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Resumo: A inclusão social de pessoas com deficiência abarca aspectos da vida 
societária. Foca-se a legislação e conceitos: diferença, diversidade, mudança 
comportamental e atitudinal para discutir deficiência física no Sistema Único de Saúde 
Brasileiro (SUS). Pesquisa bibliográfica e documental que objetiva descrever: política de 
saúde e análise dos princípios do SUS - universalidade, integralidade e equidade - e 
barreiras aos serviços de saúde ao atendimento às pessoas com deficiência. Foram 
identicadas como barreiras questões geográficas, financeiras, organizacionais, 
informacionais e culturais. Faz-se necessária a implantação e implementação de 
políticas públicas numa perpectiva intersetorial.  
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Acessibilidade aos serviços de saúde; Intersetorialidade 
 

 
Abstract: The on social inclusion of people with disabilities encompasses aspects of social 
corporate life. It focuses the legislation and concepts: difference, diversity, behavioral and 
attitudinal changes to discuss physical disability in the Brasilian Unified Health System 
(SUS). Bibliographical and documentary research that aims to describe the health policy and 
analysis of SUS principles - universality, integrality and equity - and the lack of access to 
health services for the care of disabled people. Geographical, financial, organizational, 
informational and cultural issues were identified as barriers. It is necessary to implement 
public policies in an intersectoral perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do direito social e da inclusão social vêm aos poucos substituindo a prática da 

integração social e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a sociedade 

deve ser modificada de modo a atender às necessidades de todos os seus membros: uma 

sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e 

pessoais (BRASIL, 1995). Discute-se a inclusão social de pessoas com deficiência e o 

Sistema Único de Saúde (SUS) no que se refere aos seus princípios básicos: 

universalidade, integralidade e equidade.  

 

Entende-se por pessoas com deficiência “...  aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015, p. 20). 

  
Esse termo já presente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), foi ratificado pelo Brasil com valor de emenda 

Constitucional em 2008 (BRASIL, 2008). Não diga pessoa portadora de deficiência ou 

portador de deficiência. A pessoa não porta, não carrega sua deficiência, ela tem deficiência 

e, antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra, ou seja, o termo mais 

adequado para ser utilizado seria pessoa com deficiência (BRASIL, 2008). 

 

O princípio da igualdade no Brasil aparece assegurado nos limites de sua definição em cada 

época, desde a primeira Constituição, outorgada logo depois da Proclamação da 

Independência, em 07 de setembro de 1822. Entretanto, com o passar do tempo e as 

decorrentes mudanças sociais, com a importante contribuição dos filósofos contemporâneos 

do início do século passado, o conceito de igualdade, sem perder sua concepção primitiva, 

foi absorvendo novas características, para impedir que os seres humanos fossem 

diferenciados pelas leis, ou seja, que o direito positivado viesse a estabelecer distinções 

entre as pessoas independentemente do mérito, e a constatação foi a de que a lei sempre 

discrimina (BASTOS et al., 2009).  

 

Desse modo, o princípio da igualdade assume um caráter de dupla aplicação: uma teórica, 

para repulsar privilégios injustificados e outra prática, contribuindo para diminuir os efeitos 

decorrentes das desigualdades evidenciadas diante do caso concreto. Como decorrência, o 

princípio constitucional da igualdade passa a figurar como ponte entre o direito e a realidade 

que lhe é subjacente (SILVA, 2003).  
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A Constituição Federal de 1988, ao lado do imperativo de que todos são iguais perante a 

lei, acrescenta a expressão sem distinção de qualquer natureza, ou seja, para além da 

base geral em que assenta o princípio da igualdade perante a lei, que consistente no 

tratamento igual a situações iguais e tratamento desigual a situações desiguais, a 

Constituição Federal de 1988 veda distinções de qualquer natureza, pois entre os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, está o de promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 

dentre elas a posse de deficiência (BRASIL, 2003).  

 

Nos termos da Constituição Federal de 1988, o conteúdo da inclusão social das pessoas 

com deficiências perpassa além do direito geral à igualdade, corolário do princípio da 

dignidade humana, todos os direitos sociais assegurados no artigo 6º, da Constituição 

Federal de 1988, tais como o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o 

direito ao lazer, o direito à previdência social e, mais especificamente, o direito à vida 

familiar, o direito ao transporte e o direito à eliminação das barreiras arquitetônicas ao 

acesso (BRASIL, 2003, 1989). 

