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17.215

13.615

10.318
7.990

6.795
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4.2963.7503.1573.593
2.242 

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

Quantidade de cuidadores de idosos* segundo gênero
( 2003 - 2017)

2017201620162016201522200011165520152014201420132013
560 720 705 846 967 1.140 1.442 1.559 1.823 2.300 2.675 2.940 3.586 4.238 4.694

Fonte:  Ministério da Economia - Relação Anual de Informações Sociais
*Não existem estimativas confiáveis do número de cuidadores de pessoas com doenças raras e de pessoas com deficiência no Brasil. 

Masculino Feminino
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Salário médio (em R$) de cuidadores de idosos* segundo gênero
( 2005 - 2017 )
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Masculino Feminino

Saiba mais: cuidadores, pessoas com 
deficiência, doenças raras e idosos

Cuidadores
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Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o número de cuidadores de  idosos 
aumentou mais de 12 vezes entre 2003 e 2017. A maioria dos profissionais da área é do sexo 
feminino. No período de 2003 a 2017, as mulheres representaram pelo menos 80% do total de 
cuidadores idosos em todos os anos. 

Os dados da RAIS mostram ainda que salário médio dos cuidadores de idosos vem aumentando 
desde 2005. Em todos os anos, observa-se que o salário médio é maior para os cuidadores do sexo 
masculino.



23%

32%

23%

14%

8%

17%

30%

22%

20%

11%

Muito intensamente

Intensamente

Moderamente

Um pouco

Não limita

Em geral, em que grau a deficiência
intelectual limita as atividades habituais? 

30% frequentam
algum serviço de reabilitação

Em geral, em que grau a deficiência
física limita as atividades habituais?

Perguntas respondidas por pessoas com deficiência intelectual

Perguntas respondidas por pessoas com deficiência física

As pessoas com deficiência intelectual têm maior grau de limitação em atividades habituais do que 
as pessoas com deficiência física.

Pessoas com deficiência

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 levantou dados sobre deficiências intelectual, física, 
auditiva e visual.

De acordo com os resultados, pessoas com deficiência intelectual, na maioria dos casos, nasceram 
com a deficiência, enquanto a maioria das pessoas com deficiência física adquiriu a deficiência por 
doença ou acidente.

Quase 1% dos brasileiros são 
pessoas com deficiência 

intelectual 

Aproximadamente 1% dos 
brasileiros são pessoas com 

deficiência física

64% nasceram com a
deficiência e 36% a

adquiriram por doença
ou acidente

22% nasceram com a
deficiência e 78% a

adquiriram por doença
ou acidente

18% frequentam
algum serviço de reabilitação

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
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Pergunta respondida por pessoas com deficiência intelectual

Pergunta respondida por pessoas com deficiência física

6%

32%

Paralisia cerebral

Síndrome de Down

Autismo

Pergunta respondida por pessoas com deficiência física

8%

8%

14%

5%

5%

23%

Paralisia permanente de um dos 
lados do corpo

Paralisia permanente das pernas

Paralisia permanente de uma das 
pernas

Amputação ou ausência de membros

Deficiência motora em decorrência
de poliomielite ou paralisia infantil

Paralisia permanente das pernas e
dos braços

Outra

11%

26%

Qual deficiência física? 

Deformidade congênita ou adquirida
em um ou mais membros

Demência senil ou falhas na
memória

AVC, AVE, derrame, aneurisma
ou epilepsia

Outra síndrome

A deficiência intelectual está associada a alguma dessas síndromes ou transtornos
de desenvolvimento? 

%

8%

5

5%

3%

?

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
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ento? 

29%

12%

11%

9%



2% dos brasileiros são pessoas
com deficiência auditiva

4%

11%

19%

29%

38%

5%

10%

15%

27%

43%

Muito intensamente

Intensamente

Moderamente

Um pouco

Não limita

4% dos brasileiros são pessoas
com deficiência visual

Em geral, em que grau a deficiência 
auditiva limita as atividades habituais? 

Em geral, em que grau a deficiência
visual limita as atividades habituais?

