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Acrescente-se ao item II do Anexo IV -

Fortalecimento de centros de referência para tratamento de pessoas com deficiência e
autismo

JUSTIFICATIVA

A Constituição brasileira de 1988 determina a competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios de "[...] cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" (BRASIL, 1988).

A Lei Federal n.º 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências
e a sua integração social, no que se refere à saúde diz que os órgãos e entidades da
administração direta e indireta, devem "dispensar tratamento prioritário e adequado,
tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas (art. 2.º, inciso II):
II - na área da saúde:

a) Promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à
nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de
alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento
precoce de outras doenças causadoras de deficiência;

b) O desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de
trânsito, e de tratamento adequado as suas vítimas;

c) A criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação;

d) A garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de
saúde públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e
padrões de conduta apropriados;

e) A garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;

f) O desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de
deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração
social.

Regulamentando essa Lei, o Decreto nº 3.298/99 define as deficiências em seu artigo 3º,
considerando:

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano;
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II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere
apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social,
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-
estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria do
Ministério da Saúde, MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002, considera também esses
conceitos.

Em seu artigo 4º, associado às alterações feitas pelo Decreto nº 5296/04, "É considerada
pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60; ou a
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer;

h) trabalho;

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.

Ademais, o Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 determina que a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo
sejam executados e cumpridos na sua íntegra, objetivando a promoção, defesa e garantia de
condições de vida com dignidade e a emancipação das pessoas com deficiência. O artigo 25
desta Convenção, que trata da saúde, define que: "Os Estados Partes reconhecem que as
pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível,
sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde,
incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero."
Além disso determina que, em especial, os Estados Partes deverão "ofertar às pessoas com
deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis da mesma
variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de



saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em
geral; propiciar serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam
especificamente por causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção
precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências
adicionais, inclusive entre crianças e idosos; propiciar esses serviços de saúde às
pessoas com deficiência, o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona
rural; exigir dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma
qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o
consentimento livre e esclarecido das pessoas com deficiências concernentes. Para pôr em
prática as determinações descritas, os Estados Partes deverão realizar atividades de
formação e definir regras éticas para os setores de saúde, público e privado, de modo a
conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade,
autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência".

Por meio do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, o governo federal lançou o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, ressaltando o
compromisso do Brasil com as prerrogativas dessa Convenção da ONU.

O Plano Viver sem Limite criou em 2012 a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência para
implantar, qualificar e monitorar ações de reabilitação nos estados e municípios. A
política "induz a articulação entre os serviços, garantindo ações de promoção à saúde,
identificação precoce de deficiências, prevenção dos agravos, tratamento e reabilitação.
Até 2014, foram planejadas diversas ações, entre as quais se destacam: qualificação das
equipes de atenção básica; criação de Centros Especializados em Reabilitação (CER);
oficinas ortopédicas e ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de
locomoção; e qualificação da atenção odontológica."

A Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017 (referência portaria nº 793, de 24 de abril de
2012) define a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). A Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017 (referência portaria nº 835, de 25
de abril de 2012) que define os incentivos financeiros de investimento e de custeio para o
Componente de Atenção Especializada da Rede no âmbito do SUS.

Os componentes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência que, sem prejuízo de seus
desdobramentos e interdependências, são organizados em:

I - Atenção Básica;

II - Atenção Especializada em Reabilitação; e

III - Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência."

Assim, esses componentes serão articulados entre si, de forma a garantir a integralidade
do cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ ou aos serviços de apoio da Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
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