 

Também foi na Constituição de 1988 em seu artigo 196 que foi instituído o SUS, 

denominação do sistema público de saúde brasileira, considerado um dos maiores sistemas 

públicos de saúde do mundo (BRASIL, 2003). O SUS efetivou o mandamento constitucional 

do direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado e está regulado pela Lei 

nº. 8.080/90, a qual operacionaliza o atendimento público da saúde (BRASIL, 1990). Uma 

leitura mais atenta da seção da Saúde (artigo 196 até o artigo 200) da Constituição permite 

auferir que esta - a Constituição - estabeleceu cinco princípios básicos que orientam o 

sistema jurídico em relação ao SUS. São eles: a universalidade, a integralidade, a equidade, 

a descentralização e a participação popular. 

 

Dessa forma, o presente artigo se propõe descrever a política de saúde e análise dos 

princípios do SUS - universalidade, integralidade e equidade - e barreiras aos serviços de 

saúde ao atendimento às pessoas com deficiência. Para isto foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com artigos em português e inglês na base de dados do PUBMED, LILACS, 

EMBASE. A estratégia de busca para identificação dos estudos foi através das palavras-

chaves: Health Services Accessibility, Inclusion e Health Policy. Também foram utilizados 

livros textos que discutiram questões referentes ao SUS e os fatores determinantes de 

acesso ao serviço de saúde. A pesquisa documental foi realizada através de uma 

classificação documental sobre leis, decretos, portarias, e normas relacionadas à temática.  
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2 POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL COM A CRIAÇÃO DO SUS 

 

Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e 

gratuita, financiada com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, conforme rege o artigo 195 da Constituição (BRASIL, 

2003). Fazem parte do SUS os centros e postos de saúde, os hospitais públicos - incluindo 

os universitários, os laboratórios e hemocentros (bancos de sangue), os serviços de 

Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de fundações e 

institutos de pesquisa acadêmica e científica.  

 

Após décadas de lutas sociais, a criação do SUS trouxe inúmeros avanços no decorrer de 

sua construção, oferecendo grandes benefícios à população: o direito à saúde, garantido em 

legislação federal, a ampliação do acesso, a descentralização da gestão, com a constituição 

de sistemas municipais de saúde que respondam adequada e rapidamente à necessidade 

local do usuário, a possibilidade não apenas da participação popular como também de 

controle social (TANAKA; DRUMOND JÚNIOR, 2010). 

 

O SUS funciona sob gerenciamento tripartite (governo federal, estadual e municipal) e é 

regido por mecanismos de controle social e normatizado por princípios doutrinários. É a 

maior política de inclusão social existente no Brasil, tendo o intuito de ofertar à população 

um modelo de atenção à saúde que contemple a universalização do acesso como direito 

público de cidadania, a integralidade da assistência e a equidade na prestação dos serviços 

(SANTOS, 2008; FIGUEIREDO, 2008). Por isso, pode ser considerada uma grande 

conquista da sociedade brasileira na história recente do país. 

 

2.1 Os princípios do SUS 

 

Por meio do princípio da universalidade, o direito à saúde se coloca como um direito 

fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo considerada até mesmo cláusula pétrea, ou 

seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese, por constituir um direito e 

garantia individual, conforme a Seção Do Processo Legislativo, artigo 60, parágrafo 4, 

inciso IV. Por outro lado, o Estado tem o dever de garantir os devidos meios necessários 

para que os cidadãos possam exercer plenamente esse direito, sob pena de está-lo 

restringindo e não cumprindo a sua função (BRASIL, 2003, 1990).  

 

A integralidade, conforme o artigo 198, no seu inciso II, confere ao Estado o dever do 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
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serviços assistenciais em relação ao acesso que todo e qualquer cidadão tem direito. Por 

isso, o Estado deve estabelecer um conjunto de ações que vão desde a prevenção à 

assistência curativa, nos mais diversos níveis de complexidade, como forma de efetivar e 

garantir o postulado da saúde. Percebe-se, porém, que o texto constitucional dá ênfase às 

atividades preventivas, que, naturalmente, ao serem realizadas com eficiência, reduzem os 

gastos com as atividades assistenciais posteriores (BRASIL, 2003, 1990).  

