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DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

RIGHTS OF A PERSON WITH DISABILITIES TO HEALTH SERVICES 
 

Ana Paula Lima Albuquerque1 

 
RESUMO  
A trajetória história da Pessoa com Deficiência sucede de diferentes 
tratamentos ao longo do tempo. A constante luta pelo reconhecimento 
dos direitos sociais assumiu grande importância, visto que os 
Movimentos Sociais em prol dessa população são significativos para 
melhores condições de vida e contra práticas discriminatórias, visando 
à inclusão social. Perante o exposto, utilizou-se como metodologia 
pesquisa documental e bibliográfica, e como método o materialismo 
histórico dialético. Neste intuito, apresentou-se como base a 
Constituição Federal de 1988, Política Nacional de Saúde da Pessoa com 
Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros. 
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ABSTRACT 
The historical trajectory of the Person with Disabilities follows different 
treatments over time. The constant struggle for the recognition of social 
rights assumed great importance, since the Social Movements in favor 
of this population are significant for better living conditions and against 
discriminatory practices, aiming at social inclusion. In view of the above, 
documental and bibliographic research was used as a methodology, and 
dialectical historical materialism as a method. For this purpose, the 
Federal Constitution of 1988, National Health Policy for Persons with 
Disabilities, Statute of Persons with Disabilities, among others, was 
presented as a basis. 
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1 Graduação em Serviço Social pela Universidade Ceuma (2020). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção social da pessoa com deficiência direcionou-se a uma imagem de 

desvantagem e estigmatizada, sucedendo a noção de abandono como solução. Esta 

invisibilidade histórica proporcionou tratamentos negligentes, colocando-os à margem da 

sociedade. Verifica-se as variações de tratamentos nos períodos históricos perante os 

diferentes modelos culturais, através da exclusão, segregação, integração e a inclusão social. 

Portanto, há uma trajetória histórica marcada de luta por novos paradigmas em favor 

de um novo pensamento que rompesse com a imagem de impedimentos, barreiras e práticas 

discriminatórias que proporcionaram a exclusão social. Desse modo, despertaram-se lutas em 

prol do reconhecimento por cidadania, visando à garantia direitos sociais, principalmente para 

acesso à educação, trabalho, saúde e lazer. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), considerada como 

Constituição Cidadã, assegura direitos sociais inerentes à pessoa humana. Nesse sentido, 

demarca-se como avanço a entrada da saúde de forma universal, a qual se torna dever do 

Estado através do Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, o direito à saúde pública torna-se 

imprescindível a esta população, visto que garante o acesso aos serviços públicos de saúde.  

A Lei Orgânica da Saúde N°8.080/90 dispõe os direitos para população, citando o acesso 

à pessoa com deficiência. Desse modo, a pessoa com deficiência possui esse reconhecimento 

orientado pelo conceito ampliado de saúde e em princípios basilares por meio da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência na Portaria nº 1.060 de 5 de junho de 2002. Além 

disso, destaca-se a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, O Plano Viver sem 

Limites, a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 

Portanto, o interesse pelo tema deste estudo justifica-se pela sua importância da 

efetividade dos direitos às pessoas com deficiência nos serviços de saúde pública, sendo este 

um fator para qualidade de vida. Nesse contexto, objetivou analisar o histórico da pessoa com 

deficiência e o escopo da Política Pública de Saúde que trata sobre garantia de direitos à pessoa 

com deficiência no Sistema Único de Saúde. Dessa forma, este estudo propõe apresentar os 

direitos à saúde da Pessoa com Deficiência nas legislações brasileiras. 
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O método utilizado foi o materialismo histórico dialético por permitir a aproximação do 

assunto dentro da totalidade e movimento, consistindo então, em um permanente movimento 

para compreender a dinâmica dos fenômenos sociais para superação de uma visão estagnada 

do senso comum. A metodologia aplicada submeteu pesquisa bibliográfica e documental, 

utilizando-se estudos e autores para alcançar a temática apresentada neste trabalho. 

Com intuito de favorecer melhor compreensão organizou-se em 4 capítulos. O primeiro 

consta a introdução com principais elementos. O segundo dispõe sobre o histórico do 

reconhecimento da Pessoa com Deficiência no Brasil. O terceiro capítulo consta sobre atenção 

e direitos do acesso à saúde. Por fim, as considerações finais citam os destaques e a conclusão 

deste estudo. 

 

2 O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) NO BRASIL: 

avanços e desafios 

 

Por muito tempo a deficiência foi entendida meramente com um fator biológico. No 

Modelo Médico o enfoque fundamenta-se que consequências na sociedade seriam resultados 

das lesões, mediante os impedimentos corporais; físico, sensorial e intelectual, por exemplo. 

