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RESUMO
Este estudo aborda aspectos relativos à tutela da saú-
de para os cidadãos imigrantes no território italiano. 
Para essa análise observar-se-á o catálogo de valores elen-
cados na Constituição Italiana, especialmente os artigos 
2°, 3°, 32 e 117, com ênfase na legislação ordinária vigente 
(Texto Único (TU) de 1998, que versa sobre a imigração
e a condição do estrangeiro) que tratam da saúde dos 
imigrantes regulares, irregulares ou mesmo clandestinos. 
Será objeto do presente estudo, também, a projeção do 
TU, numa perspectiva vinculada ao princípio da subsidia-
riedade e a uma política sanitária que tenha condição de 
assegurar o efetivo exercício, por estes cidadãos fragiliza-
dos, do direito à assistência sanitária.
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ABSTRACT
This study addresses aspects of health protection for 
the immigrant citizens in Italian territory. This analy-
sis will utilize the catalog of values listed in the Consti-
tuição Italiana (Italian Constitution), especially Articles 
2, 3, 32 and 117, with an emphasis on current com-
mon law (Texto Único (Single Text -TU) of 1998, which 
deals with immigration and the status of the foreigner) 
that handles the health of regular, irregular, or even il-
legal immigrants. The present study will also focus on 
the projection of the TU, in a perspective linked to the 
principle of subsidiarity and a health policy that is in the 
appropriate condition to ensure that these vulnerable 
citizens, effectively exercise their right to health care.
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PREMISSA: O FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL DA TUTELA 
DO DIREITO DO ESTRANGEIRO 
IRREGULAR À SAÚDE

A salvaguarda do direito à saúde do estran-
geiro habitando irregularmente no território 
italiano encontrou um porto seguro dentro da 
legislação vigente na União Europeia de 1998 
sobre a imigração e a condição do estrangeiro, 
de agora em diante Texto Único (TU) (UNIÃO
EUROPEIA, 1998), coerentemente à fixação 
garantista que permeia a normativa da Consti-
tuição art. 2°, 3°, 10 e 32 (ITÁLIA, 1947) supra-
nacional de referência. 

As previsões, para aqueles que não estejam 
de acordo com as regras e com as normas rela-
tivas ao ingresso e à permanência, de benefícios 
públicos prestados por entidades e credencia-
dos, do tipo ambulatorial e hospitalar, urgentes 
ou essenciais, ainda que continuativas, por do-
ença ou lesão, ao lado da extensão de progra-
mas de medicina preventiva a salvaguarda da 
saúde individual e coletiva TU art. 35 (UNIÃO
EUROPEIA, 1998), encontram-se exatamente 
no citado dispositivo constitucional, o principal 
fundamento de legitimação.

Ao contrário de outras situações jurídicas 
de vantagem (de natureza política ou também 
social), que pressupõem para o seu reconheci-
mento o mais alto saldo na ligação de identida-
de com o Estado de desembarque, o direito à 
saúde do estrangeiro, em todas as suas múlti-
plas declinações, negativas (como liberdade do 
Estado) e pretensivas (que exigem, na verdade, 
a “positiva intervenção dos poderes públicos” 
(PACE, 2003), poderá creditar no seu núcleo 
essencial um elevado grau de proteção própria 
à condição de encontrar-se em situação irregu-
lar: necessidade de assegurar a garantia de go-
zar de “direitos qualificáveis como fundamen-
tais” (PUGIOTTO, 2007) e assim, interferir 

com valores consubstanciais à ordem constitu-
cional (como a vida, a integridade psicofísica, 
a privacidade, a dignidade humana), reduz, até 
anular, a distinção entre cidadão e estrangeiro” 
(PUGIOTTO, 2007). Além disso, a amplitude 
da tutela do direito à saúde a favor de qualquer 
indivíduo, mesmo se irregular, se conforma a 
uma profunda instância de solidariedade nos 
confrontos com estrangeiros presente na pró-
pria ordem constitucional, a fim de reconhecer 
a proteção, mediante o asilo ou refúgio com 
fins humanitários (art. 10), àqueles que fogem 
de uma situação de perigo (determinada por 
uma perseguição política ou por um estado de 
guerra), para desembarcar como refugiados no 
território italiano, assim como para fornecer a 
eles uma alternativa a uma condição de des-
conforto particular, vivida no país de origem, 
que lhes impede o exercício dos direitos que 
fazem parte da tradição constitucional italiana.

