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LEGISLAÇÃO REFERENTE ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - UM ESTUDO COMPARATIVO

SAÚDE

Cláudio Viveiros de Carvalho

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

No Brasil, a proteção à pessoa com deficiência é preceito constitucional,

estabelecido no art. 203, IV, da Carta Magna. Com base nessa determinação, a legislação

infraconstitucional garante aos portadores de deficiências benefícios de várias ordens, objetivando

sua proteção e integração na sociedade. Tal preceito deve-se às inquestionáveis dificuldades por

eles enfrentadas em sua vida cotidiana, o que lhes confere condição de maior vulnerabilidade

social. Atualmente há mais de 30 leis federais que tratam do assunto, definindo situações as mais

diversas. Ao assegurar benefícios legais para esses cidadãos, a norma jurídica prima por visar a

uma maior eqüidade da sociedade brasileira.

Considerando especificamente a área de saúde, cabe ressaltar que a Carta

Magna, em seus artigos 196 e seguintes, assegura acesso universal e igualitário às ações e serviços

de promoção, proteção e recuperação da saúde. Disso depreende-se caber ao Poder Público, na

figura do Sistema Único de Saúde, promover todas as ações necessárias à manutenção ou à

recuperação da saúde do cidadão brasileiro - seja ele pessoa com deficiência ou não.

Para avaliação mais aprofundada da legislação infraconstitucional acerca

do assunto, sugerimos consulta aos Estudos "Legislação sobre pessoas portadoras de deficiência 

área da saúde", elaborado pela Consultora Alcinda Maria Machado Godoi em 2004, e "Proteção

legal ao portador de deficiência no Brasil", de autoria do Consultor Cláudio Viveiros de Carvalho,

ambos disponíveis nesta Consultoria Legislativa.

A LEGISLAÇÃO DO MERCOSUL E DA UNIÃO EUROPÉIA

A questão da pessoa com deficiência não é tratada de forma específica

pela legislação que cria o Mercosul ou pela que cria a União Europêia. Ainda, não foi possível ter

acesso às leis de todos os países membros desses blocos. Dessa forma, trataremos o assunto com
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base na legislação federal de alguns desses países e da Convenção sobre os direitos das pessoas

com deficiência da ONU.

MERCOSUL

ARGENTINA 1

Várias leis tratam de questões relacionadas à saúde das pessoas com

deficiência:

1. Lei n? 22.431, de 16 de março de 1981, cria o "Sistema de

proteção integral às pessoas com deficiência", com os seguintes

dispositivos:

a. Conceitua deficiência como "alteração funcional

permanente ou prolongada, fisica ou mental, que em

relação à idade e ao meio social implique desvantagem

considerável para sua integração familiar, social,

educacional ou laboral".

b. Assegura atenção médica às pessoas com deficiência.

c. Prevê serviços especiais para atendimento das pessoas

com deficiência.

d. Inclui no conceito de prestação médico-assistencial básica

as relacionadas à reabilitação das pessoas com deficiência.

2. Lei n" 23.661, de 29 de dezembro de 1988, que cria o "Sistema
nacional de seguro de saúde". Assegura, em seu artigo 28,

cobertura integral dos gastos com medicamentos para as pessoas

com deficiência.

3. Lei n" 24.901, de 05 de novembro de 1997, que cria um "Sistema

de prestações básicas de habilitação e reabilitação integral a favor
das pessoas com deficiência", contemplando ações de prevenção,

assistência, promoção e proteção.

a. Assegura, por parte das Obras Sociais, cobertura total do

custo de terapias e reabilitação, direcionadas tanto ao

lD isponíve1no endereço http://www.fameargyntina.com.arlleyes.php. acesso em 16.08.07.
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indivíduo quanto ao grupo familiar; internações; ações de

prevenção.

b. Prevê cobertura da assistência por profissionais que não

pertençam ao corpo de profissionais da obra social.