 

O princípio da equidade está relacionado com o mandamento constitucional de que saúde é 

direito de todos, previsto no já mencionado artigo 196 da Constituição. Busca-se aqui 

preservar o postulado da isonomia, visto que a própria Constituição, em Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, institui que Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza. Logo, todos os cidadãos, de maneira igual, devem 

ter seus direitos à saúde garantidos pelo Estado. Entretanto, as desigualdades regionais e 

sociais podem levar a inocorrência dessa isonomia, afinal uma área mais carente pode 

demandar mais gastos em relação às outras. Por isso, o Estado deve tratar desigualmente 

os desiguais, concentrando seus esforços e investimentos em zonas territoriais com piores 

índices e déficits na prestação do serviço público, e para aquela população que apresenta 

maior deficiência (BRASIL, 2003, 1990). 

 

Descrevem-se os princípios finalísticos do SUS, dando ênfase para os princípios de 

universalidade e equidade, mas também serão discutidos os princípios estratégicos, que 

dizem respeito às diretrizes políticas, organizativas e operacionais, que apontam como deve 

vir a ser construído o sistema que se quer conformar, institucionalizar. Tais princípios são a 

Descentralização, a Regionalização, a Hierarquização e a Participação social.  

 

Para que o SUS venha a ser universal é preciso se desencadear um processo de extensão 

de cobertura dos serviços, de modo que venha, paulatinamente, a se tornar acessíveis a 

toda a população. Para isso, é preciso eliminar barreiras jurídicas, econômicas, culturais e 

sociais que se interpõem entre a população e os serviços.  

 

Destarte a contribuição que um sistema de serviços de saúde pode dar à superação das 

desigualdades sociais em saúde. Implica redistribuição da oferta de ações e serviços, e na 

redefinição do perfil dessa oferta, de modo a priorizar a atenção em pacientes mais 

necessitados, principalmente aqueles com alguma deficiência física, bem como enfatizar 

ações específicas para determinados grupos e pessoas que apresentem riscos 

diferenciados de adoecer e morrer por determinados problemas.  
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2.2 Níveis de atenção à saúde precomizados pelo SUS  

 

A porta de entrada do usuário é a unidade básica de saúde ou os serviços de emergência 

ou pronto atendimento, onde o assistido, recebe orientação e ou encaminhamento para a 

unidade mais adequada ao seu caso. Essa dinâmica possibilita uma distribuição racional 

dos pacientes, evitando a sobrecarga de qualquer um dos serviços. O fato de ser assistido 

por um serviço de menor complexidade não alterará o atendimento nos demais integrantes 

dos outros níveis (BRASIL, 2008).  

 

O nível terciário – hospitalar – está qualificado para prestar atendimento aos casos de 

reabilitação cujo momento da instalação da incapacidade, o seu tipo e grau justifiquem uma 

intervenção adequada, requerendo, portanto, tecnologia de alta complexidade e recursos 

humanos mais especializados. Será importante que os serviços nesse nível tenham caráter 

docente e assistencial, vinculados aos centros universitários ou formadores de recursos 

humanos. Nesse nível, ainda, promover-se-á a formulação, em conjunto com os demais 

níveis, de instrumentos de avaliação da eficiência e da eficácia do processo reabilitativo, 

bem como dos instrumentos de resultados e de impactos alcançados na região (BRASIL, 

2008). 

 

A implementação de mecanismos de triagem nos serviços especializados (nível terciário) 

representa passo fundamental para a otimização da assistência a sintomas e doenças 

agudas e graves. O objetivo de uma triagem adequada é priorizar o atendimento dos 

pacientes mais graves, evitando-se a tempo as consequências e sequelas de um 

atendimento tardio. Assim, admite-se o atendimento, em primeiro lugar, aos pacientes 

identificados como tendo maior gravidade clínica, abandonando-se a lógica do atendimento 

por ordem cronológica de chegada (MANCHESTER TRIAGE GROUP, 2006).  

 

 

3 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A assistência à saúde da pessoa com deficiência física é uma questão de direito social e 

este se constitui num processo bilateral no qual as pessoas ainda excluídas, e a sociedade 

buscam equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos (SASSAKI, 2005).  

