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PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
 
 

De acordo com o Censo/IBGE do ano de 20101 o município de Cascavel 
possui aproximadamente de 57.482 pessoas que possuem deficiência, seja ela 
auditiva, mental/intelectual, motora, visual, ou múltipla, correspondendo a 20,08% 
da população geral.  

A definição da pessoa com deficiência utilizada pelo IBGE para coleta de 
dados segue a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(ONU/2007) ratificada pelo Brasil: 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: 

 
Pessoas com deficiência auditiva foram assim classificadas quando tiveram 'alguma dificuldade', 'grande 
dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente 
de ouvir? (se utiliza aparelho auditivo, faça sua avaliação quando o estiver utilizando); 
Pessoas com deficiência mental foram assim classificadas quando tiveram 'sim' como resposta para a pergunta 
'tem alguma deficiência mental/intelectual permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, ir à 
escola, brincar, etc.; 
Pessoas com deficiência motora foram assim classificadas quando tiveram 'alguma dificuldade', 'grande 
dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente 
de caminhar ou subir degraus? (se utiliza prótese, bengala ou aparelho auxiliar, faça sua avaliação quando o 
estiver utilizando); 
Pessoas com deficiência visual foram assim classificadas quando tiveram 'alguma dificuldade', 'grande 
dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente 
de enxergar? (se utiliza óculos ou lentes de contato, faça sua avaliação quando os estiver utilizando). (CENSO 
DEMOGRÁFICO 2010). 

 
Já a deficiência múltipla conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, é a associação de duas ou mais deficiências. 
Com referência as 57.482 pessoas que possuem deficiência no município de Cascavel, segue informações 

referentes aos tipos de deficiências apresentadas. 
 

GRÁFICO 1 - PESSOAS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA NO ANO DE 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

                                                        
1 As informações foram coletadas por meio de pesquisa por amostragem. Em Cascavel a coleta de informações se deu da seguinte forma: 
para cada 10 domicílios, 01 foi entrevistado. 
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Observa-se que a deficiência visual é aquela que possui o maior número de indivíduos identificados pelo 
IBGE representando 58,35% do total das deficiências. 

 
TABELA 1 – GRAU DE DIFICULDADE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 

TIPO DE DEFICIÊNCIA 
PERMANENTE 

Nº DE PESSOAS PROPORÇÃO À 
POPULAÇÃO GERAL (%) 

Deficiência Visual 
Não consegue de modo algum 709 0,25 
Grande dificuldade 7.447 2,60 
Alguma dificuldade 36.210 12,65 
Deficiência Auditiva 
Não consegue de modo algum 578 0,20 
Grande dificuldade 2.305 0,81 
Alguma dificuldade 9.890 3,46 
Deficiência Motora 
Não consegue de modo algum 845 0,30 
Grande dificuldade 4.499 1,57 
Alguma dificuldade 10.426 3,64 
Deficiência Mental 3.118 1,08 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 
Apesar do Gráfico 1 demonstrar maior prevalência de deficiência visual, a maior incidência de 

comprometimento em decorrência da deficiência foi identificada na deficiência motora, pois 845 pessoas 
afirmaram “não conseguir de modo algum” “(...) caminhar ou subir degraus”, o que representa 0,30% da 
população total geral. 

 
TABELA 2 – RENDIMENTO MENSAL PER CAPTA POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 
RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR 
PER CAPTA DA PCD, ACIMA DE 10 

ANOS. 

Até 1 
salario2 
mínimo 

Mais de 1 a 
5 salários 
mínimos 

Mais de 5 
salários 
mínimos 

Sem 
Rendimentos3 

Deficiência Visual 
Não consegue de modo algum 174 310 31 128 
Grande dificuldade 2.704 2.772 293 1.522 
Alguma dificuldade 9.066 16.161 2.897 7.304 
Deficiência Auditiva 
Não consegue de modo algum 114 226 25 181 
Grande dificuldade 765 935 167 340 
Alguma dificuldade 3.018 4.197 794 1.677 
Deficiência Motora 
Não consegue de modo algum 383 243 40 103 
Grande dificuldade 1.940 1.576 104 819 
Alguma dificuldade 3.982 3.873 461 1.932 
Deficiência Mental 1.328 555 35 974 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

A tabela 2 apresenta a condição econômico-financeira por tipo de deficiência, nela se observa que a 
deficiência visual apresenta o maior número de pessoas que não possuem rendimento, vale lembrar que esta 
deficiência corresponde a maior incidência com relação às demais. 