A juízo das leis da Itália (2001b) existiria, 
de fato, um “núcleo irredutível” de tutela da 
saúde, “âmbito inviolável da dignidade huma-
na”, que terá o efeito de obstaculizar a mesma 
“constituição de situações privadas” de garan-
tias adequadas, absolutamente prejudiciais ao 
“exercício deste direito”. Um âmbito de pro-
teção, portanto, que deverá ser por isto alar-
gado, “reconhecido também aos estrangeiros, 
qualquer que seja a posição deles a respeito das 
normas que regulam o ingresso e a estada na 
República, podendo o legislador prever diver-
sas modalidades” (ITÁLIA, 2001b), para o seu 
exercício no pleno respeito, obviamente com 
algum caráter de racionalidade, exatamente 
para não prejudicar o exercício “daqueles fun-
damentais direitos” (ITÁLIA, 2005b).

Ao legislador, seja ele federal, seja ele re-
gional, seria, portanto, consentido – na inter-
pretação oferecida pela Corte – “introduzir 
regimes diferenciados, acerca dos tratamentos 
reservados aos indivíduos associados, somente 
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em presença de uma causa normativa não cla-
ramente irracional ou, pior, arbitrária” (ITÁLIA,
2005b).

Independentemente dos sucessivos desen-
volvimentos exegéticos das disposições consti-
tucionais, a tutela do estrangeiro na Constitui-
ção art. 2°, 3°, 10 e 32 (ITÁLIA, 1947), também 
consentidos de uma indiscutível vocação inter-
nacionalística do nosso texto fundamental, ób-
via é a sua natural propensão garantista a favor 
de situações subjetivas de particular fragilidade.

Não seria, portanto, permitida nenhuma 
forma de discriminação ou de deformidade de 
tratamento do imigrante com relação ao seu 
conhecimento em termos de “garantia dos di-
reitos fundamentais” do cidadão, nem mesmo 
através da anacrônica aplicação do princípio de 
reciprocidade que teria o efeito de desestrutu-
rar a vocação personalista do texto constitucio-
nal italiano em direção de um “perigoso organi-
cismo de retorno” (PUGIOTTO, 2007).

O conjunto axiológico que conota o tecido 
constitucional vem, em tal sentido, confirmar 
aquela difusa propensão a acolher e proteger 
o outro pensando em favorecer o estado de 
bem-estar também por meio do fornecimento 
de apropriadas formas de assistência sanitária.

O “respeito à pessoa humana” proclama-
do no 2° parágrafo do art. 32 da Constituição 
(ITÁLIA, 1947), independentemente da sua 
proveniência geográfica, na base de qualquer 
tratamento sanitário mesmo se imposto como 
obrigatório da lei, embora tivesse sido primei-
ramente introduzido com a intenção de reme-
diar as maneiras desumanas de formas de ódio 
racial (diferentes daquelas provocadas dos atu-
ais fluxos de imigrados irregulares), parece tes-
temunhar a favor de um forte empurrão para 
inclusão do diferente, do outro, precisamente, 
enquanto estão privados, ainda assim, do re-
quisito da cidadania.

O desejo profundo que animou a Consti-

tuinte, para evitar no futuro, a utilização da prá-
tica médica na busca de fins utilitários ou cien-
tificistas, projetado para mortificar aqueles que 
não pertenciam à “raça eleita”, se propunha a 
estender a qualquer pertencente do gênero 
humano, independentemente da sua origem 
étnica, um nível igual de proteção.

O objetivo a que se propuseram os Países 
da República foi exatamente aquele de fixar no 
texto fundamental um inviolável baluarte dos 
valores contra qualquer desenvolvimento das 
práticas médicas, mesmo conhecidas durante 
o período ditatorial entre as duas guerras, di-
recionadas a exploração do corpo humano ao 
ponto de introduzir insuportáveis formas de 
discriminação.

