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Resumo  
No presente trabalho discutimos a acessibilidade aos serviços de saúde a partir da produção 
e reprodução dos espaços urbanos por seus transeuntes. Isto exige a articulação da escala 
do corpo e da cidade, o que não pode ser tomada apenas como uma cadeia de interações 
abstratas, pois, processos multidimensionais gerais atuam sobre o lugar, moldando e 
adaptando esses processos, nas condições particulares da vida de grupos específicos. No 
caso deste trabalho, tomamos como referência a vida cotidiana das pessoas com deficiência 
moradoras na cidade de Presidente Prudente-SP. Assim, pretendemos analisar as 
características da distribuição geográfica da população de pessoas com deficiência, no 
intuito de se obter informações sobre a acessibilidade aos serviços de saúde neste 
município. Por meio do manuseio de dados sobre deficiência, capturados do censo 2010, 
realizado pelo IBGE, e mapeamento da população com deficiência (auditiva, visual, motora 
ou mental/intelectual) foi possível perceber que, existem diferenças espaciais que refletem 
na acessibilidade aos serviços de saúde, o que explica as condições de desigualdade no 
uso de serviços de saúde por grupos populacionais específicos.  
 
Palavras Chave: Deficiência. Acessibilidade. Desigualdade Social. Serviços de Saúde 
 
Abstract 
In this paper we discuss the accessibility of health services from the production and 
reproduction of their spaces by pedestrians. This articulation of the scale of the body and the 
city can not be taken only as an abstract the chain of interactions thus multidimensional 
general processes operate over the place, shaping and adapting these processes, in 
particular conditions of life of specific groups. For this, we refer back to everyday life of 
people with disabilities living in the city of Presidente Prudente-SP. Thus, we intend to 
analyze the characteristics of the geographic distribution of the population of persons with 
disabilities in order to obtain information about the accessibility to health services in this city. 
Through the handling of data about disability captured the 2010 census, conducted by IBGE, 
and mapping of the population with disabilities (hearing, visual, motor or mental / intellectual) 
it was observed that there are differences that reflect the spatial accessibility of health 
services. Therefore, we can consider accessibility an important feature of the use of territory 
by pedestrians, which explains the conditions of inequality in the use of health services for 
specific population groups. 
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1- Introdução 

 A acessibilidade aos serviços de saúde pode ser vista como uma forma de 

compreensão dos processos de produção e reprodução dos espaços urbanos 

contemporâneos, especialmente, por que o uso e apropriação da cidade revelam inúmeras 

formas de exclusão e desigualdade social. Tal situação é ainda mais perceptível quando se 

trata de pessoas com algum tipo de deficiência, que precisam se locomover em busca da 

saúde pelo espaço urbano.  

 Publicações do Instituto de Geografia e Estatística - IBGE, com dados preliminares 

da amostra do Censo 2010, revelam que o Brasil conta com um índice de 23,9% de pessoas 

com deficiência, aproximadamente 45,6 milhões da população. Em Presidente Prudente-SP, 

o número da população residente que possui alguma deficiência visual, auditiva, motora ou 

mental/intelectual investigadas, expressos pelos resultados preliminares da amostra, 

realizado e divulgado pelo Censo 2010 feito pelo IBGE, é de 21.4% de seus 207.610 

habitantes.  

 Ao fazer o mapeamento das deficiências para Presidente Prudente-SP, constata-se 

a existência de um maior contingente desta população nas áreas periféricas e longe dos 

estabelecimentos de saúde da cidade. Portanto, o objetivo aqui é analisar os padrões 

geográficos da deficiência para compreender como se concretiza a acessibilidade desses 

sujeitos aos serviços de saúde na cidade de Presidente Prudente-SP.  