 

Nesse sentido, a inclusão social das pessoas com deficiências significa possibilitar a elas, 

respeitando as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos 
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bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, econômico e 

tecnológico da sociedade (BRASIL, 2013). No Brasil, foi a partir da Política Nacional para a 

Integração da Pessoa com deficiência (Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999) que 

houve efetivamente uma caracterização nos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência (BRASIL, 1999).  

 

Com vistas a combater a exclusão e auxiliar as pessoas com deficiência, de acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento Social, o governo a partir de 1989, criou programas, 

conselhos, secretarias e campanhas, como, por exemplo, o Benefício de Prestação 

Continuada de Assistência Social (BPC), a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa com Deficiência (CORDE), Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPPD), Campanha Iguais 

na diferença, entre outros. Destaca-se que o SUS também oferece sua contribuição para 

atendimento dessa parcela da população (BRASIL, 1999). 

 

Nesse caso, observa-se que para viabilizar o processo de inclusão social das pessoas com 

deficiência no Brasil, o governo federal criou em 1999 o Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (CONADE), o qual é um órgão superior de deliberação colegiada, 

inicialmente no âmbito do Ministério da Justiça. Este Conselho tem como objetivo: a) 

melhorar o acesso e acessibilidade, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência 

em todos os serviços oferecidos à comunidade. b) integração das ações dos órgãos e das 

entidades públicos e privados nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte, 

assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e 

lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à 

inclusão social (BRASIL, 1999).  

 

Além da necessidade de atenção à saúde específica da sua própria condição, necessita de 

outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados a sua deficiência. Nesse 

sentido, a assistência à saúde da pessoa com deficiência não poderá ocorrer somente nas 

instituições específicas de reabilitação, devendo ser assegurado a ele o atendimento na 

rede de serviços, nos diversos níveis de complexidade e de especialidades médicas, ou 

seja, tratamento multidisciplinar e interdisciplinar (FRAGA; SOUSA, 2009).  

 

Assim, a assistência à saúde da pessoa com deficiência, incluindo-se a assistência em 

reabilitação, deverá ser prestada observando-se os princípios de descentralização, 

regionalização e hierarquização dos serviços, compreendendo desde as unidades básicas 

de saúde, e os centros de referência (públicos ou privados) e as organizações não 
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governamentais até os Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis pelas ações 

de maior nível de complexidade (BRASIL, 2008).  

 

4 REFLEXÕES ACERCA DE BARREIRAS À INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO SUS 

 

Indivíduos com deficiência estão mais expostos a comorbidades associadas à sua 

deficiência resultando em maior necessidade de uso de serviços de saúde para a 

manutenção de sua integridade física e mental. Entretanto, entre a necessidade de serviços 

e sua satisfação, há a questão da acessibilidade aos serviços, que se não for 

adequadamente trabalhada pode fazer com que a pessoa com deficiência enfrente 

obstáculos que inviabilizem o seu acesso aos serviços de saúde (HARRISON, 2006).  

 

A acessibilidade é definida como:  

 

“possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.” (BRASIL, 

2015, p. 20).  

 

Já os autores que optam pelo termo acesso, em geral, centram-no na entrada inicial dos 

serviços de saúde, podendo-se citar, como exemplo, o modelo de Andersen. De qualquer 

forma, prevalece a ideia de que acesso é uma dimensão do desempenho dos sistemas de 

saúde associada à oferta (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 

 

Segundo Travassos & Martins (2004) o Modelo Comportamental de Andersen identifica 

diversos fatores que explicam a utilização de serviços de saúde. Destaca que há influência 

de fatores contextuais externos e pelas características do sistema de saúde, fatores que são 

intermediados por fatores individuais: fatores predisponentes, fatores capacitantes, 

necessidade de saúde.  

 

Thiede e McIntydre (2008) afirmam que o conceito de acesso é multidimensional e que 

estão relacionadas diretamente com as barreiras de acesso. Apresentam três dimensões de 

acesso: disponibilidade, capacidade de pagar e aceitabilidade. Informação é um elemento 
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essencial que atravessa as três dimensões e que possibilita que as pessoas façam suas 

escolhas. A barreira de acesso mais importante é a disponibilidade ou presença física de 

serviços e recursos humanos, que representa condição absolutamente necessária à 

utilização. Porém a mera disponibilidade de recursos não garante o acesso. Barreiras 

geográficas, financeiras, organizacionais, informacionais, culturais, entre outras expressam 

características da oferta que, de modo inter-relacionado, atuam facilitando ou dificultando a 

utilização dos serviços de saúde. 