Nessa direção é transmitida, por exemplo, 
a cirurgia de Aldo Moro, efetuada no curso da 
discussão sobre o art. 26 do projeto que depois 
virou art. 32 da Constituição (ITÁLIA, 1947), 
a juízo do qual um Estado para poder legiti-
mamente considerar-se democrático deveria 
inspirar-se nos valores indisponíveis da pessoa 
humana, tendo como objetivos primários e cri-
térios inspiradores a dignidade, a liberdade e a 
autonomia do indivíduo, independentemente 
das suas origens culturais e religiosas.

A definição dos tratamentos urgentes
e essenciais. O quadro normativo de 
referência

Apesar das múltiplas modificações no TU
sobre a imigração de 1998 por sucessivos 
procedimentos legislativos, a Lei Bossi-Fini 
de 2002 (ITÁLIA, 2002a) o mais recente “pa-
cote de segurança”, adotado com a Lei n° 94 
(ITÁLIA, 2009d), a ampla proteção da saúde do 
estrangeiro irregular introduzida pela reforma 
Turco/Napolitano, a Lei n° 40 de 1998 (ITÁLIA,
1998), não sofreu nenhuma alteração formal da 
parte de uma normativa que se moveu seguin-
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do itinerários de absoluta coerência e “conti-
nuidade” (GRIFFI, 2009).

Na presença de perigos evidentes para a vida 
e a integridade psicofísica, o estrangeiro irregu-
lar (ou até clandestino) continuará a receber os 
cuidados que forem julgados urgentes, ou, con-
tudo, essenciais embora continuativos (UNIÃO
EUROPEIA, 1998, art. 35, 3° parágrafo), por 
parte da estrutura sanitária (pública ou privada) 
e do mesmo médico assistente, sob cuja “pru-
dente apreciação” é colocado o valor, “caso 
por caso”, do “estado de saúde do indivíduo” 
e a mesma “não adiável urgência dos cuidados” 
(ITÁLIA, 2001b), que deverão ser, em seguida, 
necessariamente considerados pelas autorida-
des (inquisidor ou juiz) habilitadas a assumir uma 
decisão sobre a providência de expulsão.

Na impossibilidade prática, para o legisla-
dor delegado, de delimitar e circunscrever em 
uma norma jurídica todos os casos configura-
dos pela urgência de fornecer ou a tipologia 
das prestações de assegurar como essenciais, 
pareceu mais oportuno e racional remeter à 
responsabilidade do médico o dever de decidir 
a entidade das prestações a conceder, em con-
sideração da sua adequação e das evidências 
mais aceitas cientificamente, além da peculiari-
dade física do paciente.

Mesmo que não se possa certamente des-
considerar os limites impostos pela legislação 
vigente de regulação da entrada de imigrantes 
na Itália, não poderia por outro lado ser mo-
dificado o dever dos operadores sanitários de 
perseguir as finalidades primárias da execução 
de seu trabalho, salientadas no art. 3° do Có-
digo de Ética Médica (CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA, 2006) de garantir a proteção 
da “vida, da saúde física e psíquica do homem”, 
o “alívio do sofrimento, o respeito da liberdade 
e da dignidade da pessoa humana, sem discri-
minação de idade, de sexo, de raça, de religião, 
de nacionalidade, de condição social, de ideolo-

gia, em tempo de paz ou de guerra, em quais-
quer que sejam as condições institucionais ou 
sociais nas quais operam”. 

A confirmação do “favor pela saúde da pes-
soa, que denota toda a disciplina relacionada/
em questão” (ITÁLIA, 2001b) também prevê 
a proibição de comunicação/denúncia do clan-
destino às autoridades competentes, a não ser 
em casos de obrigatoriedade de laudo, previsto 
no art. 365 CP., a igualdade de condições com o 
cidadão italiano (UNIÃO EUROPEIA, 1998 art. 
35, parágrafo 5), de modo a evitar que, da situ-
ação de irregularidade no território do Estado, 
derive um obstáculo à prestação de serviços 
terapêuticos – art. 35, parágrafo 3° (ITÁLIA,
2001b) que poderia desincentivar o próprio 
estrangeiro de recorrer, com todas as possíveis 
consequências sanitárias para a coletividade 
derivadas da presença de indivíduos portado-
res de doenças contagiosas. 