 Tais indicadores, advindos do mapeamento feito com dados do Censo 2010 

Georeferenciados na base cartográfica da cidade de Presidente Prudente-SP, nos fizeram 

perceber que o acesso pode influenciar na apropriação dos espaços da saúde. Esse debate 

nos remete à articulação entre o que o sistema de saúde oferece aos sujeitos e como os 

sujeitos respondem por esta oferta. Portanto, consideramos que a reflexão geográfica sobre 

a deficiência pode nos revelar novos horizontes para o entendimento dessas práticas 

espaciais. Afinal, a restrita acessibilidade aos lugares podem provocar constrangimentos e 

inviabilizar o exercício dos direitos básicos do ser humano, como: educação, saúde, 

trabalho, dentre outros (SERPA, 2004).  

 Ao fazermos este recorte temático, pretendemos demonstrar que é possível uma 

compreensão mais clara das desigualdades de saúde-doença no espaço urbano, uma vez 

que os sujeitos representam e concebem tal espaço, de forma singular. Como temos 

verificado em outros estudos, é possível considerar que a escala geográfica do corpo pode 



 

 

 

 
 

 

influenciar a produção e reprodução do espaço urbano, quando se busca a saúde (ALVES, 

2010). 

2- Metodologia de Trabalho 

 Este trabalho teve como ponto de partida a elaboração do mapa da deficiência de 

Presidente Prudente-SP a partir de microdados e área de ponderação, informações estas 

fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nos microdados do 

Censo Demográfico 2010 constam as informações das pessoas e unidades domiciliares 

pesquisadas no questionário da amostra, e aqui serão discutidos, especificamente, os dados 

relacionados à deficiência, quais sejam: visual, auditiva e motora e mental/intelectual. 

De acordo com as notas metodológicas divulgadas pelo IBGE em 2011, a área de 

ponderação se define como sendo uma unidade geográfica formada por um agrupamento 

de setores censitários para a aplicação dos procedimentos de calibração das estimativas 

com as informações conhecidas para a população como um todo. A saber, o município de 

Presidente Prudente-SP, foi divido em 12 áreas de ponderação (IBGE, 2011).  

Para o Censo 2010, foram usados métodos e sistemas automáticos de formação de 

áreas de ponderação que possui critérios como: tamanho (para permitir estimativas com 

qualidade estatística em áreas pequenas), contiguidade (no sentido de serem constituídas 

por conjuntos de setores limítrofes com algum sentido geográfico) e homogeneidade em 

relação a um conjunto de características populacionais e de infraestrutura conhecidas 

(IBGE, 2011). 

Com os dados em mãos (tabela com dados brutos codificados, ver Tabela 1) foi 

necessário capturar aquelas informações necessárias para confecção do mapa, 

primeiramente levantando os dados que nos indicava quais setores formavam uma área de 

ponderação, bem como saber a quantidade de pessoas estavam contidas nessas áreas 

(quantidade de pessoas por áreas de ponderação, conforme Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Tabela 1- Dados agregados da amostra para área de ponderação e setor censitário - Presidente 
Prudente-SP 

 
Fonte: Dados censo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Tabela 2- Dados agregados da amostra quantidade de pessoas por setor censitário e área de 
ponderação - Presidente Prudente-SP 

 
Fonte: Dados censo 2010 

Org: Natália C. Alves 

 

O passo seguinte foi o de identificar quais as deficiências contidas em cada área de 

ponderação. Para tanto, foi criada uma tabela referente aos dados primordiais para cada 

deficiência (dados da deficiência por área de ponderação Tabela 3, exemplo da tabela feita 

para deficiência motora). 



 

 

 

 
 

 

 

Tabela 3- Dados agregados da amostra sobre deficiência motora - Presidente Prudente-SP 

 

Fonte: Dados censo 2010 

 

Para finalizar, confeccionamos a última tabela (Tabela 4), pela qual pudemos fazer o 

percentual da população contida em cada área de ponderação a partir da quantidade da 

população total da mesma.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Tabela 4- Percentual de deficientes por área de ponderação - Presidente Prudente-SP 

 

Fonte: Dados censo 2010 
Org: Natália C. Alves 

 

Tendo estes dados em mãos, estabelecemos a conexão das tabelas na base 

cartográfica da área urbana de Presidente Prudente-SP por meio de ferramentas de 

georeferenciamento. A partir desse georreferenciamento pudemos visualizar os dados em 

percentuais das pessoas com deficiência, distribuídas pelas áreas de ponderação de 

Presidente Prudente-SP (Figura 5).  