 

Barreiras geográficas refletem a resistência que o espaço impõe ao deslocamento dos 

potenciais usuários dos serviços de saúde. As barreiras organizacionais expressam as 

características da organização dos serviços de saúde e do tipo de qualidade de recursos 

humanos e tecnológicos disponíveis que facilitam ou limitam a sua utilização. A barreira de 

informação depende das ações desenvolvidas pelo serviço de saúde, mas também do 

capital cultural das famílias, do grau de escolaridade e do acesso aos vários meio de 

comunicação e informações disponíveis (THIEDE; MCINTRYRE, 2008). 

 

A barreira financeira representa importante obstáculo à utilização do serviço de saúde, e 

atua aumentando as desigualdades sociais de acesso ao serviço de saúde e são 

desfavoráveis aos mais pobres, essas barreiras foram aumentadas para controlar a 

demanda e os gastos com a utilização de serviços de saúde. A incorporação de medidas 

como co-pagamento, no qual as pessoas pagam uma parcela do valor do cuidado recebido, 

tem efeito negativo sobre a equidade no acesso. Contrariamente política de universalização 

do acesso volta-se para reduzir as barreiras financeiras (THIEDE, 2005). 

 

A utilização dos serviços de saúde representa o centro do funcionamento dos sistemas de 

saúde. O conceito de uso compreende todo contato direto – consultas médicas, 

hospitalizações – ou indireto – realização de exames preventivos e diagnósticos – com os 

serviços de saúde. O processo de utilização dos serviços de saúde é resultante da interação 

do comportamento do indivíduo que procura cuidados e do profissional que o conduz dentro 

do sistema de saúde. Contatos iniciais com os serviços de saúde são mais influenciados por 

características das pessoas, enquanto os cuidados subsequentes a continuidades do 

cuidado dependem das características dos profissionais de saúde (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). 

 

Para uma pessoa com deficiência, não é suficiente ter as mesmas oportunidades quando 

não há condições de aproveitá-las, comparativamente a alguém que não tenha deficiência 

(CASTRO et al., 2011). Assim, o princípio da equidade seria uma maneira de beneficiar as 
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pessoas com deficiências para que tenham igualdade nas oportunidades, sendo assim o 

atendimento inicial e o acesso ao serviço especializado devem ser equalizados, levando a 

prioridade somente os casos de emergências médicas (TRAVASSOS, 1997; CASTRO et al., 

2011). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A atenção à pessoa com deficiência vem sofrendo transformações expressivas na sua 

legislação, pois antes de 1988 não havia leis nem regras que defendiam os direitos desta 

população.  Depois desta data houve aumento dos esforços de múltiplas instituições 

públicas e privadas, bem como de organizações civis, cujo objetivo final foi à inclusão da 

pessoa com deficiência em sua comunidade, habilitando-a ao trabalho e ao exercício da vida 

social, segundo as suas possibilidades. 

 

Em decorrência de ações parlamentares houve a criação de diversos conselhos e 

programas como, por exemplo, o CONADE, a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todas dedicadas a alcançar a 

equidade, melhorando o acesso desses pacientes a todo um serviço de saúde 

multidisciplinar desde o tratamento de alta complexidade até sua inclusão na sociedade.  

 

A equidade no acesso e utilização de serviços de saúde depende fundamentalmente de 

sistemas de saúde organizados de modo a reduzir barreiras de acesso aos pacientes com 

deficiência. Deve-se ser melhorado o princípio da universalidade do acesso, para diminuir a 

desigualdade social existentes no acesso e na utilização do serviço de saúde, de modo a 

garantir o princípio constitucional da equidade e universalidade. 

Também ficou garantido a partir de 1989, através da Política Nacional para Integração da 

Pessoa com Deficiência, direito individual e social para está população, permitindo respeito 

às pessoas com deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na sociedade 

por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou 

paternalismos. Sendo o Estado responsável junto com a sociedade civil de assegurar a 

plena integração da pessoa com deficiência no contexto socioeconômico e cultural. 