Para evitar um excessivo agravo da condi-
ção do imigrante, que poderia impedir a sua sa-
ída da clandestinidade, é previsto, para maiores 
garantias, que a assistência considerada essen-
cial não deva significar nenhum custo a cargo 
do paciente irregular porventura “privado de 
recursos econômicos suficientes, salvo as cotas 
de participação nos custos em paridade aos dos 
cidadãos italianos” (UNIÃO EUROPEIA, 1998, 
art. 35, parágrafo 4°).

Para enfrentar o impacto econômico de cus-
tos de difícil programação, que se referem a ser-
viços prestados em favor de indivíduos que não 
fazem parte do contingente de estrangeiros au-
torizados a permanecer em território italiano, é 
prevista a intervenção do Ministério do Interior, 
limitada aos compromissos que tivessem sido as-
sumidos para tratamentos urgentes e essenciais, 
ou mesmo, do Fundo Sanitário Nacional, “com 
correspondente redução dos programas refe-
rentes às intervenções de emergência” (UNIÃO
EUROPEIA, 1998, art. 35, parágrafo 6°).
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Particular atenção deverá ser assegurada, in-
dependentemente da garantia dos tratamentos 
urgentes ou julgados essenciais, aos estrangeiros 
irregulares menores de 18 anos, às mulheres 
grávidas e puérperas, sem descuidar sob ne-
nhuma hipótese: as vacinações, executadas no 
âmbito de campanhas de prevenção coletiva au-
torizada pelas regiões, ou de profilaxia interna-
cional; a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento 
de doenças infecciosas e a eventual reparação 
dos respectivos focos, TU art. 35, parágrafo 3°,
alíneas c, d, e (UNIÃO EUROPEIA, 1998).

Proteção análoga é também garantida ao 
estrangeiro irregular na presença de “necessi-
dade de socorro publico” art. 10, parágrafo 2, 
letra b do TU (UNIÃO EUROPEIA, 1998) que 
comportará a proibição de “realizar imediata-
mente a expulsão”, ou a “repulsão” a fronteira, 
prevendo sua detenção no centro de perma-
nência temporária mais próximo “de forma tal 
a assegurar a necessária assistência e o pleno 
respeito de sua dignidade” (UNIÃO EURO-
PEIA, 1998, art. 14, 1 e 2). 

A urgência e essencialidade dos 
tratamentos na interpretação 
jurisprudencial

A indiscutível marca garantística, que emer-
ge do quadro constitucional e legislativo de re-
ferência encontrou concreto reconhecimento 
no interior de uma profícua jurisprudência (seja 
essa constitucional ou mérito) que foi submeti-
da a significativos casos do tipo.

Por meio da competente intervenção do juiz 
legal se chegou a uma atenta definição da esfera 
de proteção assegurada aos irregulares, a come-
çar, por exemplo, pela individualização dos pres-
supostos justificativos, com particular preocupa-
ção aos tempos do aparecimento da patologia.

A julgamento da Corte Constitucional, na 
realidade, a própria presença da urgência ou 

da essencialidade do tratamento poderá, por si 
mesma, justificar a prestação do serviço, consi-
derada indispensável pelo médico, também com 
respeito às “condições pregressas de saúde” do 
paciente, “não se podendo exercer a expulsão 
de um sujeito que poderia sofrer, devido a ime-
diata execução do procedimento, um irrepará-
vel prejuízo a tal direito” (ITÁLIA, 2001b).

A exigência de salvaguardar a saúde do es-
trangeiro conduziu este mesmo juiz (ITÁLIA,
2008) a considerar irracional uma previsão nor-
mativa que subordinava 

a atribuição de um serviço assistencial, a qual 
a indenização de acompanhamento, […] de 
posse de um título de legitimação de perma-
nência legal na Itália que solicita para a sua 
emissão, entre outras coisas, a titularidade 
de uma renda.

Daqui, a exigência de remediar uma disci-
plina legislativa julgada incongruente por inci-
dir sobre o efetivo exercício do direito à saúde 
“entendido como direito aos remédios pos-
síveis e, como no caso, parcial, às mutilações 
causadas pelas patologias graves”. 