Desse modo, a problemática é centralizada no indivíduo em decorrência do que ele possui, 

através da doença que necessita de reabilitação, ou seja, em um reparo.  

A estruturação do entendimento médico desconsidera os fatores sociais do cotidiano da 

população. Direcionando-se em fatores meramente biológicos através da deficiência do 

indivíduo. Dessa forma, o modelo médico indica a reabilitação da pessoa com deficiência para 

dessa forma inseri-lo na sociedade. Em suma, essas condições ocasionavam os indivíduos em 

situações de desvantagens, limitando sua participação social. 

Diniz (2007) apresenta uma reflexão do modelo médico e do modelo social. O primeiro 

é entendido que a deficiência é uma consequência natural do corpo com lesão; uma limitação 

do indivíduo em que é naturalizada a opressão de um corpo com lesionado, ou seja, as 

opressões decorriam das lesões corporais. No segundo, o modelo social se contrapõe a essa 

perspectiva, na tese que a experiência da exclusão não é por conta da lesão do indivíduo, mas 

sim da organização da sociedade excludente. Logo, no modelo social as causas de segregação 

são as barreiras sociais.  
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A perspectiva central no modelo social é o reconhecimento do fenômeno social que gera 

a exclusão. Haja vista a construção estabelecida ao longo do tempo que proporciona, por 

exemplo, os preconceitos, discriminações e inacessibilidade aos serviços essenciais. A exclusão 

e outros fatores podem ser caracterizados como problemáticas estruturais da sociedade, por 

isso, esses entendimentos levantaram novos questionamentos. Essas novas visões defendem a 

perspectiva do modelo social da deficiência, proporcionando que as problemáticas que 

anteriormente eram silenciadas começassem a ser questionadas. 

Segundo Sassaki (2011) no período de integração, a partir do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes, entrou em cena o lema usado por organizações das pessoas com 

deficiência: “Nada Sobre Nós Sem Nós”,2 o qual remete a ideia de inclusão. Entretanto, foi 

introduzido no período de integração social, no qual a ideia consistia que as pessoas com 

deficiência poderiam ser participantes, sendo geradoras e não somente receptoras, sendo este 

período que restringiam e não respaldavam as entidades formadas por e para pessoas com 

deficiência nas tomadas de decisões, então este lema expressa que as decisões devem estar em 

representantes diretos do grupo. 

Esse contexto pode ser considerado um grande passo, todavia, necessitava a 

ultrapassagem da visão do sujeito como foco de integração ou modificação, partindo para a 

necessidade do reconhecimento da pessoa com deficiência para dispor de direitos sociais, bem 

como a inclusão social. 

 

2.1 OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL: lutas e resistências  

 

As mobilizações cresceram especificamente com a redemocratização do país, diante das 

organizações da classe trabalhadora e a intensificação dos movimentos sociais na conjuntura 

da época, uma vez que anteriormente foram silenciados. Em consequência desses novos 

conceitos ocorreu avanços e transformações sociais. Em vista disso, essa conjuntura 

proporcionou novas roupagens para as lutas das pessoas com deficiências, ampliadas por uma 

trajetória da pessoa com deficiência marcada por resistência contra práticas discriminatórias. 

 
2 Sassaki (2011) menciona brevemente que a junção do lema significa que nenhum assunto a respeito das pessoas 
com deficiência poderá ser constituído sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência. 
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Desse modo, O Movimento das Pessoas com Deficiência surgiu no final dos anos de 

1970, objetiva-se transformação social, tornando-os agente protagonista da luta pelo 

reconhecimento e ampliação de seus direitos. Com objetivos claros e definidos, principalmente, 

em atingir autonomia dentro dos movimentos e nos debates decisórios sobre a vida da PcD.  

A resistência por melhores condições de vida ganhou cenário com o passar dos anos. De 

modo que o combate era centralizado ao histórico de negligência, abandono e exclusão da 

pessoa com deficiência, ganhando cada vez mais espaço contra as problemáticas existentes. 

Conforme Miranda descreve (2003, p.5):  

 
A prática da integração social no cenário mundial teve seu maior impulso a partir dos 
anos 80, reflexo dos movimentos de luta pelos direitos dos deficientes. No Brasil, essa 
década representou também um tempo marcado por muitas lutas sociais 
empreendidas pela população marginalizada. 

 

Favoreceu o progresso no Brasil para o atendimento a PcD, porém, era baseado somente 

no modelo de integração vigente naquele período. De acordo com Garcia (2010, p.29): “[...] a 

nossa trajetória histórica, em que as pessoas com deficiência eram ‘ignoradas’ ou ‘caminhavam 

em silêncio’, se encerra no ano de 1981, declarado pela ONU como Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente (AIPD)”. 

