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RESUMO

Este ensaio tem por finalidade apresentar as principais dificuldades enfrentadas para garantir
o direito fundamental à saúde pelas pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, pessoas
negras, pessoas idosas e grupo LGBT, e medidas necessárias para efetivar uma saúde de qualidade e
sem discriminação a esses grupos vulneráveis, inclusive ações resolutivas pelo Ministério Público
para atender as demandas desses segmentos. A partir de breve análise da doutrina e normas desses
segmentos  marginalizados,  e  principalmente  das  discussões  e  posicionamentos  de  membros  do
Ministério Público brasileiro que compuseram a mesa de debates sobre a Saúde dos Vulneráveis no
7º Congresso de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público em 22 de setembro de 2016, em
Brasília-DF, procuramos demonstrar de que forma o Ministério Público brasileiro pode enfrentar os
problemas que afetam esses grupos vulneráveis na busca do direito à saúde de qualidade e lhes
garantir atendimento digno e inclusivo.
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INTRODUÇÃO

O princípio  da  igualdade  formal,  encartado em nossa  Constituição  Federal,  no artigo  5º,
prescreve que todos são iguais perante a lei, e para materializar essa igualdade, prescreve no artigo
3º, IV, que são necessárias políticas públicas para oportunizar a todos da população, principalmente
aqueles vulneráveis,  condições mínimas de dignidade.  Para segmentos,  como o das pessoas com
deficiência,  em  situação  de  rua,  negras,  idosas  e  LGBT é  necessário  um olhar  diferente,  mas
diferente para igualar, para oportunizar um tratamento digno, tendo em vista que historicamente são
grupos que estiveram excluídos de ações afirmativas de nossa sociedade. Pois no dizer do jurista
Bruno Galindo1:

Apesar  das  históricas  lutas  em favor  da  igualdade  como princípio  jurídico-político  e  constitucional  e  sem
desmerecer sua importância, em nossos dias parece que é necessário defender a diferença para que a igualdade
seja  factível  em  suas  potencialidades.  Tentando  desparadoxizar:  o  princípio  da  igualdade,  a  partir  das
perspectivas  de  sua  materialização,  precisa  de  um  redimensionamento  para  considerar  os  tratamentos
desigualitários não como um objeto de discriminação excludente, mas, ao contrário, como formas de incluir
setores sociais desfavorecidos. 

Nossa Constituição Federal no seu art. 196 pôs o direito à saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

1 Galindo, Bruno.  SP: Verbatim, 2012, p.19/20.
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proteção e recuperação. Assim, a questão da saúde como política pública não se restringe somente ao
combate a doenças e endemias, antes perpassa pela garantia de qualidade de vida do ser humano,
garantindo-se acesso à informação a cuidados ao corpo e a mente, à alimentação adequada, higiene,
saneamento básico em suas moradias e cidades, segurança, com ações preventivas na área de saúde e
acompanhamento desde a concepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessidade de ações para garantir o direito fundamental à
saúde  de  grupos  vulneráveis,  acima  referidos,  a  partir  da  doutrina  e  normas  específicas,  e
principalmente de discussões e posicionamentos de membros do Ministério Público que compuseram
a mesa de debates sobre a Saúde dos Vulneráveis no 7º. Congresso de Gestão do Conselho Nacional
do Ministério Público em 22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, como: a Promotora de Justiça do
Ministério Público do Piauí Myrian Lago que falou sobre aspectos previstos na Política Nacional de
Saúde Integral de Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais – LGBT; a Promotora de
Justiça do Paraná Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de Justiça de Pernambuco Maria Bernadete
Figueiroa  que  apresentaram dados  estatísticos  e  marcos  normativos  que  tratam sobre  a  Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pelo Ministério da Saúde; o Promotor de
Justiça de São Paulo Eduardo Ferreira Valério que abordou a necessidade de políticas públicas na
área da saúde para atender a população em situação de rua; a Promotora de Justiça de Rondônia
Priscila Matzenbacher Machado que explanou sobre o direito à saúde da pessoa idosa; e este autor
que falou sobre a saúde da pessoa com deficiência.

2. SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS-LGBT

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais-
LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde-SUS, em decorrência
das  diretrizes  governamentais  previstas  no  Programa  Brasil  Sem  Homofobia,  coordenado  pela
Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República-SDH/PR.  A  finalidade
precípua dessa política pública é incluir socialmente este grupo vulnerável, afastando preconceitos e
oportunizando seu reconhecimento como cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre  as  principais  políticas  na  área  de  saúde  para  a  população  LGBT  destacamos  as
seguintes: formação contínua e permanente para profissionais na área da saúde e adequação de guias,
prontuários, internação e acomodação em enfermarias e leitos com respeito à orientação sexual e à
identidade de gênero de travestis e transexuais; visibilidade e efetivação de ações para LGBT em
todos os programas de saúde; ampliação dos serviços do processo transexualizador, com a instalação
de ambulatórios de saúde trans, para diagnóstico, atenção especializada para todas as unidades da
federação, sem perder de vista a necessidade de continuação do processo de despatologização das
identidades trans; ampliação dos serviços voltados para promoção da equidade da população LGBT;
pactuação entre União, Estados e Municípios com o fim de implementar planos operativos de saúde
da população LGBT; fortalecimento do controle e participação social  na elaboração, execução e
monitoramento das políticas de saúde de LGBT; ampliação de recursos para prevenção e tratamento
de HIV/AIDS e hepatites virais; ampliação do Serviço de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência
Sexual-SAMVIS para atendimento em caso de violência sexual sofrida por travestis e transexuais.

Assim, as demandas relativas ao descumprimento dessa política inclusiva na área da saúde
destinada a comunidade LGBT devem ser recepcionadas e dirimidas por ações civis e criminais pelo
órgão ministerial responsável pela defesa desse grupo vulnerável e discriminado.

3. SAÚDE À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

A Política Nacional da População em Situação de Rua, prevista no Decreto nº 7053/2009, tem
o condão de garantir a este público que vive nas ruas efetivas políticas de atenção e cuidado, e cabe
ao  Ministério  Público  monitorar  e  garantir  o  cumprimento  dessa  política  necessária  para  dar
dignidade e atendimento de qualidade a quem é marginalizado em nossa sociedade.
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 Para isto, entendemos ser necessário: buscar a identificação da qualidade e do perfil social da
população  em  situação  de  rua,  promovendo-se  seu  georeferenciamento  de  modo  a  permitir  o
cruzamento de tais dados com a rede assistencial e sanitária do Estado e do Município, levando-se
assim à identificação das fragilidades e lacunas; provocar o Poder Público a implantar os serviços de
saúde pertinentes, dentre os quais destacam-se como principais, mas não únicos, os Consultórios na
Rua; e possibilitar o acesso, sem discriminações, às Unidades Básicas de Saúde, Centros de Apoio
Psicossocial (CAPs) e outros; instar o Poder Público a promover efetiva vigilância epidemiológica da
população em situação de rua, com programas de controle de doenças infecciosas, campanhas de
vacinação, consultas com especialistas, campanhas educativas etc; além disso, promover programas e
projetos  de  inclusão  da  população  em  situação  de  rua  no  Sistema  de  Segurança  Alimentar  e
Nutricional;  garantir  atendimento  de  emergência  pelas  ambulâncias  do  SAMU;  e  finalmente,
fiscalizar a execução de todos os programas e projetos das várias políticas públicas, valendo-se, para
tanto, do indispensável concurso da sociedade civil, a partir dos mecanismos de controle social, que
devem ser valorizados e mobilizados pelo Ministério Público. 

4. ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

O Estado brasileiro reconhece que o racismo ainda é um fenômeno presente nas estruturas
estatais e da sociedade brasileira, e a percepção geral é de que esse fenômeno incide no tratamento
dado  às  pessoas  negras,  relativamente  ao  acesso  a  oportunidades  e  direitos,  como no  caso  dos
serviços de saúde pública. Assim é necessária a atenção do Estado no sentido de promover ações que
eliminem  progressivamente  esse  obstáculo  histórico.  Essa  realidade  se  reflete  nos  indicadores
epidemiológicos, que evidenciam a diminuição da qualidade e da expectativa de vida da população
negra, inclusive pelas altas taxas de morte materna - 60% das mortes ocorridas em 2012, contra 34%
de mulheres brancas2  - e infantil, como pela violência a que esse grupo populacional está exposto de
forma mais intensa, especialmente a juventude negra. A Portaria Nº 992/09 do Ministério da Saúde -
que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra -  deixa bem claro esses
problemas e a necessidade de uma atenção a esse grupo vulnerável.

