anos

Com deficiência

50 a 59 anos

60 anos ou mais

Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Nota: Percentagem de pessoas na força de trabalho (ocupadas ou desocupadas na semana de referência)
em relação às pessoas em idade de trabalhar (14 anos de idade ou mais).

• Em 2019, a taxa de participação era menor para as pessoas com deficiência em todos os grupos de
idade. A maior diferença estava no grupo de 30 a 49 anos, com 31,9 pontos percentuais de diferença.
Era 52,6% para as pessoas com deficiência e 84,5% para as pessoas sem deficiência.
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Taxa de desocupação por grupos de idade e condição de
deficiência - Brasil - 2019
25,9

18,1

10,3

10,6

9,0

6,2

7,3
4,3

5,1
2,6

Total

14 a 29 anos

30 a 49 anos

Com deficiência

50 a 59 anos

60 anos ou mais

Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• A diferença na desocupação entre pessoas com e sem deficiência concerne todos os grupos de idade,
sendo mais pronunciada entre os jovens, atingindo 25,9% das pessoas com deficiência de 14 a 29 anos
e 18,1% das pessoas sem deficiência nessa mesma faixa etária.
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Taxa de desocupação das pessoas de 15 a 59 anos de
idade, por sexo e condição de deficiência de
moradores do domicílio - Brasil - 2019 (%)
16,1
11,6
9,5

13,6

13,2

13,1

14,3

10,7

7,7

Total

Com alguma pessoa de 2 a 14 Com alguma pessoa de 60 anos
anos no domicíl io com al guma ou mais no domicílio com alguma
deficiência
deficiência
Total

Homens

Mulheres

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• Notaram-se efeitos na inserção no mercado de trabalho das pessoas de 15 a 59 anos de idade quando
havia crianças (de 2 a 14 anos) e idosos (60 anos ou mais) com deficiência no domicílio.
•

• As maiores diferenças, independentemente da condição de deficiência das pessoas de 15 a 59 anos de
idade, foram encontradas entre a taxa de desocupação do total de mulheres (11,6%) e a taxa de
desocupação das mulheres em domicílios com crianças com deficiência (16,1%).
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Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais ocupadas e rendimento médio de
todos os trabalhos, por deficiência, segundo os grupos de atividade - Brasil - 2019

Grupos de atividade

Pessoas de 14 anos ou mais de idade
ocupadas na semana de referência

Rendimento médio de todos os
trabalhos (R$)

Distribuição percentual

Média

Com deficiência
Total

Sem deficiência

Com deficiência

Sem deficiência

100,0

100,0

1 639

2 619

Agropecuária

14,4

9,4

1 057

1 504

Indústria

12,6

12,7

1 736

2 499

7,8

7,5

1 971

2 164

Comércio e reparação

17,1

18,6

1 331

2 207

Adm. pública, educação, saúde e serv. sociais

13,1

17,6

2 827

4 103

Transporte, armazenagem e correio

2,8

5,2

1 652

2 702

Alojamento e alimentação

7,7

5,6

1 242

1 844

Informação, financeira e outras ativ. profissionais

7,1

11,2

2 861

3 870

13,0

7,1

821

1 003

4,5

5,2

1 272

2 019

Construção

Serviços domésticos
Outros serviços
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Notas:

Não são apresentados resultados para atividades mal definidas.
Rendimentos deflacionados para julho de 2021.

• As Pessoas com deficiência recebiam, em média, R$ 1 639 mensais por seus trabalhos, isto é, cerca de
⅔ do rendimento das pessoas sem deficiência (R$ 2 619), em 2019.
• As pessoas com deficiência recebiam menores valores em todos os grupos de atividades econômicas e
estavam mais concentradas naquelas com rendimentos médios relativamente menores, como Serviços
domésticos, Agropecuária e Alojamento e alimentação.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática
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Taxa de frequência escolar líquida ajustada das pessoas
com 6 a 14 anos de idade por deficiência - Brasil - 2019 (%)
Com alguma defici ência

86,6

Deficiência visual

96,8

Deficiência auditiva

96,5

Deficiência físi ca (membros superiores)

68,8

Deficiência físi ca (membros inferior es)

66,3

Deficiência mental
Mais de uma deficiência
Sem deficiência

71,5
59,3
96,1

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Nota: A taxa de frequência escolar líquida ajustada corresponde à proporção de pessoas que frequentam o nível de ensino adequado
à sua faixa etária (ou já haviam concluído esse nível), de acordo com a organização do sistema educacional brasileiro, em relação ao
total de pessoas da mesma faixa etária.