Em relação à fragilidade econômico/financeira observa-se que estão classificadas como “sem 
rendimentos”: 50,78% do total das pessoas com deficiência mental; 26,02% do total das pessoas com 
deficiência visual; 22,64% do total das pessoas com deficiência motora; 21,46% do total das pessoas com 
deficiência auditiva. Vale destacar que a categoria “sem rendimentos” inclui pessoas que receberam somente em 
benefícios. 

 
 

                                                        
2 O salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 
3 A categoria sem rendimentos inclui pessoas que receberam somente em benefícios. 
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Destaca-se ainda que o Relatório de Informação Social do MDS apresenta em seu boletim “A pobreza 

segundo o censo 2010” que 1,5% da população total de Cascavel está na extrema pobreza, ou seja, 4.228 
pessoas, deste total 79 indivíduos possuíam deficiência mental, 703 indivíduos tinham alguma dificuldade para 
enxergar, 244 com dificuldade para ouvir, e 270 com dificuldade para se locomover. 

 
BENEFÍCIOS E PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 
O Benefício de Prestação Continuada garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a 

garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos e/ou a pessoa com deficiência física, mental, 
intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, 
em igualdade de condições com as demais pessoas. Conforme Decreto Federal nº 6.214, de 26 de setembro de 
2007 em seu artigo 1º, §2o “O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais 
políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais”. 

O BPC destina-se às pessoas que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem 
de tê-la provida por sua família. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para ter direito a ele, este benefício não paga 13º salário e não 
deixa pensão por morte.  

 
GRÁFICO 2                                                                            GRÁFICO 3 
BENEFICIÁRIOS DO BPC/PCD EM CASCAVEL          EVOLUÇÃO DO BPC/PCD EM CASCAVEL 

 
Fonte: SUASWEB – MDS em 31/05/2016.                                        Fonte: MI Social/SAGI 

Com relação ao Gráfico 2 observa-se que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que 
recebem o BPC em Cascavel correspondem a 46,93% do total de beneficiários. 

O Gráfico 3 apresenta aumento constante de beneficiários do BPC PcD, onde se observa que houve um 
crescimento de 3,92% em 2012, em relação a 2011; de 7,04% em 2013, em relação a 2012; de 5,54% em 2014, 
em relação a 2013; e de 5,66% em 2015, em relação a 2014. A taxa média de crescimento é de 5,47%. Ressalta-
se ainda que entre os anos de 2011 a 2015, houve aumento de 503 benefícios, o que representa um crescimento 
de 23,14% no ano de 2015 em relação ao ano de 2011. 

Já o Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta de renda, direcionado às 
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, de modo que consigam superar a situação de 
vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à 
educação e à saúde. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 
Agrário, as famílias em extrema pobreza são aquelas que têm renda mensal de até R$ 85,00 per capta, e as 
famílias em situação de pobreza são aquelas que têm renda mensal entre R$ 85,01 a R$ 170,00 per capta. 
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GRÁFICO 4 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIOS DO PBF 

 
Fonte: IRSAS/Jul.2016. 

 
O Gráfico 4 apresenta o total de responsáveis pelo grupo familiar beneficiários do PBF, onde 0,66% são 

pessoas com deficiência. Ressalta-se que a ferramenta de identificação de Pessoa com Deficiência, no cadastro 
do IRSAS, é subutilizada pelas equipes da rede socioassistencial, fato que interfere na fidedignidade dos dados 
referente à identificação das pessoas com deficiência atendidas pela rede socioassistencial. 

Conforme exposto pelo Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda 
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (2009), deve-se favorecer a superação de situações 
de vulnerabilidade e risco vividas pelos indivíduos e pelas famílias beneficiárias do PBF e do BPC, por meio da 
oferta de serviços socioassistencial e encaminhamentos para a da rede intersetorial, e quando necessário, para 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

 
TRABALHO FORMAL 
 
Quando se aborda a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal, sabe-se que é 

obrigatória a contratação independentemente do tipo de deficiência ou de reabilitação4. Em consonância com a 
Lei nº 8.213 de 25 de julho de 1991, qual dispõe sobre os planos de benefícios da previdência e da outras 
providencias: 

 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 
na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados.............................................................................................2%; 
II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. ..........................................................................................5% 
 

Salienta-se ainda, que para efeitos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 3º, considera-se: 

 
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para 
não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de 
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber 
ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida. 
 