CHILE

A Lei n° 19.284, de 14 de janeiro de 1994, establece nonnas para a

integração social plena das pessoas com deficiência:

1. Conceitua como pessoa com deficiência "toda aquela que, como

conseqüência de uma ou mais deficiências físicas, psíquicas ou

sensoriais, congênitas ou adquiridas, previsivehnente de caráter

permanente e, independentemente da sua causa, veja

obstaculizada, em pelo menos um terço, sua capacidade

educativa, laboral ou de integração social.

2. Estabelece como obrigação do Estado a prevenção das

deficiências e a reabilitação dos pacientes.

3. Define que a prevenção compreende tanto as medidas para evitar

as causas da deficiência quanto as para evitar sua progressão ou

derivação em outras deficiências.

4. Privilegia, entre outras, a área de saúde para as medidas de

prevenção, detalhando ações específicas.

5. Assegura o custeio de próteses, órteses ou outras ajudas técnicas

para a realização das atividades de vida diária, além de

acompanhamento na área de saúde mental, extensivo à família.

A Lei n° 18.600, de 19 de fevereiro de 1978, estabelece regulamentação

específica para os casos classificados como deficiência mental:

1. Define que prevenção, reabilitação e equiparação de

oportunidades são direitos da pessoa com deficiência mental,

sendo dever da família e da sociedade em conjunto assegurar seu

cumprimento.

2. Classifica como dever do Estado a coordenação e o

desenvolvimento de um sistema misto de participação pública e

privada para apoiar as famílias em suas obrigações. Não obstante
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1SS0, prevê a cnação de estabelecimentos eSpeCiaiS para

acolhimento dos pacientes, quando necessário.

3. Obriga o Estado à prevenção e ao diagnóstico precoce da

deficiência mental, bem como à criação, ao financiamento e à

manutenção de sistemas de subsidios para as pessoas com

deficiência mental provenientes de familias carentes.

4. Define que as ações de prevenção englobam os níveis primário,

secundário e terciário, e devem ser coordenadas pelo Ministério

da Saúde.

PARAGUAJ'

A Constituição Nacional prevê que o Estado organizará uma política de

prevenção, tratamento, reabilitação e reintegração das pessoas com deficiência física, psíquica e

sensorial, assegurando o cuidado especializado que for necessário.

URUGUAI'

A Lei n° 16.095, de 20 de novembro de 1989, estabelece o Sistema de

proteção integral à pessoa com deficiência, que assegura atenção médica, educação, reabilitaçaõ

física, psíquica, social, econômica e profissional, além de cobertura pela seguridade social:

1. Conceitua pessoa com deficiência a que "padeça de uma alteração

funcional permanente ou prolongada, física ou mental, que em

relação ao sua idade e meio social implique desvantagem

considerável para sua integração familiar, social, educacional ou

laboral" .

2. Estabelece benefícios, prestações e estímulos para permitir

neutralização das desvantagens relacionadas à deficiência.

3. Assegura atenção médica e psicológica, bem como reabilitação

integral, afirmando o direito a próteses e medicação específica.

4. Cria um serviço de assessoramento com várias funções, inclusive

a de prestar orientação terapêutica.

5. Estabelece que a prevenção da deficiência é uma obrigação

prioritária do Estado no campo da saúde pública, por meio de

3 Disponível no endereço http://pdba.gyorgeto\VIl.edu/Constitutions /Paraguay/para1992.html, acesso em 17.08.07
4 Disponível no endereço http://www.parlamento.gub.uy/leyes / AccesoTextoLey.asp?Ley=16095&Anchor, acesso
em 17.08.07
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ações de promoção de saúde; educação para prevenção de

acidentes; assessoramento genético; investigação de doenças

metabólicas, genéticas ou malformações congênitas; assitência

pré-natal, ao parto, puerpério e ao recém-nato; dignóstico

precoce, atenção à saúde; prevenção ao uso de substâncias

psicoativas; proteção do meio-ambiente; saúde no trabalho.

