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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Sublinha a forte correlação entre a deficiência, que afeta cerca de 15% da população da 

UE, e problemas de saúde e as dificuldades e barreiras no acesso, que resultam na não 

prestação ou na prestação inadequada de cuidados de saúde a pessoas com deficiência, 

nomeadamente nos casos em que a deficiência tem como origem uma reação 

medicamentosa adversa; regista que a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade tem 

um efeito negativo sobre a capacidade das pessoas com deficiência viverem de forma 

independente, inclusiva e em igualdade de circunstâncias com as demais pessoas; 

2. Constata, com preocupação, que as pessoas com deficiência indicam taxas 

significativamente mais elevadas de prestação inadequada ou de recusa de assistência, 

assim como casos de tratamentos coercivos ou de maus tratos, frisando a falta de 

formação dos profissionais de saúde relativamente às necessidades em termos de cuidados 

de saúde das pessoas com deficiência; insta os Estados-Membros a investirem na 

formação dos profissionais que operam no tratamento e acompanhamento de pessoas 

portadoras de deficiência; 

3. Salienta a necessidade de analisar e abordar a discriminação múltipla e intersetorial, 

especialmente tendo em conta a elevada incidência de problemas de saúde graves 

notificados entre as mulheres com deficiência, as percentagens globalmente mais elevadas 

de problemas de saúde mental entre a população feminina – particularmente os migrantes, 

refugiados e requerentes de asilo – e outros casos de discriminação evitável resultante da 

idade, do género, da orientação sexual, da identidade e das desigualdades sociais; 

4. Insta os Estados-Membros a adotarem as disposições e os procedimentos jurídicos que 

reconheçam, previnam e respondam explicitamente a situações de discriminação múltipla 

e intersetorial e a tomarem as medidas adequadas para proporcionar ações de 

sensibilização e de formação sobre discriminação múltipla e intersetorial, destinadas tanto 

aos intervenientes públicos como privados, com especial atenção para as mulheres, as 

crianças, as pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais 

(LGBTI) e os migrantes com deficiência; 

5. Salienta que o consentimento esclarecido e procedimentos abertos são uma condição 

prévia do direito de as pessoas com deficiência tomarem livremente decisões relativas aos 

seus tratamentos médicos, tanto quanto possível, prestando especial atenção à integração 

das pessoas com deficiências de aprendizagem; apela a que os direitos dos doentes sejam 

o elemento central dos cuidados de saúde; 

6. Recorda a posição privilegiada da Comissão para facilitar e incentivar a aplicação de 

práticas de excelência nos Estados-Membros no que respeita à igualdade de acesso a 

serviços gerais de saúde e à prestação de cuidados e tratamentos específicos em matéria de 

deficiência; 

7. Solicita à Comissão que integre abordagens orientadas para a deficiência nos seus 
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instrumentos e políticas de saúde, de forma a contribuir para melhorar os resultados em 

termos de saúde para as pessoas com deficiência nos Estados-Membros, através de uma 

melhor acessibilidade económica, qualidade e acessibilidade em termos físicos, 

ambientais e sensoriais, devendo – na fase de desenvolvimento de tais instrumentos e 

políticas – ser integrado um processo aprofundado de consulta das pessoas com 

deficiência; 

8. Apela à Comissão e aos Estados Membros para que trabalhem em conjunto no sentido de 

desenvolver estruturas de apoio ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes 

portadores de deficiência; Chama a atenção, nomeadamente, para a necessidade de 

promover o seu crescimento no âmbito da família e da comunidade, limitando o recurso à 

sua institucionalização; 

9. Reitera que os direitos reprodutivos fazem parte das liberdades fundamentais garantidas 

nos termos da Declaração e do Programa de Ação de Viena, de 1993, e da UNCRPD, 

incluindo: o direito à igualdade e à não discriminação, o direito ao casamento e à 

constituição de uma família; o direito a cuidados de saúde reprodutiva completos, 

incluindo o planeamento familiar e os serviços de saúde materna, educação e informação; 

o direito de dar o seu consentimento informado a todos os procedimentos médicos, 

incluindo a esterilização e o aborto; e o direito a não ser objeto de abuso e exploração 

sexual; 