Embora ao longo do tempo os termos para o referido segmento foram demarcados ao 

serem definidos como: “necessitados”, “especiais”, “portadores de deficiência”, entre outros 

termos que causavam descriminações. De tal forma que as terminologias podem ser 

caracterizadas como capacitistas.  

Esse vocabulário depreciativo proporcionou o surgimento de resistências que frente a 

estes tratamentos, bem como entrando em pauta como uma problemática dentro dos 

movimentos. Caminhando então para debates visando definir qual termo seria mais adequado, 

o qual colocasse o ser humano a frente, independente do que ele possui, ao passo que 

proporcionou para uma substituição imprescindível.   

Neste contexto, um direito garantido foi o reconhecimento em forma de uma 

nomenclatura adequada determinada pela Convenção das Nações Unidas para um tratamento 

como direito, definido como: Pessoa com Deficiência. Declarando-se a entrada da terminologia 

centrada no ser humano inerente ao que ela possui, destacando a pessoa independente da 

deficiência, colocando à frente como ser humano.  
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3 ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD): o acesso aos serviços públicos de 

saúde  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura o acesso à saúde pública e visa garantir 

serviços para a promoção, proteção e recuperação. A oferta de forma igualitária pressupõe 

extrema importância para o acesso à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de 

saúde, pois dessa forma possibilita o atendimento em equidade a partir das necessidades 

específicas de cada pessoa. Desse modo, pretende-se aqui citar os principais pontos legais no 

âmbito da política pública que assegura este direito à pessoa com Deficiência. 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei n°8.080 sancionada em 19 de setembro de 1990, 

regulamenta os serviços de saúde em todo território nacional. Dispõe sobre a promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Esta lei contempla o acesso à população com os princípios 

doutrinários do SUS: universalidade, equidade, integralidade, e os princípios organizativos: 

descentralização, regionalização e hierarquização. 

A LOS por meio da CONASS3 menciona nas disposições gerais (BRASIL, 2003, p.22): 

 
Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  
§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  
§ 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.  
Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.  

 
Um mecanismo de suma importância para o acesso aos serviços de saúde do SUS é o 

Tratamento fora do Domicilio (TFD). Considera-se entre um dos programas de suma 

importância, visto que esse programa é assegurado por meio da portaria n.°55/99 da Secretaria 

de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. Estabelece o deslocamento dos usuários para 

tratamento fora do domicílio de residência, considerando a necessidade de garantir acesso aos 

pacientes para serviços assistenciais de outro município (BRASIL, 1999) 

 
3 O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS). 
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Estabelecido de forma legal, conforme o principal ponto voltado a atender diretamente 

esse público trata-se da Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência. Foi instituída em 

cinco de junho de 2002 através do Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 1.060 de cinco 

de junho de 2002. Esta política tem como principal objetivo a inclusão das pessoas com 

deficiência em toda a rede de serviços da saúde pública. 

Desse modo, a citada política objetiva a inclusão da pessoa com deficiência em toda rede 

de serviços do SUS, nas diretrizes da promoção da qualidade de vida, assistência integral à 

saúde, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, 

organização e funcionamento dos serviços de atenção e capacitação de recursos humanos. Em 

suma, este mecanismo do Ministério da Saúde é voltado para a inclusão das pessoas com 

deficiência em toda a rede de serviços do SUS e caracteriza-se por reconhecer a necessidade de 

realização do processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde 

das pessoas com deficiência no Brasil (BRASIL, 2010). 

O SUS deve oferecer assistência às pessoas com deficiência como qualquer cidadão, 

portanto, sobre a necessidade da efetivação desse direito de forma acessível, faz-se necessário 

citar a Cartilha de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde (SUS), 

elaborada em 2009 pelo Ministério da Saúde por meio do Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas e Secretaria de Atenção à Saúde. Essa Cartilha visa o 

fortalecimento do acesso aos serviços de saúde através da disseminação de informações desse 

assunto para pessoa com deficiência, família e sociedade.  

Com o Plano Viver sem Limites, o Governo Federal instituiu, em 2012, a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência. Por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

visa à implantação, qualificação e monitoramento das ações, referente à reabilitação e de 

Atenção Primária. Nesse contexto, com a previsão tanto da necessidade de identificação 

precoce de deficiências através do marco da Política Nacional de Triagem Neonatal. Diante 

disso, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência planejou as ações de Atenção 

Básica e Criação do Centro Especializado em Reabilitação (CER). (BRASIL, 2013). 

