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Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por objetivo fornecer informações de forma imediata 
sobre políticas econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população cearense. Por esse instrumento 
informativo o IPECE espera contribuir para a disseminação, de forma objetiva, do conhecimento sobre temas 
relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. 

 

1. ASPECTOS GERAIS DA POPULAÇÃO COM ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA 

No Censo 2010 foi investigada a existência ou não de algum tipo de deficiência permanente por autodeclaração. 
Os tipos investigados foram: Visual, Auditiva, Mental e Motora. Esta nota tem por objetivo apresentar dados do 
Ceará, e sempre que possível, em comparação aos do Nordeste e Brasil. Vale salientar duas observações 
pertinentes aos resultados apresentados: o primeiro é que o IBGE utilizou novamente o método de amostragem 
para captar dados sobre as pessoas com deficiência e o segundo ponto é que as informações levantadas ainda 
são considerados preliminares, pois ainda não foram submetidos a todos os processos de crítica e imputação 
previstos para a apuração do Censo Demográfico 2010. 

O gráfico 1 apresenta o percentual de pessoas com algum tipo de deficiência para o Ceará em comparação com 
o  Brasil e o Nordeste.Verificou-se que 27,69 % da população residente no Ceará apresenta algum tipo de 
deficiência, percentual esse acima do nacional (23,92%) e do Nordeste (26,63%).                                

             Gráfico 1: Percentual (%) de pessoas com algum tipo de deficiência – Brasil, Nordeste e Ceará, 2010. 

 

                               Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 

 

2. CLASSIFICAÇÃO DA POPULACÃO POR TIPO DE DEFICIÊNCIA DECLARADA 

Na tabela 2 a seguir são apresentadas as informações por tipo de deficiência. No país o tipo mais comum foi à 
Visual total com 18,76 %, sendo que o Nordeste e o Ceará apresentaram proporções ainda maiores com 21,19%  
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e 22,15%, respectivamente. Quando se considera o grau da deficiência visual nota-se que 0,28% da população 
brasileira declarou ser permanentemente incapaz de enxergar. 

Mais especificamente para o Ceará o resultado indicou que há mais de 2 milhões de pessoas com pelo menos 
uma das deficiências investigadas pela pesquisa, ou seja, 27,69% da população cearense está composta de 
pessoas com ao menos alguma dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou 
mental. Ademais, entre 1,8 milhão de pessoas no Ceará com algum grau de deficiência visual, mais de 24 mil se 
declararam cegos. Dos mais de 526 mil de cearenses com algum grau de deficiência auditiva, um pouco mais de 
16 mil pessoas se declararam surdas. 

Tabela 2: Percentual (%) de pessoas por tipo de deficiência – Brasil, Nordeste e Ceará, 2010 

Tipo de deficiência  Brasil % Nordeste % Ceará % 

Total 190.755.799 53.081.950 8.452.381

Pelo menos uma das deficiências investigadas 45.623.910 23.92 14.133.713 26.63 2.340.150 27.69

Deficiência visual - não consegue de modo algum 528.624 0.28 129.465 0.24 24.659 0.29 

Deficiência visual - grande dificuldade 6.056.684 3.18 2.062.990 3.89 349.597 4.14 

Deficiência visual - alguma dificuldade 29.206.180 15.31 9.056.632 17.06 1.497.528 17.72

Deficiência visual total 35.791.488 18.76 11.249.087 21.19 1.871.784 22.15

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum 347.481 0.18 89.490 0.17 16.291 0.19 

Deficiência auditiva - grande dificuldade 1.799.885 0.94 569.256 1.07 99.451 1.18 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 7.574.797 3.97 2.416.254 4.55 411.096 4.86 

Deficiência auditiva total 9.722.163 5.10 3.075.000 5.79 526.838 6.23 

Deficiência motora - não consegue de modo algum 740.456 0.39 210.374 0.40 36.833 0.44 

Deficiência motora - grande dificuldade 3.701.790 1.94 1.160.403 2.19 187.527 2.22 

Deficiência motora - alguma dificuldade 8.831.723 4.63 2.755.979 5.19 458.932 5.43 

Deficiência motora total 13.273.969 6.96 4.126.756 7.77 683.292 8.08 

Mental/intelectual 2.617.025 1.37 827.079 1.56 125.407 1.48 

Nenhuma dessas deficiências 145.084.578 76.06 38.939.411 73.36 6.112.001 72.31

Sem declaração 47.311 0.02 8.826 0.02 230 0.00 

            Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRAU DE DEFICIÊNCIA DECLARADA 

Os casos “não consegue de modo algum”, “grande dificuldade” e Deficiência Mental/Intelectual foram 
agregados em um único indicador chamado de Deficiência Severa.  O Gráfico 2 expõe um comparativo Brasil, 
Nordeste e Ceará, com o percentual da população residente que tem pelo menos uma dentre as quatro 
deficiências estudadas.  

No Brasil, uma pequena parcela da população possui Deficiência Auditiva Severa (1,13%), enquanto que a 
Motora abrange um pouco mais do dobro deste percentual (2,33%). Quanto a Deficiência Mental/Intelectual, 



 

3 
 

Panorama das Pessoas Portadoras de Alguma Deficiência no Ceará 

Nº 23                                                                                                                                     Fevereiro / 2012      

1,37% da população residentes no país se declararam nessa situação. A incidência de pessoas com Deficiência 
Visual Severa foi alta em comparação com os outros três tipos observados, tanto para o Brasil (3,45%) quanto  

 

para o Nordeste (4,13%) e o Ceará (4,43%). O Ceará deteve as maiores taxas para todos os tipos de Deficiência 
Severa. 

Para os três primeiros tipos, de acordo com o Gráfico 2, percebe-se um certo padrão quando se compara as três 
regiões estudadas, onde o Ceará apresenta maior percentual do que o Nordeste e o Brasil para Visual, Auditiva e 
Motora.  

 

Gráfico 2: Percentual (%) de pessoas com algum tipo de deficiência 
severa -Brasil , Nordeste e Ceará 2010. 

 
                              Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 

 

O presente enfoque traçou um quadro geral sobre os principais tipos de deficiência e suas incidências a nível 
nacional, regional e estadual de acordo com a autodeclaração dos individuos. O panorama geral indicou que 
mais de 45 mil brasileiros possuem algum tipo de deficiência ou seja, dificuldade de enxergar, ouvir, 
locomover-se ou alguma deficiência física ou mental.  

No Ceará há mais de 2 milhões de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas pela pesquisa, 
sendo de 27,69%, proporção acima da encontrada para região nordeste (26,63%) e para o total do país 
(23,92%). Entre 1,8 milhões de pessoas no Ceará com algum grau de deficiência visual, quase 25 mil se 
declararam cegos.  

As pessoas com Deficiência Visual Severa representou 4,43% da população do Ceará,  Auditiva 1,37%; 
Motora,  2,65% e Mental/Intelectual, 1,48%. Logo, essas informações reforçam a necessidade de cada vez mais 
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serem desenvolvidas politicas públicas específicas que sejam capazes de atender as necessidades exclusivas das 
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, de forma a possibilitar sua inclusão no mercado de trabalho. 
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