• Barreiras à educação para as pessoas com deficiência são violações de seus direitos e representam
dificuldades para o bem-estar e a vida plena, bem como para capacidades futuras.
• Em relação ao grupo de 6 a 14 anos de idade, em 2019, as pessoas com mais de uma deficiência
(59,3%), com deficiência física quanto ao uso de membros inferiores (66,3%), superiores (68,8%) e
deficiência mental (71,5%) apresentaram os menores valores para a taxa de frequência escolar líquida
ajustada, estimativas bem inferiores às das pessoas sem deficiência (96,1%).
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Proporção de escolas com infraestrutura
adaptada para alunos com deficiência - Brasil 2019 (%)
63,8

67,4

55,0

Escol as dos anos iniciais do
ensino fundamental

Escol as dos anos finais do
ensino fundamental
2019

Escol as do ensino médio

Fonte: Inep/Deed - Censo da Educação Básica
Nota: considerou-se como tendo infraestrutura adaptada para alunos portadores de deficiência a escola que declarou possuir
algum dos recursos de acessibilidade nas vias de circulação internas: corrimão, elevador, pisos táteis, vão livre, rampas, salas
acessíveis, sinalização sonora, tátil ou visual. Dados concernem escolas públicas e privadas.

• O Censo Escolar 2019/INPE mostra que muitos alunos ainda estavam em escolas não adaptadas.
Escolas dos anos iniciais do ensino fundamental com infraestrutura adaptada para alunos com
deficiência: 55,0%; escolas dos anos finais do ensino fundamental: 63,8%; escolas do ensino médio:
67,4%. Esse indicador é parte do ODS 4.a.1.
• Havia desigualdades regionais relevantes em 2019: apenas 33,0% das escolas do ensino médio de São
Paulo eram adaptadas, contra 96,1% em Santa Catarina.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática
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Indicadores de saúde das pessoas de 2 anos ou mais de idade, por condição de deficiência, segundo
sexo, cor ou raça e grupos de idade - Brasil - 2019

Características selecionadas

Receberam diagnóstico de alguma
Consultaram médico ou dentista
doença crônica, física ou mental,
Tinham algum plano de saúde (%)
nos últimos 12 meses (%)
ou doença de longa duração dado
por um médico (%)

Com deficiência Sem deficiência Com deficiência Sem deficiência Com deficiência Sem deficiência

Brasil

90,6

83,9

18,0

26,7

72,8

28,4

Homens brancos

90,3

82,8

22,2

36,0

71,2

28,2

Homens pretos ou pardos

83,7

75,6

10,6

17,8

64,5

22,3

Mulheres brancas

94,2

91,2

27,6

38,7

78,9

34,5

Mulheres pretas ou pardas

92,6

86,7

13,9

18,7

74,4

29,2

Sexo e cor ou raça (1)

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
(1) Não são apresentados resultados para amarelos, indígenas e pessoas sem declaração de cor ou raça.

• Estimou-se que 90,6% das pessoas com deficiência consultaram médico ou dentista nos últimos 12
meses anteriores à data da pesquisa vs. pessoas sem deficiência (83,9%)
• Ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência mostraram ter menos cobertura dos serviços de saúde
por algum tipo de plano de saúde, o que tende a indicar um menor acesso potencial. Apenas 10,6%
dos homens pretos ou pardos com deficiência tinham plano de saúde, contra 38,7% de mulheres
brancas sem deficiência.
• Ao mesmo tempo, pessoas com deficiência teriam mais necessidades, por maior diagnóstico de
doença crônica (72,8%) vs. pessoas sem deficiência (28,4%)
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Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade com pelo menos um
diagnóstico médico de doenças crônicas, por condição de deficiência (%)
Hipertensão arterial