Entrementes os direitos humanos e sociais focam na valorização da vida. A implantação e 

implementação de políticas públicas numa perpectiva intersetorial, faz-se necessário, para 

que essas políticas dialoguem entre si frente as contradições da sociedade capitalista, que 

por si, é injusta e desigual, pois a sua estrutura se funda na exploração.    



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

6 REFERÊNCIAS  

BASTOS, Márcia de Jesus Rocha Pereira; et al. Análise ecológica dos acidentes e da 
violência letal em Vitória, ES. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n.1, p. 123-32, 2009. 
 
BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde53), institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 out. 1989. 
Seção 1, p. 19209. 
 
______. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 20 set. 
1990. Seção 1, p. 18055. 
 
______. Ministério da Saúde. Atenção à pessoa portadora de deficiência no Sistema Único 
de Saúde: planejamento e organização de serviços. Brasília, DF: Secretária de Assistência à 
Saúde, 1995. 
 
______. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e da outras providências. Diário 
Oficial da União. Brasília DF, 21 dez. 1999. Seção 1, p. 10. 
 
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil; promulgada 
em 5 de outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional n° 39, de 19 de 
dezembro de 2002. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
______. Política Nacional de saúde da pessoa portadora de deficiência. Brasília, DF: 
Ministério da Saúde, 2008. 
 
______. Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à pessoa com lesão medular. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, 2013. 
 
______. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência: Lei Brasileira de Inclusão nº 
13.146, de 6 de julho de 2015. Brasília, DF 2015. 

 
CASTRO, Shamyr Sulyvan; et al. Acessibilidade aos serviços de saúde por pessoas com 
deficiência. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 99-105, 2011. 
 
FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar em saúde pública. 2. ed. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008. cap. 4, p. 49-74. 
 
FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira; SOUSA, Antonia Félix de. Políticas públicas para 
pessoas com deficiência no Brasil: o desafio da inclusão social. Revista eletrônica de 
enfermagem, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 418-23, 2009. 
 
HARRISON, Tracie. Health promotion for persons with disabilities: what does the literature 
reveal? Fam Community Health, Frederick, v. 29, Suppl. 1, p. S12-9, 2006. 
 
MANCHESTER TRIAGE GROUP. Introduction. In: MACKAWAY-JONES, K.; MARSDEN, J.; 
WINDLE, J. Emergency triage: Manchester Triage Group. 2. ed. Londres: Blackwell, 2006. 
p. 1-4. 



 

12 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
 

SANTOS, Nelson Rodrigues dos. Política pública de saúde no Brasil: encruzilhadas, 

buscas e escolhas de rumos. Ciênc Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, Suppl. 2, p. 2009-
18, 2008. 
 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: paradigma do século 21. Inclusão – Revista da 
Educação Especial, Brasília, DF, v. 1, n.1, p. 19-23, out. 2005. 
 
SILVA, Marcelo Amaral. Digressões acerca do princípio constitucional da igualdade. Jus 
Navigandi, Teresina, ano, 7, n. 66, p. 63-78, jun. 2003. Disponível em: < 
https://jus.com.br/artigos/4143/digressoes-acerca-do-principio-constitucional-da-igualdade >. 
Acesso em: 6 out. 2017. 
 
TANAKA, Oswaldo Yoshimi.; DRUMOND JÚNIOR, Marcos. Análise descritiva da utilização 
de serviços ambulatoriais no sistema único de saúde segundo o porte do município: São 
Paulo, 2000 a 2007. Epidemiol Serv Saúde, Brasília, DF, v. 19, n. 4, p. 355-66, 
out./dez.2010. 
 
THIEDE, Michael. Information and access to health care: is there a role of thrust? Science 
and Medicine, Narberth, v. 61, n. 7, p. 1451-62, 2005. 
 

THIEDE, Michael.; MCINTRYRE, Di. Information, communication and access to health care: 
a conceptual note. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 5, p. 1168-73,2008. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRAVASSOS, Claudia. Eqüidade e o sistema único de saúde: uma contribuição para 
debate. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 325-30, 1997. 
 
TRAVASSOS, Claudia; MARTINS, Mônica. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e 
utilização de serviços de saúde. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, Suppl 2,p. S190-
8, 2004. 

 

 
 