6. Prevê que o Ministério da Saúde desenvolverá programa de

reabilitação médica destinado às pessoas com deficiência, criando

serviços de terapia ocupacional e estabelecimentos terapêuticos

especializados.

COMUNIDADE EUROPÉIA

ESPANHA

A Constituição de 1978', em seu artigo 49, afirma que "os poderes

públicos realizarão uma política de prevenção, tratamento, reabilitação e integração das pessoas

com deficiência física, sensorial e psíquica", assegurando atenção especializada, para que possam

desfrutar de todos os direitos de cidadania.

A Lei n° 13, de 07 de abril de 19826
, vem regulamentar esse dispositivo

constitucional:

1. Conceitua pessoa com deficiência como "toda pessoa CUjas

possibilidades de integração educativa, laboral ou social se

encontrem diminuidas em conseqüência a uma deficiência,

previsivelmente permanente, de caráter congêncito ou não, em

suas capacidades físicas, psíquicas ou sensoriais".

2. Estabelece como obrigação do Estado a prevenção, os cuidados

médicos e psicológicos, e a reabilitação, entre outros, incluindo a

criação e manutenção de serviços e insituiçães especializados.

3. Classifica a prevenção da deficiência como um dever e uma

obrigação de cidadão, além de englobá-la nas prioridades do

Estado no campo da saúde pública e dos serviços sociais.



4. Prioriza, entre as ações de prevenção, orientação e planificação

familiar; aconselhamento genético; atenção pre-natal e perinatal;

detecção, diagnóstico e reabilitação precoces; asistência

pediátrica; asim como higiene e segurança no trabalho; segurança

no trânsito; vigilância sanitária dos alimentos e do ambiente.

5. Estabelece e define a reabilitação médico-funcional, incluindo o

acesso a próteses, órteses e equipamento especializado.

6. Assegura tratamento e orientação psicológica extensiva à família.

FRANÇA?

A Lei n° 75.534, de 30 de junho de 1975, prevê a criação de uma política

ativa de prevenção contra a deficiência na infància, considerando o período perinatal. Prevê o

acolhimento de crianças com diagnóstico de deficiência em instituições especializadas, em regime

ambuilatorial.

ITÁLIA

A Lei n° 104, de 05 de fevereiro de 1992, conceitua "deficiência" e

assegura assitência, integração social e direitos às pessoas com deficiência.

1. Conceitua pessoa com deficiência "aquele que apresenta

redução física, psíquica ou sensorial, estável ou progressiva,

causa de dificuldade para o aprendizado, os relacionamentos ou

a integração laboral, a ponto de determinar processo de

desvantagem social ou marginalização".

2. Assegura prevenção, diagnóstico e terapia pré-natais e

precoces, com assistência pré e perinatal, além de assistência à

infância, incluindo acompanhamento psicológico e

psicopedagógico.

3. Garante a remoção de fiSCOS ambientais causadores de

malfomações congênitas ou patologias invalidantes.

4. Prevê tratamento e reabilitação precoces, inclusive me centros

especializados e com o fornecimento de próteses e

equipamentos espcíficos.

7 Disponível no endereço http://www.ambafrance.si/artic1e.php3?id artic1e-569#sommaire 1, acesso em 17.08.07.
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PORTUGAL8

A Constituição Portuguesa da República Portuguesa afirma que o Estado

obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração

dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias.

REINO UNIDO

o Reino Unido tem vários atos aprovados acerca dos direitos da pessoa

com deficiência, porém que não tratam especificamente de questões relacionadas à saúde. Para

esta análise, cabe transcrever o conceito de deficiência constante do Disability Discnmination Act

19959
: "Dano físico ou mental que tem efeito adverso substancial e prolongado sobre a habilidade

para conduzir as atividades de vida diária de foma normal".