 

Figura 1- Mapa Percentual da deficiência por área de ponderação - Presidente Prudente-SP 

 



 

 

 

 
 

 

3- Resultados e discussão 

Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU (2008), é considerada pessoa 

com deficiência aquela 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.  

No que se refere aos números dessa população, a Organização Mundial da Saúde-

OMS, através do Relatório Mundial sobre a pessoa com deficiência (2011), estima que 

15,3% da população mundial, cerca de 978 milhões de pessoas dos estimados 6.4 bilhões 

de habitantes em 2004, possuíam “deficiências graves ou moderadas”, enquanto que 2,9% 

ou cerca de 185 milhões enfrentavam “deficiências graves”. Além destas informações, a 

OMS reconhece que existem disparidades entre indicadores de deficientes entre países 

ricos e pobres e entre zonas urbanas e rurais.  

No Brasil, de acordo com o censo do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), por 

meio dos resultados do Censo 2000, existia um índice de 14,5% de pessoas com 

deficiência, aproximadamente 24,6 milhões da população, ou seja, para cada 100 

brasileiros, no mínimo 14 apresentam alguma limitação física ou sensorial. Ainda segundo 

esses dados, as zonas urbanas se destacam com aproximadamente 20 milhões de 

deficientes e a zona rural com cerca de 4,6 milhões. Já em 2010, por meio de dados 

preliminares da amostra do Censo 2010, revelam que o Brasil conta com um índice de 

23,9% de pessoas com deficiência, aproximadamente 45,6 milhões da população. Ainda 

segundo esses dados, as zonas urbanas se destacam com aproximadamente 38,5 milhões 

de deficientes e a zona rural com cerca de 7,13 milhões.  

Em Presidente Prudente-SP, o número da população residente que possui uma das 

deficiências investigadas é de 43.936 pessoas e são expressos pelos resultados 

preliminares da amostra do censo 2010, realizado e divulgado pelo IBGE. Temos neste 

município, portanto, quase 21.4% de seus 207.610 habitantes com alguma deficiência 

visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. Entretanto, no censo de 2000, o número de 

pessoas com alguma deficiência era de 26.386 pessoas, ou seja, quase 14% da população 

que neste ano estimava-se 190.000 habitantes.  

De acordo com o mapa final confeccionado com os dados sobre deficiência, 

capturados do censo 2010, observou-se a concentração dessa população nas áreas 

periféricas da cidade de Presidente Prudente-SP, onde se concentram as camadas mais 



 

 

 

 
 

 

pobres do município, conforme estudos anteriores (MELAZZO e GUIMARAES, 2010). Por 

isso, podemos considerar que o espaço urbano não é um mero recipiente onde ocorrem as 

relações físicas, biológicas e sociais.  

Pelo contrário, o espaço passa a ser um elemento ativo na produção e reprodução 

da experiência em saúde, da população em geral, e para essa reflexão, as pessoas com 

deficiência(s).  

Isso porque, quando localizamos o Ambulatório de Fisioterapia, implantado no 

campus da Universidade Estadual Paulista - UNESP de Presidente Prudente-SP; onde são 

atendidas pessoas que precisam de fisioterapia em diversas especialidades, no mapa, 

constatamos que a distância a ser percorrida é relativamente grande, principalmente, devido 

a problemas de transporte urbanos, além das dificuldades normais advindas da deficiência. 

Essa realidade já foi detectada, de certa forma, na pesquisa de Chagas (2007). Tal 

trabalho revelou que os deficientes entrevistados têm dificuldade de se locomover até os 

serviços de saúde, que estão situados em sua maioria no centro da cidade. Portanto, para 

Chagas (2007, p. 25), o fator da exclusão social também se coloca como um agravante, 

pois:  

 
“Nos lugares em que há carências no acesso às condições básicas de 
saúde, de moradia, de escola, de trabalho, de outros equipamentos e 
serviços necessários, as pessoas passam a ter dificuldades, por vezes, de 
tal ordem que as impedem de usufruir de seus direitos e de resolver seus 
problemas. Pessoas com deficiência podem ter esta condição em maior 
intensidade, pois há ainda outro fator de interferência no uso e no acesso a 
estas necessidades.” 