52,7

Diabetes

33,6

25,2

Doença do coração
Asma

28,4

17,8

Colesterol alto

22,2

10,3
3,6

66,6

7,7

Artrite ou reumati smo

29,8

14,5

Problema crônico de coluna

27,4

Depressão

10,0
Com deficiência

42,5

17,7
Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• Pessoas com deficiência de 60 anos ou mais de idade apresentaram proporções mais altas de
diagnóstico de doenças crônicas comuns do que as sem deficiência. A hipertensão arterial foi
diagnosticada em 66,6% das pessoas com deficiência dessa faixa etária, contra 52,7% para pessoas sem
deficiência.
• Problemas na coluna (42,5%), colesterol alto (33,6%), artrite e reumatismo (29,8%) e diabetes (28,4%)
também atingiram parcelas relevantes das pessoas com deficiência de 60 anos ou mais.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática
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Total e proporção de pessoas com deficiência entre candidatos(as) e parlamentares eleitos(as) para as câmaras de
vereadores, segundo tipo de deficiênica, sexo e grau de instrução - Brasil - 2020
Candidatos a vereador

Vereadores eleitos

Candidatos(as)
com deficiência
(A)

Proporção de
pessoas com
deficiência entre
candidatos(as)
(%)

518 485

2 299

0,44

58 005

523

0,90

0,23

Auditiva

-

144

0,03

-

24

0,04

0,17

Autismo

-

8

0,00

-

-

-

-

Física

-

1 077

0,21

-

253

0,44

0,23

Visual

-

356

0,07

-

60

0,10

0,17

Outros

-

714

0,14

-

186

0,32

0,26

Masculino

338 109

1 743

0,52

48 714

461

0,95

0,26

Feminino

180 218

556

0,31

9 291

62

0,67

0,11

Tipos de deficiência, sexo o nível de
instrução

Total

Total

Vereadores com
deficiência (B)

Total

Proporção de
Taxa de sucesso
pessoas com
eleitoral (B/A)
deficiência entre
eleitos(as) (%)

Tipos de deficiência

Sexo

Fontes: TSE. Tabulação especial solicitada e Repositório de dados eleitorais.
Notas: Ver notas técnicas sobre a definição de deficiência utilizada pelo TSE, que difere da definição utilizada com dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

• O número de candidatos e candidatas com deficiência às Câmaras de Vereadores em 2020 foi muito
baixo, cerca de 2 mil em um total de 518 mil (0,44%) do total, com maior percentual entre pessoas
eleitas (0,90%), o que indica que candidatos eram relativamente competitivos, uma vez transpostas as
enormes barreiras à inscrição.
• Segundo as categorias do TSE, distintas da PNS, houve 253 vereadores eleitos com deficiência física e
nenhum com autismo.
• Como em outras eleições e recortes, havia sobre representação de homens.
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Proporção de pessoas com deficiência vivendo em Municípios com…
Instrumentos e políticas
14,4% Existência de Fundo Municipal para os Direitos da Pessoa com Deficiência
82,7% Gestão municipal que desenvolve política ou programa de promoção de direitos da
pessoa com deficiência
27,5% Existência, na sede do governo municipal, de pessoal capacitado para atender as
pessoas com deficiência
Legislação municipal
90,1% Legislação municipal específica para a adaptação de espaços públicos para facilitar
a acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
41,7% Legislação municipal específica para a garantia de passe livre municipal a pessoas
com deficiência no transporte coletivo
Instrumentos de participação social
58,2% Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência que se reuniu ao menos
uma vez nos últimos 12 meses anteriores à data da pesquisa
16,0% Comissão permanente de acessibilidade no Município
38,4% Realização, nos últimos quatro anos, de Conferência Municipal sobre Direitos ou
Políticas para a Pessoa com Deficiência
Internet e serviços eletrônicos
69,3% Página da Internet e serviços eletrônicos disponibilizados pela prefeitura com alguma
característica de acessibilidade (1)
59,9% Algum modelo de acessibilidade digital utilizado pelo governo municipal
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019 e Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2019.

• Com PNS 2019 e MUNIC 2019 foi possível estudar desigualdades regionais. Por exemplo, em 2019,
27,5% das pessoas com deficiência viviam em Municípios com pessoal, na sede do governo municipal,
capacitado para atendê-las. Ao mesmo tempo, 58,2% residiam em Municípios com Conselhos
Municipais de Direitos da Pessoa com Deficiência que se reuniram ao menos uma vez nos 12 meses
anteriores à pesquisa, um indicativo de existência de instância para a luta por direitos.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática

29

Proporção das pessoas, por tipo de deficiência, segundo classes de
rendimento domiciliar per capita - Brasil - 2019 (%)
22,5