Não menos significativa foi a jurisprudência 
que, em particular, concentrou-se sobre cate-
gorias de estrangeiros consideradas mais frágeis, 
por pertencerem ao universo feminino ou infantil. 

Nesta perspectiva foi, então, enfrentada a 
normativa (UNIÃO EUROPEIA, 1998, art. 19, 
parágrafo 2°) que contém a proibição absoluta 
de expulsão ou recusa de mulheres grávidas ou 
em puerpério que, permitindo uma “temporária 
suspensão do relativo poder”, teriam o mérito de 
assegurar uma “específica proteção” para a mãe e 
para o próprio filho menor (ou nascituro), mesmo 
preservando a faculdade do Ministro do Interior 
de dispor a expulsão do estrangeiro na “presença 
de exigências de ordem pública ou de segurança 
do Estado” (UNIÃO EUROPEIA, 1998, art. 13).
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Ao declarar um precedente pronunciamen-
to n° 1 de 1987, a Corte Constitucional (ITÁ-
LIA, 2000) reafirmava como a “específica ratio
das normas, que provêm benefícios em favor 
da mulher no período imediatamente ante-
rior e no sucessivo ao parto”, que teria como 
finalidade a salvaguarda de seu bem-estar e a 
própria proteção da “relação” que com o nas-
cimento “se desenvolve necessariamente entre 
mãe e filho, não somente pelo que diz respeito 
às necessidades propriamente biológicas, mas 
também com relação às exigências de caráter 
relacional e efetivo que são coligadas ao desen-
volvimento da personalidade da criança”. 

Daqui a inconstitucionalidade do art. 17, pa-
rágrafo 2° letra d, da Lei n° 40 de 1998 (ITÁLIA,
40), em seguida substituído pelo art. 19, pará-
grafo 2°, letra d, do TU (UNIÃO EUROPEIA,
1998) na parte em que não estendia “o direito 
de expulsão ao marido convivente da mulher 
grávida ou nos seis meses sucessivos ao nasci-
mento do filho” (ITÁLIA, 2000). 

Esse mesmo juiz chegava a uma conclusão 
diferente, Corte Constitucional, Sentença n°
192 (ITÁLIA, 2006a) na presença do conviven-
te ligado à gestante de uma “relação de fato 
que, como tal, não pode ser confirmada pelos 
interessados” não fornecendo nenhuma “cer-
teza das relações familiares”.

O tratamento diferente reservado a “situa-
ções profundamente diversas”, entre as quais 
“aquela do marido de uma cidadã extracomu-
nitária grávida e aquela de um extracomuni-
tário que afirma ser pai natural do nascituro”, 
teria, a julgamento da Consulta, razoavelmente 
conduzido o legislador a introduzir disciplinas 
distintas (ITÁLIA, 2006a). Mesmo que fosse 
por bem considerar, uma tal preclusão pode-
ria hoje ser revista graças ao aprimoramento 
das técnicas biomédicas, diretamente visando 
aprofundar o conhecimento do DNA de cada 
um dos indivíduos (pela análise do líquido amni-

ótico, desenvolvida no âmbito das práticas ha-
bituais de controle às quais a gestante decidisse 
voluntariamente submeter-se) que poderia, em 
analogia com o até agora realizado para faci-
litar os reencontros familiares, tornar possível 
o emprego da pesquisa genética para revelar 
a paternidade do nascituro, assim rejeitando 
as dúvidas sobre eventuais solicitações falsas, 
sob condição porém de não provocar danos à 
integridade física do nascituro que faria, por si 
mesmo, desperdiçar a oportunidade desta so-
fisticada verificação. 

Ao lado da, até aqui citada, jurisprudência 
constitucional, que dá particular atenção aos 
direitos das mulheres na fase de gestação ou 
do puerpério, de análogo interesse, se não pelo 
significativo número de pronunciamentos, são 
as intervenções dos juízos de mérito direciona-
dos a promover os direitos dos estrangeiros de 
menor idade. 

Uma primeira série de sentenças se refere 
à adoção de medidas como o reconhecimento 
do status de refugiado ou a custódia em cen-
tros antiviolência, objetivando retirar os meno-
res da prática invalidante da mutilação dos seus 
órgãos genitais.