10. Exorta os Estados-Membros a adotarem medidas para garantir que todos os serviços e 

cuidados de saúde prestados às mulheres com deficiência, incluindo todos os cuidados e 

serviços de saúde reprodutiva e saúde mental, sejam acessíveis e baseados no 

consentimento livre e esclarecido da pessoa em causa; 

11. Insta os Estados-Membros a adotarem orientações destinadas a assegurar que toda a 

educação, a informação, assim como todos os serviços e cuidados de saúde relacionados 

com a saúde sexual e reprodutiva sejam disponibilizados às mulheres e raparigas com 

deficiência, em formatos acessíveis e adequados à idade, incluindo em linguagem gestual, 

Braille, comunicação tátil, carateres grandes e outros modos, meios e formatos de 

comunicação alternativos; 

12. Exorta ainda os Estados-Membros a garantirem que o internamento e o isolamento 

forçados não sejam permitidos pela legislação, em conformidade com as normas 

internacionais mais recentes; 

13. Assinala que a falta de dados e de estatísticas desagregados a nível subnacional e por 

subgrupos da população é um obstáculo à elaboração de políticas adequadas para reduzir 

as desigualdades no acesso; insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros através da 

harmonização da definição de indicadores de tempo de espera e da recolha dos mesmos, 

bem como da definição e aplicação de normas em matéria de acessibilidade das 

instalações de cuidados de saúde para as pessoas com deficiência; 

14. Insta a Comissão a abster-se de apoiar medidas de austeridade que sejam suscetíveis de 

produzir efeitos adversos generalizados, em toda a UE, em matéria de prestação de 

cuidados de saúde adequados às pessoas com deficiência; 

15. Insta os Estados-Membros a absterem-se de proceder a cortes nos benefícios, serviços de 
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proximidade e serviços de saúde relacionados com deficiências que provoquem a 

deterioração da saúde e do bem-estar das pessoas com deficiência e dos prestadores de 

cuidados familiares; 

16. Insta a Comissão a incluir uma dimensão específica à deficiência na sua avaliação da 

diretiva relativa aos cuidados de saúde transfronteiriços e exorta os Estados-Membros a 

prosseguirem a sua aplicação na perspetiva das necessidades das pessoas com deficiência 

e do seu direito a ter conhecimento e beneficiar efetivamente, em igualdade de condições 

com as demais pessoas, das disposições e instrumentos contidos na diretiva – 

conhecimento que é reduzido mesmo entre a população em geral; 

17. Insta a Comissão a elaborar orientações a nível da UE, destinadas aos pontos de contacto 

nacionais, sobre a forma como fornecer informação acessível a todos os pacientes acerca 

dos cuidados de saúde no outros Estados-Membros, tendo em conta, em particular, o papel 

das organizações de pacientes; 

18. Incentiva a Comissão a ajudar os Estados-Membros e os membros das redes europeias de 

referência a ampliarem os recursos e competências da rede quanto a formas de deficiência 

que, embora não necessariamente raras, também exijam cuidados de saúde altamente 

especializados, prestados por equipas de cuidados de saúde multidisciplinares, assim 

como uma concentração de conhecimentos e de recursos neste contexto; 

19. Congratula-se com o projeto-piloto «Cartão Europeu de Pessoas com Deficiência»; 

incentiva todos os Estados-Membros a aderirem à iniciativa do «Cartão Europeu de 

Pessoas com Deficiência» e insta a Comissão, se necessário, a atribuir os recursos 

financeiros necessários para desenvolver o «Cartão Europeu de Pessoas com Deficiência» 

como um projeto a nível da UE; 

