
Avanços e Retrocessos 
do direito à saúde 





Legislação básica 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 Lei Federal nº 7.853/89 

 Decreto Federal nº 3.298/99 

 Lei Federal nº 8.213/91 – Lei de Cotas 

 Decreto Federal nº 3.048/99 

 Lei Federal nº 8.742/93 – LOAS  

 Lei Federal nº 9.394/96 – LDE 



Legislação básica 

 Lei Federal nº 10.048/00 – Lei da Prioridade  

 Lei Federal nº 10.098/00 – Lei de Acessibilidade 

 Decreto Federal nº 5.296/04 – Decreto de Acessibilidade 

 Decreto Federal nº 6.949/09 – Convenção da ONU 

 Lei Federal nº 12.764/12 – Lei do Autismo 

 Lei Federal nº 13.146/15 – Lei Brasileira da Inclusão 

 ABNT NBR Nº 9050/2015 – Norma Técnica 



E o que são políticas públicas? 
• Conjuntos de programas, ações, metas e planos das três esferas de 

governo, traçadas para alcançar o bem-estar da sociedade e o 
interesse público. E tais ações selecionadas pelos representantes 
públicos (os governantes ou aqueles que decidem), ou seja, são 
aquelas que eles entendem/classificam como sendo as demandas 
ou expectativas da sociedade que demandam a necessidade de 
atendimento imediato. 

• As políticas públicas objetivam responder a demandas, sobretudo 
dos setores marginalizados da sociedade, considerados em situação 
de vulnerabilidade social. Essas demandas são interpretadas por 
aqueles que ocupam o poder, porém, influenciadas por uma agenda 
criada na sociedade civil através da pressão e da mobilização social. 



Constituição da República Federativa  
do Brasil de 1988 

 Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; (...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. 



Lei Federal nº 7.853/89 - Primeira Lei a dispor 
sobre os direitos da pessoa com Deficiência 

Artigo 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 

exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição 

e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Artigo 8º - Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e 

ambulatorial à pessoa com deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que 

alude esta Lei; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm


Conceito de pessoa com deficiência  
anterior a convenção e a lbi 

 

O artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 combinado com o artigo 5º do Decreto Federal 

nº 5.296/04 considera pessoa com deficiência. 

• Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física; 

• Deficiência Intelectual – Funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas; 

• Deficiência Visual e Auditiva – Perda bilateral, parcial ou total; 

• Deficiência Múltipla - Associação de duas ou mais deficiências. 



Conceito de pessoa com  
deficiência APÓS A LBI 

Pessoas com deficiência são aquelas 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 (artigo 1º do Decreto Federal nº 6949/09 e artigo 2º da 

Lei Brasileira de Inclusão). 

A pessoa com deficiência deve ser tratada como pessoa humana, respeitadas as suas 

limitações de acordo com as suas reais condições. Termos como Descapacitados, 

Mongolóides, Excepcionais, Diferentes, Anormais, dentre outros, traduzem preconceitos 

e reproduzem diversos estigmas. 



 
Lei Brasileira da Inclusão – SAÚDE E VIDA 

• É função do poder público garantir a dignidade da 

pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 

• A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a 

passar por intervenção clínica ou cirúrgica, a 

tratamento ou a internação forçada. A pessoa com 

deficiência deverá dar autorização antes de passar por 

tratamento, ser hospitalizada e ou se submeter a 



Lei Brasileira da Inclusão – SAÚDE E VIDA 

• Caso a pessoa não possa ser atendida em casa, ela deverá ter garantido seu transporte e 

sua acomodação (com direito a acompanhante) para o tratamento, sendo que pessoa 

com deficiência terá sempre direito a acompanhante em tempo integral. 

• Os espaços dos serviços de saúde públicos ou privados (hospitais, UPAs, etc.) precisam 

estar prontos para receber a pessoa com deficiência. Não pode haver barreiras e a 

comunicação deve ser boa para todos. 

• É violência contra a pessoa com deficiência agir de maneira que cause morte ou 

sofrimento físico e psicológico. Não fazer nada ao presenciar um ato de violência 

também é crime. 



PORTARIA Nº 199/14 - Institui a Política Nacional 
de Atenção às Pessoas com Doenças Raras 

São objetivos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras: 

• Garantir a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de saúde em relação às 

pessoas com doenças raras, com consequente redução da morbidade e mortalidade. 

• Estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em todos os níveis de atenção 

do SUS, além de proporcionar a atenção integral à saúde das pessoas com doença rara na Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), ampliando o acesso universal e regulado das pessoas com doenças raras. 

• Garantir às pessoas com doenças raras, em tempo oportuno, acesso aos meios diagnósticos e 

terapêuticos disponíveis conforme suas necessidades, bem como qualificar a atenção às pessoas 

com doenças raras. 



outros temas importantes 
sobre SAÚDE E VIDA 

- Internação domiciliar: É abusiva a cláusula que exclui a internação 

domiciliar e a sua recusa configura dano moral. 

- Medicamentos de Alto Custo: Os medicamentos que o Sistema Único de 

Saúde não fornece devem ser obtidos pela via judicial, uma vez que a 

constituição prevê como dever do Estado a garantia da saúde. 

- Obtenção de insumos e equipamentos: Alguns insumos são garantidos 

pelo Sistema Único de Saúde. Caso o modelo não seja adequada, através 

da via judicial o mesmo pode ser obtido. 



MODELOS DE ORGANIZAÇÃO E  
GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 
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Serviços em saúde 

Fornecimento de medicamentos 

Tratamento médico-hospitalar 

Tratamento médico hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos[5] 

Convênio médico com o SUS 

Planos de saúde (direito do consumidor) 

Planos de saúde (benefício trabalhista) 

Doação e transplante órgãos/tecidos 

Saúde mental 

Controle social e Conselhos de saúde 

Hospitais e outras unidades de saúde 

Erro médico 

TOTAL 

Precarização em números: Processos Ajuizados 

Fonte:  Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2016. 





OBRIGADO! 