A exigência de salvaguardar os direitos das 
pessoas não ainda maiores de idade, incapazes de 
exprimir um consentimento plenamente cons-
ciente sobre o emprego de uma prática invali-
dante, a qual dificilmente poderá posteriormen-
te reverter, conduziu este juiz de mérito e, em 
semelhante direção, o próprio legislador italiano 
(ITÁLIA, 2006b) quando introduziu as indispensá-
veis proibições para salvaguardar o inderrogável 
direito à integridade psicofísica. 

Através de uma intenção manifestada pelos 
membros de uma comunidade de imigrantes de 
utilizar os “direitos poliétnicos para impor vín-
culos internos”, de modo a garantir o exercício 
de “direitos diferenciados”, as políticas públicas 
adotadas pelo país hospedeiro poderão justa-
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mente impor algumas garantias “externas”, 
propriamente para desconjunturar a aplicação 
daquelas “restrições internas”, claramente dis-
formes dos princípios incluídos no ordenamen-
to jurídico vigente no local de residência atual 
do estrangeiro (KYMLICKA, 1999). 

A jurisprudência adotada para proteger os 
direitos das mulheres e dos menores de idade 
deverá incluir as numerosas intervenções juris-
dicionais que se referiram à questão da exten-
são, a um ou a ambos os pais irregulares, da 
permissão de estadia no país, derrogando o dis-
posto no art. 5°, parágrafo 3° do TU (UNIÃO
EUROPEIA, 1998) indispensável para permitir 
a assistência do próprio filho, sempre menor 
de idade, necessitado de tratamentos médicos. 

Coerentemente com essa linha interpreta-
tiva, projetada para valorizar os direitos fun-
damentais de indivíduos estrangeiros, parece 
consolidado o filão jurisprudencional seguido 
nos tribunais de menores, e confirmado pela 
própria Corte de Cassação, que, em respei-
to ao parágrafo 3° do art. 31 do TU (UNIÃO
EUROPEIA, 1998) e à luz de uma relevante 
normativa internacional expressa nos mesmos 
pronunciamentos, reconhece a um familiar, 
mesmo se envolvido em um procedimento de 
expulsão, a possibilidade de permanecer em 
território da Itália, “derrogando as outras dis-
posições do TU” (UNIÃO EUROPEIA, 1998) 
por um período de tempo determinado e so-
mente em presença de “graves motivos ligados 
ao desenvolvimento psicofísico” do menor, “le-
vando em conta a idade” (Che giustifica la ne-
cessaria presenza della madre e delle sue cure, 
giudicate “fondamentali per la sua corretta ed 
equilibrata crescita” (ITÁLIA, 2007), das suas 
“condições de saúde”, da “patologia específica” 
e da ‘necessidade de gradual e contínua tera-
pia” (ITÁLIA, 2002b).

Para essa orientação, o emprego pelo juiz 
do art. 31, parágrafo 3° do TU(UNIÃO EURO-

PEIA, 1998) deverá ser necessariamente justifi-
cado pela presença de inequívocos “elementos 
circunstanciais do caso específico”, de modo a 
fugir “de abstrações e generalizações” (STRA-
ZZARI, 2007) que poderiam conduzir a uma 
inaceitável “instrumentalização da infância” 
(ITÁLIA, 2007).

Em todos os casos considerados, a perma-
nência, ao lado do menor, do “pai ou ambos 
os genitores, mas não na presença de outros 
membros da família, que poderia ser o avô 
paterno” (ITÁLIA, 2002b) com objetivo de 
assegurar a presença de um “ambiente fami-
liar completo com todos os componentes”, é 
considerada um “apoio, sobretudo psicológico, 
indispensável” (ITÁLIA, 2005a), de “necessá-
rio sustento econômico e constante referência 
educativa” (ITÁLIA, 2007).

Para o Tribunal de Menores de Milão seria, 
na realidade, indiscutível que o afastamento de 
um dos genitores, no impedimento “de fato” 
de manter relações contínuas com crianças em 
tenra idade, “constitua um dano que pode por 
em sério perigo o desenvolvimento normal e 
equilibrado de sua personalidade, seja do pon-
to de vista psíquico ou físico” (ITÁLIA, 2007).