ONU

Em março de 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU) abriu à

adesão dos países membros à Convenção sobre os direitos das pessoas com def1ciência lO
. Tal

instrumento afirma o direito das pessoas com deficiência ao mais alto padrão de saúde,

estabelecendo como obrigação dos Estados o emprego de todos os meios cabíveis para assegurar

seu acesso aos serviços de saúde e proibir discriminação. Ainda, impele os Estados a assegurar o

mesmo padrão de assistência à saúde que é proporcionado aos demais cidadãos, bem como a

propiciar diagnóstico e tratamento precoces, além de serviços que previnam futuras deficiências;

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Como linha geral, podemos separar os temas recorrentes na legislação

estrangeira estudada em alguns grupos principais.

1) Conceituação de deficiência: Os países

classificam deficiência como uma alteração duradoura que prejudique a

adaptação do indivíduo às atividades cotidianas, especialmente

considerando as áreas educacional, social e laborativa. Podem ser

alterações de diversas ordens, comprometendo qualquer função

orgânica ou psíquica.

8 Disponível no endereço http://www.parlamento.pt/const leg/crp port/crp 97 l.html, acesso em 17.08.07
9 Disponível no endereço http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1995/Ukpga19950050en2.htm#mdiv1 . acesso em
17.0S.07
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No Brasil, o Decreto n° 3.298, de 20 de

dezembro de 1999, com redação alterada pelo Decreto n° 5.296, de 2 de

dezembro de 2004, conceitua deficiência de forma bastante semelhante:

'Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro

dopadriio considerado normalpara o ser humano"

2) Os países criam políticas, sistemas ou

programas específicos para lidar com a questão, prevendo ações de

prevenção, tratamento e reabilitação dos pacientes. A criação e a

coordenação dessas políticas fica sempre a cargo do Estado; não

obstante, em paralelo, há recorrência em responsabiliar também a

sociedade civil tanto pela prevenção da deficiência quanto pelo

acolhimento e pelo tratamento da pessoa afetada.

Também no Brasil isso ocorre, por meio da Lei

n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, que "dispõe sobre o apoio às pessoas

portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE),

institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá

outras providências".

3) As ações de saúde relacionadas à prevenção,

ao tratamento e à reabilitação da pessoa com deficiência são asseguradas

por meio de lei, com especial atenção ao diagnóstico e à prevenção

precoces. No mais das vezes, essas ações ficam a cargo do Estado,

porém há também referência à participação do setor privado, sempre

com supervisão governamental. Especial atenção é dada ao

acompanhamento no campo da saúde mental para o paciente e sua

família. Ainda, há previsão de fornecimento de próteses, órteses,

medicamentos e equipamentos específicos, sem custo ou com custo

subsidiado pelo Estado.

Como mencionado anteriormente, é atribuição

constitucional do SUS prestar assistência integral e gratuita a todos os

cidadãos, independentemente de sua condição de pessoa com deficiência

ou não. Assim, no Brasil, toda a assistência, inclusive com o

fornecimento de órteses, próteses ou equipamentos especiais deve ser

efetuada pelo Estado, sem prejuízo da participação do setor privado.
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Cabe ressaltar que a legislação brasileira que trata da pessoa com

deficiência é bastantes extensa, tanto no que diz respeito às leis federais quanto aos decretos e

portarias ministeriais; com efeito, exatamente por sua natureza, a maior parte do detalhamento

das normas encontra-se no nível infralegal. Quanto à regulamentação nos países estrangeiros,

entretanto, não foi possível obtê-la de forma tão completa. Na maior parte das vezes, tivemos

acesso apenas a leis de caráter nacional. No entanto, as linhas gerais parecem bastante

semelhantes, inclusive quanto à garantia de acesso integral às ações de saúde.

-----------IIIr------------


	PAGINA_INICIAL_BIBLIOTECA_DIGITAL.pdf
	Página 1


	titulo: LEGISLAÇÃO REFERENTE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - UM ESTUDO COMPARATIVOSAÚDE
	Nome do autor: Cláudio Viveiros de Carvalho
	Data: 2007