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência instituída pela Portaria N°793 de 24 de 

abril de 2012 determina a criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção no âmbito 

do SUS. Desse modo, as diretrizes são pautadas nos direitos humanos, assegurando a 

autonomia da pessoa com deficiência, promoção da equidade e do respeito, garantia de acesso 
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aos serviços, atenção humanizada etc. Aqui mencionados brevemente, os seguintes objetivos 

gerais: ampliação do acesso e qualificação do atendimento, promover a vinculação das pessoas 

com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias 

aos pontos de atenção; e garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes 

de saúde no território (BRASIL, 2012). 

Nessa perspectiva, ao se falar sobre a Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência faz-se 

necessário citar de que forma são organizados os componentes para o acesso a estes serviços. 

O documento que dispõe a Portaria n°793 (2012) cita que Atenção Básica na Rede de Cuidados 

terá atenção as Unidades Básicas de Saúde (UBS), dispondo do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e atenção odontológica.  

E compõe a Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, 

Ostomia e em Múltiplas Deficiências, terá como pontos de atenção: Estabelecimentos de saúde 

habilitados em apenas um Serviço de Reabilitação; Centros Especializados em Reabilitação 

(CER); e Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). 

Portanto, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência menciona sobre o direito 

à saúde (BRASIL, 2015, p. 16 e 17): 

 

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os 
níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e 
igualitário. 
 § 1o É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das 
políticas de saúde a ela destinadas.  
§ 2o É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que 
regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos 
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo 
temas como sua dignidade e autonomia. Estatuto da Pessoa com Deficiência  
§ 3o Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, 
especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida 
capacitação inicial e continuada.  
§ 4o As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 
devem assegurar:  
I – diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;  
II – serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer 
tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e 
qualidade de vida;  
III – atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação;  
IV – campanhas de vacinação;  
V – atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;  
VI – respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa 
com deficiência;  
VII – atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;  
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VIII – informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares 
sobre sua condição de saúde;  
IX – serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de 
deficiências e agravos adicionais;  
X – promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no 
SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem 
como orientação a seus atendentes pessoais; 
XI – oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, 
insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.  
§ 5o As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que 
participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para 
sua manutenção. 

 

Portanto, para a efetividade dos preceitos nos direitos garantidos no âmbito do SUS 

necessita do atendimento com atenção humanizada, visto que é voltada para as necessidades 

específicas de cada usuário, e por meio da intervenção biopsicossocial. Em razão disso, a 

Legislação direciona o eixo da acessibilidade para assegurar a pessoa com deficiência nos 

serviços públicos de saúde. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo demonstrou-se que as raízes das práticas discriminatórias contra 

pessoas com deficiência proporcionam barreiras para efetivação dos direitos. Com as 

mobilizações muitas conquistas foram alcançadas, contudo, existem desafios a serem 

refletidos, pois existem fatores que contribuem para ineficiência e violação dos direitos, por 

intermédio da exclusão social. Desse modo, a pesquisa justifica-se pela importância da garantia 

dos direitos às pessoas com deficiência.  

Verifica-se o progresso da sociedade com a tecnologia e avanço da medicina, além da 

garantia em direitos sociais, possibilita um avanço para pessoas com deficiência, porém, não 

significa diretamente fatores para uma qualidade de vida, mediante as dificuldades ainda 

existentes. Desse modo, este debate dar-se sobre as condições de acessibilidade da pessoa com 

deficiência aos serviços de saúde. Portanto, objetivou-se analisar o histórico da pessoa com 

deficiência e a Legislação que assegura direitos ao Sistema Único de Saúde.   

Verifica-se a ampla legislação brasileira que assegura direitos sociais à pessoa com 

deficiência. A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde N°8.080/90, no conceito 

ampliado de saúde possibilita melhores condições para o acesso aos serviços no âmbito no 
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Sistema Único de Saúde. Ressaltam-se os programas voltados à inclusão, como o Plano Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência- Viver sem Limite, por meio do Decreto 7.612.  

Dado o exposto, identifica-se que as ações voltadas são relacionadas com as 

necessidades destes usuários do SUS. No entanto, em forma de reparação das problemáticas 

históricas para viabilizar este acesso. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência no 

decreto N°1.060/2002 entra em vigor para assegurar a inclusão da Pessoa com Deficiência ao 

Sistema Único de Saúde, pois visa responder essas complexidades no cotidiano desta 

população. Além do Plano Viver sem Limites que visa articulação de políticas públicas para 

garantir a Atenção à saúde da Pessoa com Deficiência. 
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