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Resumo: O isolamento social é uma das medidas de prevenção da transmissão 

do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID-19, que 

apresenta índices preocupantes de morbimortalidade em todo o mundo. 

Identificar o impacto do cenário atual na vida das pessoas com deficiência, tendo 

em vista a condição crônica e, por vezes limitantes, é importante para traçar 

estratégias de cuidados acessíveis. Objetiva-se identificar na literatura o impacto 

da Covid-19 para as pessoas com deficiência. Trata-se de uma revisão da 

literatura, realizada em novembro de 2020. A busca ocorreu na PubMed, via 

portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, e nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online via 

Biblioteca Virtual em Saúde. Realizou-se o cruzamento dos seguintes 

descritores: “disabled persons” e “Covid-19”, com o operador booleano AND. Os 

critérios de inclusão foram: artigos na íntegra nos idiomas português, inglês e 

espanhol relacionados à temática, já os de exclusão foram: artigos em pré-print, 

protocolo de estudos e editorial. Foram encontrados 114 artigos, contudo, após 

a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, 13 artigos compuseram a 

amostra final. Evidenciou-se que, embora as pessoas com deficiência 

apresentem estratégias de enfrentamento, por meio da aceitação, essa 

população também apresenta vulnerabilidade ao que concerne às medidas de 

prevenção adotadas pelos governos como manter o distanciamento social e a 

higienização das mãos, relacionadas à deficiência física e visual. Pessoas com 

deficiência intelectual são vulneráveis à compreensão das informações 

divulgadas para prevenir a contaminação. Na perspectiva da síndrome 

respiratório, esse grupo tem mais chances de desenvolver sintomas graves da 

Covid-19, por apresentar episódios frequentes de engasgo, alterações 

musculares e sensitivas na região orofacial e dificuldade de comunicação. Tais 

impactos estão associados ao planejamento e práticas de saúde. É evidente a 

necessidade de planejamento político e de gestão com a finalidade de promover 

equidade no atendimento inclusivo de pessoas com deficiência durante a 
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pandemia, além de estratégias de prevenção acessível direcionadas às pessoas 

com deficiências. 
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