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurem que as aplicações, dispositivos e 

serviços de saúde eletrónicos e móveis, nomeadamente o número de emergência 112 – 

que tem de ser fácil de utilizar em toda a Europa – e o sistema de localização móvel 

avançada de emergência (AML), são plenamente acessíveis aos doentes com deficiência e 

respetivos prestadores de cuidados e que continue a explorar o potencial da telemedicina 

para melhorar o acesso e a prestação de cuidados neste contexto; 

21. Nota que no período de programação 2014-2020 há campo de manobra, no âmbito dos 

Fundos Estruturais e de Investimento, para ações de promoção dos objetivos da 

Convenção; portanto, insta a uma utilização mais racionalizada dos Fundos Estruturais da 

UE, se necessário, complementados por medidas nacionais, como um dos instrumentos 

para prestar cuidados de saúde de alta qualidade às pessoas com deficiência adequados à 

sua situação, eliminar as disparidades no acesso aos mesmos, melhorar a qualidade de 

vida das pessoas com deficiência e promover a sua acessibilidade aos cuidados de saúde, 

incluindo serviços eletrónicos, aplicações e dispositivos; 

22. Salienta que a acessibilidade das pessoas com deficiência a serviços e produtos de saúde 

deve ser melhorada; nota que a existência de barreiras de ordem económica e de relação 

custo-benefício obstam ao seu desenvolvimento e aplicação; acredita que um maior 

envolvimento das pessoas com deficiência no âmbito das fases de desenvolvimento desses 

produtos e serviços na área da saúde contribuirá para assegurar uma maior segurança e 

acessibilidade; 
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23. Solicita que as organizações de pessoas com deficiência participem plenamente no 

desenvolvimento e na revisão das políticas em matéria de deficiência; 

24. Sublinha que as pessoas com deficiência também se deparam com problemas relacionados 

com o mercado de mobilidade digital e apela a que seja facilitado o acesso de todas as 

pessoas, independentemente do tipo de deficiência, recorrendo a linguagens acessíveis, 

tecnologias e formatos adaptados a diferentes tipos de deficiência, como a linguagem 

gestual, Braille, sistemas de comunicação aumentativa e alternativa e outros meios, modos 

e formatos de comunicação acessíveis da sua escolha, nomeadamente formatos de fácil 

leitura, legendagem e mensagens de texto pessoais, em especial no que respeita a 

informações sobre saúde, recorrendo a mais do que um canal sensorial; 

25. Encoraja a Comissão a envidar esforços sustentados para reforçar a prevenção e a 

promoção, a fim de resolver a questão das graves disparidades que afetam as pessoas mais 

vulneráveis com deficiência em termos de saúde e de acesso; 

26. Insta a Comissão e os Estados-Membros a defenderem a classificação de doenças que 

afetem a memória como deficiência;  

27. Insta a Comissão e os Estados-Membros a avançarem o mais rapidamente possível com a 

aplicação da Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020; 

28. Exorta a Comissão a alinhar a Estratégia Europeia para a Deficiência com a CDPD, 

dotando-a de um calendário, de parâmetros de referência e de indicadores claros; 

29. Exorta a Comissão a incluir na Estratégia Europeia para a Deficiência uma secção 

específica sobre a proteção das pessoas com deficiência dependentes que não têm família 

para os ajudar; salienta que a referida secção deve ter em conta, antes de mais, as 

necessidades sociais e sanitárias das pessoas com deficiência e, em seguida, todos os 

outros aspetos das suas vidas; 

30. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecerem adequadamente o papel 

fundamental das pessoas que prestam cuidados à família e a garantirem que também estas 

pessoas tenham acesso adequado a serviços de saúde, tendo em conta o impacto que a 

prestação de cuidado a pessoas com deficiência tem na saúde física e mental e no bem-

estar dos próprios prestadores de cuidados; 

31. Salienta que a eliminação da discriminação das pessoas com deficiência em todos os 

domínios da vida, incluindo no acesso aos cuidados de saúde, depende da adoção e da 

aplicação da diretiva relativa à igualdade de tratamento horizontal. 
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