 

Neste contexto, podemos relacionar os resultados com a questão da acessibilidade, 

uma vez que esta sendo definida como uma característica da oferta de serviços de saúde ou 

da relação entre a oferta e a população. Seja esta uma característica geral, seja restrita à 

acessibilidade geográfica, não se pode esquecer que a garantia do direito de todos à saúde, 

somente é conquistada se a população tiver condições de acessibilidade aos serviços 

(DONABEDIAN, 1973.). 

 Entretanto, o Brasil tem hoje um dos mais modernos marcos legais de direitos da 

pessoa com deficiência, implantados a partir da Constituição de 1988 pela Lei 7.853/89 

(Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social), 

complementada por leis federais, dentre elas a 8.213 (Lei da cota de 1991, dispõe sobre a 

reabilitação profissional) e a 10.098 (Lei da Acessibilidade de 2000) e por legislações 

estaduais e municipais.  



 

 

 

 
 

 

 Conclui-se daí que somente verificando as condições sócio espaciais pode-se 

compreender a situação de vida das pessoas, ou seja, as capacidades das pessoas podem 

ser apreciadas conforme as condições de facilitação ou de limitação relacionadas às suas 

práticas sócio espaciais. O espaço urbano, nesse caso, pode ser colocado como um dos 

fatores de entrave à acessibilidade aos serviços de saúde e, dentre essas, mais 

especificamente as pessoas com deficiência(s). Isso se torna uma problemática uma vez 

que estes serviços estão concentrados na maioria das vezes nos centros das cidades. 

 

4- Conclusões 

 Os resultados discutidos, até o momento, nos remete ao entendimento da produção 

e reprodução do espaço cotidiano, cujo corpo é a escala elementar. Afinal, as pessoas 

(deficientes ou não) não são passivas ao se relacionar com o meio urbano, e a escala 

geográfica do corpo pode ser considerada expressão de resistência e transgressão dos 

obstáculos à acessibilidade na produção e reprodução do espaço urbano. 

 Para tanto, reforçamos essa perspectiva da pesquisa com as falas Mc Dowell (1999, 

p. 101 e 102): 

“... o corpo e a cidade não são duas formas separadas e distintas...”, por 
sua vez o corpo (como produto cultural) transforma e reinscreve a paisagem 
urbana segundo suas distintas necessidades (físicas, simbólicas, dentre 
outras) num processo de ampliação do conceito de urbano para além de 
sua estrutura física. 

 

 Entretanto, estamos cientes da necessidade do aprofundamento das definições 

conceituais e ainda mais as metodológicas, devido a complexidade e especificidade das 

interações no espaço urbano concretizadas por atores que têm inúmeras formas e 

diferenças em sua “deficiência”. Portanto, é necessário trazer à luz da Geografia essas 

questões, pois, apesar das leis que garantem acesso a todos, as pessoas com de 

deficiência(s) encontram na vida cotidiana uma organização espacial que pode excluí-las da 

experiência urbana. 

  Isto ocorre, possivelmente, porque as cidades oferecem obstáculos físicos e 

socioculturais que as impedem de viver em igualdade de condições com os outros citadinos 

em busca de saúde (LIMA, 2006). Fatores que certamente podem concretizar 

acessibilidades específicas, porque o corpo doente ou sadio não está fechado e limitado 

pela pele, e ele não pode ser pensado de forma alheia à sua determinação cultural, social e 

espacial, devido à inquestionável influência destes fatores na formação da identidade do 



 

 

 

 
 

 

indivíduo. Esses fatores possibilitam, portanto, práticas sociais múltiplas, que determinaram 

peculiarmente a representação do processo saúde-doença, sua manifestação sintomática, e 

sua reprodução objetiva e subjetiva. 
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