Fundamental  então que o Ministério  Público,  através de suas ações,  garanta que o Poder
Público  promova a saúde integral  da  população negra,  priorizando a  redução das  desigualdades
étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Inclusive,
o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, reafirma e assegura em seu art.6º o direito à
saúde da população negra mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução
do risco de doenças e de outros agravos.

5. O DIREITO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Segundo projeção do IBGE, o Brasil terá em 2030, devido baixo índice de natalidade atual, a
maior parte da população composta por pessoas idosas. Isto requer que pensemos em exigir desde
hoje políticas  públicas  na área da saúde a pessoas  idosas  que vão desde ações  preventivas,  que
perpassam por  exames,  vacinação,  atendimento  domiciliar,  capacitação  dos  agentes  públicos  de
saúde na  área do envelhecimento,  principalmente  os  que  atuam nas  Unidades  Básicas  de  Saúde
(UBS) e em hospitais e abrigos destinados à terceira idade, além da garantia de fornecimento de
medicamentos e insumos necessários para sua qualidade de vida. 

A atuação do Ministério Público monitorando essas políticas públicas e exigindo do Poder
Público ações preventivas e terapêuticas para um atendimento digno a pessoa idosa são essenciais,
inclusive  fiscalizando Instituições  de  Longa Permanência  (ILPIs)  e  Centros  de Convivências.  O
cumprimento do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003) e dos protocolos do Ministério da Saúde na área
do envelhecimento é também fundamental, principalmente pela atuação extrajudicial resolutiva.

2 Dados do Ministério da Saúde publicado em Coleção Negras e Negros: Pesquisas e Debates. Saúde da População 
Negra. De Petrus et Alii Editora Ltda. 1ª. Edição – 2012.
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6. A GARANTIA DE SAÚDE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Ministério  de  Saúde (MS),  em publicação sobre  a  política  de  saúde das  pessoas  com
deficiência, em 20083, a partir de estudos comparativos com levantamento da Organização Mundial
de Saúde (OMS), elencou como  principais causas das deficiências:  os transtornos congênitos e
perinatais,  decorrentes  da  falta  de  assistência  ou  da  assistência  inadequada às  mulheres  na  fase
reprodutiva; as doenças transmissíveis e crônicas não-transmissíveis; as perturbações psiquiátricas; o
abuso de álcool e de drogas; a desnutrição; e os traumas e as lesões, principalmente nos centros
urbanos mais desenvolvidos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no artigo 25 reconhece que as
pessoas  com deficiência  têm o direito  de gozar  do estado de saúde mais  elevado possível,  sem
discriminação baseada na deficiência. O artigo 18 da Lei n°13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), afirma que 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.  Essa
atenção integral à saúde da pessoa com deficiência deve assegurar o acesso autônomo mediante a
remoção de barreiras  arquitetônica,  ambientais,  de comunicação,  que atendam às especificidades
dessas pessoas com impedimentos físicos, sensoriais, intelectuais e mentais.

O Ministério Público, através dos instrumentos disponíveis na Lei 7853/1989 e no referido
Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como, através de ações extrajudiciais e judiciais, garantir
efetivo  atendimento  de  qualidade  a  esse  segmento,  principalmente  em  medidas  preventivas  e
terapêuticas desde a concepção até a velhice, no acompanhamento materno-infantil; no fornecimento
de medicamentos de uso continuado; na acessibilidade nos serviços de saúde; no fornecimento de
órteses e próteses com qualidade e rapidez; e acima de tudo dignidade desde o atendimento de saúde
na unidade básica de saúde ao serviço hospitalar e de emergência.

CONCLUSÃO

A rede de proteção aos direitos humanos de grupos vulneráveis exige, em muitos casos, que o
Ministério  Público,  como  órgão  constitucional  de  defesa  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis, garanta medidas extrajudiciais e judiciais para essa população hipossuficiente, carente
de  políticas  públicas  na área  de saúde que  atenda suas  peculiaridades  e  particularidades,  muitas
oriundas de décadas de descaso e discriminação que os levaram a invisibilidade social. A capacitação
na área de direitos humanos de seus membros e servidores,  o aperfeiçoamento profissional  para
atendimento a demandas específicas desses grupos vulneráveis, a criação de núcleos específicos de
atuação e o compromisso institucional para uma atuação mais eficaz e resolutiva das demandas, são
metas fundamentais e desafiadoras ao Ministério Público neste novo milênio, a fim de que possam
ser realizados conjuntamente a igualdade formal e material e o princípio da dignidade para esses
seres humanos.
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