                                                        
4 Conforme PANTALEÃO (2016), “Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa portadora de 
deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e 
reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária”.  
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PcD

4993

75
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Conforme dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2014, Cascavel 
possuía 103.769 pessoas inseridas no mercado de trabalho formal. No entanto, conforme observamos abaixo 
somente 891 destes trabalhadores possuíam algum tipo de deficiência, o que corresponde a 0,85% do total dos 
trabalhadores formais em Cascavel. 

 
GRÁFICO 5 - TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS EM 31/12 

 POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E GÊNERO 

 
Fonte: RAIS - CGET/DES/SEPPE/MTPS 

 
Observa-se que o tipo de deficiência que mais possui acesso ao trabalho formal, é a deficiência física. 

Lembramos que com relação à deficiência visual, conforme já abordado anteriormente, esta corresponde a maior 
proporção de pessoas dentre as outras deficiências, contudo se apresenta como a 3º deficiência que mais está 
inserida no mercado formal de trabalho. 

 
TABELA 3 - TOTAL DE EMPREGOS FORMAIS EM 31/12/2014  

POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E GRAU DE INSTRUÇÃO 
Nível da Escolaridade Física Auditiva Visual Intelectual  Múltipla Reabilitado 

Analfabeto 2 3 0 5 1 0 
Até 5ª Incompleto 13 11 4 19 0 2 
5ª Completo Fundamental 25 6 11 8 0 0 
6ª a 9ª Fundamental 48 30 11 8 1 8 
Fundamental Completo 47 14 11 12 0 9 
Médio Incompleto 34 25 9 16 2 2 

Médio Completo 188 60 30 15 4 40 
Superior Incompleto 26 11 6 0 1 2 
Superior Completo 61 14 18 2 2 14 

Total 444 174 100 85 11 77 
Fonte: RAIS - CGET/DES/SEPPE/MTPS 

 
Observa-se que o menor grau de escolaridade das pessoas com deficiência inseridas no mercado formal 

de trabalho, correspondem as deficiências do tipo: intelectual (mental), física, e auditiva. 
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TABELA 4 - REMUNERAÇÃO MÉDIA EM 12/2014  
POR TIPO DE DEFICIÊNCIA E GRAU DE INSTRUÇÃO 

Nível de Escolaridade Não 
Deficiente Física Auditiva Visual Intelectual 

(mental) Múltipla Reabilitado Total 

Analfabeto 1.205,72 668,38 1.056,86 0 851,48 705,86 0 1.189,52 

Até 5ª Incompleto 1.322,97 1.610,57 1.222,35 1.329,56 1.020,46 0 637,43 1.321,61 
5ª Completo 
Fundamental 1.410,65 1.375,17 999,81 1.241,52 1.068,46 0 0 1.408,43 

6ª a 9ª Fundamental 1.445,01 1.234,06 1.205,78 1.346,97 861,13 0 1.304,60 1.441,29 

Fundamental Completo 1.590,31 1.541,25 1.709,28 1.477,60 988,16 0 1.426,18 1.589,28 

Médio Incompleto 1.491,29 1.124,23 1.435,88 1.416,27 907,91 1.523,92 1.423,38 1.489,12 

Médio Completo 1.661,40 1.553,14 1.237,80 1.711,94 946,78 1.742,44 1.870,17 1.660,46 
Superior Incompleto 1.998,87 1.494,39 1.377,00 2.165,07 0 2.320,36 950,16 1.994,06 

Superior Completo 3.750,91 3.818,24 4.816,52 3.205,01 2.608,10 1.353,36 3.526,00 3.750,84 

Total 1.939,93 1.796,44 1.593,20 1.861,29 1.000,31 1.575,05 2.007,75 1.937,95 
Fonte: RAIS - CGET/DES/SEPPE/MTPS 

 
A Tabela 4 apresenta variação da média salarial dos trabalhadores inseridos no mercado formal de 

trabalho, levando em consideração o grau de instrução e os tipos de deficiência. 
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