Para os dois tipos de deficiência, a maioria declarou que a deficiência não limita ou limita pouco
as atividades habituais (67% no caso de deficiência auditiva e 70% no caso de deficiência visual). 

Dados mostram que a maioria das pessoas com deficiência auditiva e das pessoas com deficiência
visual adquiriu a deficiência por doença ou acidente.

Perguntas respondidas por pessoas com deficiência auditiva Perguntas respondidas por pessoas com deficiência visual

5% frequentam
algum serviço de reabilitação

7% frequentam
algum serviço de reabilitação

13% nasceram com a
deficiência e 87% a

adquiriram por doença
ou acidente

12% nasceram com a 
deficiência e 88% a

adquiririram por doença
ou acidente

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
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49% 57%949
fazem o uso de bengala fazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recursofazem o uso de outro recurso

6% dos entrevistados que 
têm deficiência visual 
responderam que usam algum 
recurso para auxiliar a 
locomoção. Desses:



Qual deficiência visual?

7%

7%

3%

Baixa visão de um dos olhos

Cegueira de um olho e visão normal
do outro

Cegueira de um olho e visão reduzida
do outro

Cegueira de ambos os olhos

Baixa visão de ambos os olhos

38%

28%

14%

10%

10%

Audição reduzida de ambos os ouvidos

Audição reduzida em um dos ouvidos

Surdez de um ouvido e audição
normal do outro

Surdez dos dois ouvidos

Surdez de um ouvido e audição
reduzida do outro

Perguntas respondidas por pessoas com deficiência auditiva

Perguntas respondidas por pessoas com deficiência visual

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde (2013)
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69%

14%

Qual deficiência auditiva?



75%
dos portadores são crianças

Cerca de 30%
dos pacientes com doenças raras
morrem antes dos 5 anos de idade

Cerca de

6.000 a 8.000
Estima-se que existam de

80% são de origem
genética

tipos diferentes de doenças raras em 
todo o mundo

36
Existem

Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas de doenças raras para 
orientar profissionais de saúde

Fonte: Ministério da Saúde

Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as 
Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros de custeio.
Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 199, DE 30 DE JANEIRO DE 2014

Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS
Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.559, DE 1º DE AGOSTO DE 2008

Legislação

65 pessoas
a cada 100.000 indivíduos

Doença rara é aquela que afeta até

Fonte: Organização Mundial da Saúde

Doenças raras
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Fonte: Ministério da Saúde - Doenças raras: o que são, causas, tratamento, diagnóstico e prevenção

Hospitais habilitados como serviços de referência
em doenças raras

Hospital  Pequeno Príncipe 
Curitiba- PR 2.640/ano

Hospital das Clínicas de Porto
Alegre
Porto Alegre - RS Não disponível

PE

Associação de Assistência à 
Criança Deficiente-AACD
Recife - PE 1.670/ano

PE

Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais
Anápolis - GO 130 cadastrados

Hospital de Apoio de Brasília
Brasília - DF 1.400/ano 

Instituto Nacional de Saúde 
da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes
Figueira (IFF)
Rio de Janeiro - RJ Não disponível

PE

Ambulatório de Especialidade 
da FUABC/Faculdade de 
Medicina ABC/ Santo André
Santo André - SP 1.680/ano 

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE
Salvador - BA 1.670/ano

Objetivos da Política Nacional de Doenças Raras

Melhorar o acesso aos serviços de 
saúde e à informação

Reduzir a incapacidade causada por 
essas doenças

Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com 
doenças raras.
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Conselho 
Municipal dos

Direitos do Idoso

Enfrentamento
à violência

Promoção da saúde
e do cuidado

de si

Promoção da acessi-
bilidade ou isenção
de tarifas no trans-

porte público

Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste
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59%

76%

43%

58%

73%

79%

44%

68%

55%

73%

53%

63%

58%
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61%
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Região

13,2%
13,5%

14,1%
14,3%

14,6%

15,1%

15,8% 15,9%

2012

Percentual de idosos na população 
(2012 - 2019)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fontes: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD); Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) 

Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MUNIC 2014
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Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
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