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A deficiência física é um fenômeno biológico e
social, que atinge aproximadamente 2% da
população e traz grandes dificuldades para a
vida cotidiana da pessoa portadora e de sua
família. Dificuldades que estão relacionadas a
suas limitações físicas e motoras, assim como
àquelas impostas pela sociedade que se
manifestam pela segregação, pelo estigma e
pelo preconceito. O objetivo principal dessa
pesquisa foi analisar as condições de vida e de
saúde dos portadores de deficiência física
residentes na área de abrangência do Centro
Saúde Escola, em Botucatu-SP, para fornecer
subsídios ao planejamento de políticas
públicas e a fixação de prioridades orientadas
à inclusão social. Essa pesquisa foi realizada
em duas fases: na primeira fase realizamos
inquérito em 25% dos domicílios da área
urbana de Botucatu, para localizar os
portadores de deficiência física. O
encerramento dessa primeira fase deu-se com
a distribuição espacial dos portadores de
deficiência física, mediante técnica de
geoprocessamento. Na segunda fase foi
realizada a caracterização biomédica e social
das pessoas portadoras de deficiência física e
suas famílias, identificados na fase anterior e
residentes na área de abrangência do Centro
de Saúde Escola, mediante a aplicação de um
questionário estruturado com os seguintes
tópicos: identificação, dados familiares, dados
sobre a deficiência física - tipo, origem, forma
de locomoção -, consumo de habitação,
consumo de água e consumo de serviços de
saúde. Grande parte das pessoas portadoras
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de deficiência física tem mais de sessenta
anos, não trabalha, estudou apenas quatro
anos, é hemiplégico, adquiriu a deficiência na
fase adulta, devido a um acidente vascular
cerebral, vivem em condições precárias, não
passou pelo processo de reabilitação e seus
domicílios estão concentrados em áreas de
exclusão social. Relatam grande dificuldade de
realizar atividades de vida diária e de se
locomover dentro do espaço urbano, uma vez
que não há ônibus adaptado e muitas
barreiras arquitetônicas.
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