22,0

18,2

18,2
15,2
11,6

5,1

6,4
2,8

4,1

14,0

13,3

3,7

4,1

3,5

5,0

Com alguma Deficiência Deficiência Deficiência Deficiência Deficiência Mais de uma
Sem
deficiência
visual
auditiva
física
física
mental
deficiência deficiência
(membros (membros
superiores) inferiores)
Menos de US$ 1,9 PPC 2011

Menos de US$ 5,5 PPC 2011

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Notas: Exclusive as pessoas com menos de 2 anos de idade. Taxa de conversão da paridade de poder de compra para consumo privado, R$ 1,66 para
US$ 1,00 PPC 2011, valores diários tornados mensais e inflacionados pelo IPCA para anos recentes.

• Como dito, as pessoas com deficiência tiveram menor acesso ao mercado formal de trabalho, possuíam
um perfil mais idoso que o do conjunto da população, mais viúvos e viúvas.
• Em 2019, 5,1% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha de pobreza extrema (US$ 1,9 por
dia), e 18,2%, abaixo da linha de pobreza (US$ 5,5 por dia).
• A quantidade de pessoas na pobreza variou, segundo os tipos de deficiência, destacando-se maior
vulnerabilidade para eficiência visual: 6,4% estavam na pobreza extrema, e 22,5%, na pobreza.
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Presença de bens duráveis no domicílio e acesso à Internet

Proporção de pessoas, por deficiência, segundo a presença de alguns bens duráveis no
domicílio e acesso à internet - Brasil - 2019 (%)
88,1

Telefone celular

95,4

98,0

Geladeira

98,4

59,0

Máquina de lavar roupa

68,8

45,4

Forno micro-ondas

56,9

35,0

Carro

Computador

53,0

25,6
45,1

68,8

Acesso domiciliar a Internet

Com deficiência

86,1

Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Notas: Exclusive as pessoas com menos de 2 anos de idade.

• O acesso a bens e serviços e à Internet (parte do direito à comunicação) são dimensões relevantes
para medir o bem-estar.
• Em 2019 havia um menor acesso domiciliar a máquina de lavar roupa para pessoas com deficiência
(59,0%) em relação a pessoas sem deficiência (68,8%). Também havia um menor acesso domiciliar à
Internet para as pessoas com deficiência (68,8%) em relação às pessoas sem deficiência (86,1%).
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Características de saneamento do domicílio

Proporção de pessoas, por deficiência, segundo características do saneamento do
domicílio - Brasil - 2019 (%)
60,6

Esgotamento Sanitário por rede coletora, pluvial ou fossa ligada à
rede

64,6

83,1
Abastecimento de água por rede geral de distribuição (1)
84,6

89,2
Coleta direta ou indireta de lixo
90,9

58,2
Acesso simultâneo aos três serviços de saneamento básico
62,4

Com deficiência

Sem deficiência

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.
Notas: Exclusive as pessoas com menos de 2 anos de idade.
(1) Exclusive moradores de domicílios com acesso à rede geral, mas onde a principal forma de abastecimento de água não era a rede geral.

• As pessoas com deficiência também mostraram mais carências nas condições de moradia. Por
exemplo 58,2% delas tinham acesso simultâneo a serviços de esgotamento sanitário, água por rede
geral e coleta de lixo em 2019, contra 62,4% para aquelas sem deficiência.
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TEMAS & FONTES:
✓Características gerais (PNS 2019)
✓Trabalho (PNS 2019)

✓Educação (PNS 2019, MUNIC 2018 e Censo Escolar/INEP)
✓Saúde (PNS 2019)

✓Participação e gestão (Repositório de dados eleitorais/TSE,
PNS 2019, MUNIC 2019)
✓Rendimento e moradia (PNS 2019 e MUNIC 2020)
✓Próximos passos na temática
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PRÓXIMOS PASSOS
✓Em parceria com a Secretaria Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(SNDPD), o IBGE incorporou um bloco
sobre deficiência na PNAD Contínua de
2022.

✓No Censo Demográfico 2022, no
questionário ampliado, que concerne
mais de 7 milhões de domicílios, o IBGE
está investigando o tema de deficiência,
além da população diagnosticada com
autismo.
✓A próxima Pesquisa Nacional de Saúde
(PNS), prevista para 2024, deve
aprofundar o estudo sobre deficiência.
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Obrigado!
Obrigada!