Ainda uma vez, a emissão da permissão 
de permanência por tempo determinado ao 
genitor do menor poderá prescindir, em der-
rogação do que está prescrito do art. 4°, pa-
rágrafo 3 do TU (UNIÃO EUROPEIA, 1998) 
da demonstração da “disponibilidade de meios 
de subsistência suficientes para o período” de 
permanência no território italiano (ITÁLIA,
2002b), como poderia ser uma adequada ren-
da, que viria, em caso contrário, a discriminar 
os menores indigentes, não sendo tal precondi-
ção nem mesmo requisito do art. 31, parágrafo 
3° do TU (UNIÃO EUROPEIA, 1998).

A subordinação da concessão da permissão 
para permanecer no país de um genitor irregu-
lar, ao lado de um filho necessitado de assistên-
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cia, frente à prévia “demonstração” de posses-
são de adequada disponibilidade econômica, de 
parte deste genitor ou do menor, teria na reali-
dade representado para o Tribunal de Menores
de Florença, uma “evidente violação dos art. 
2° e 3° da Constituição” (ITÁLIA, 1947). Para 
este juiz, na realidade, “a efetividade da garan-
tia constitucional do reconhecimento dos direi-
tos invioláveis do homem” seria resultante, ‘de 
fato, irrazoavelmente condicionada, ou melhor, 
dizendo, limitada da presença de adequadas
condições econômicas e sociais dos portado-
res de interesses subentendidos aos mesmos 
direitos” (ITÁLIA, 2002b).

De outro lado, a própria autorização para 
permanência temporária do genitor indigente, 
para finalidade de assistência ao menor, consti-
tui o pressuposto indispensável para consentir 
ao primeiro de executar atividade de trabalho 
de modo a “prover licitamente o sustento da 
família” (ITÁLIA, 2007).

A efetividade da tutela da saúde do 
estrangeiro irregular

O estado de específica fragilidade no qual 
poderia inexoravelmente encontrar-se o estran-
geiro (regular e, com mais razão, se irregular), 
mesmo justificando a pretensão de receber 
prestação de serviços urgentes ou essenciais, 
deveria empenhar os serviços públicos e credi-
tados a prestar maior atenção às expectativas de 
tratamento e escolhas terapêuticas, coerente-
mente com a diversidade cultural do paciente, 
a fim de evitar o surgimento de graves afecções 
ou de por remédio a doenças frequentemente 
provocadas pelas condições precárias de vida às 
quais são constrangidos durante a permanência 
em território, para eles, estrangeiro. 

Uma maior “compreensão” das expecta-
tivas de assistência do imigrado, que não re-
presenta um ser estranho para “marginalizar”, 

deveria mirar, propriamente através das es-
truturas dedicadas a tais tarefas, para realizar 
o “acolhimento” e “solidariedade” (Comissão 
Nacional pela Bioética), de modo a melhorar a 
“qualidade de relações dos serviços”, em uma 
perspectiva intercultural (GHEZZO, 2003). 

Um entendimento adequado da estratégia 
de comunicação e de mediação cultural, da par-
te das instituições sanitárias, teria certamente 
o efeito de reduzir as razões do mal-estar sa-
nitário mais difuso entre a população estrangei-
ra, determinado pelas inadequadas políticas de 
hospitalidade que tornam muito difícil o próprio 
“acesso aos serviços” (COCCO, 2009). 

 Nesta direção, mirada a tornar mais fácil a 
assistência de pessoas que provêm de outros 
contextos culturais, uma legislação regional re-
cente – coerentemente aos novos espaços con-
cedidos às autonomias territoriais do rol consti-
tucional de 2001 – corretamente promoveu o 
desenvolvimento de “atividades formativas para 
os operadores sócio-assistenciais voltadas a me-
lhorar a capacidade de leitura, interpretação e 
compreensão das diferenças culturais que en-
volvem os conceitos de saúde, doença e cura”, 
além de dedicar particular atenção propriamen-
te aos “serviços de mediação intercultural e 
outras iniciativas” destinadas a “facilitar o aces-
so dos imigrados aos serviços e tratamentos” 
(ITÁLIA, 2009c; 2004d; 2004e). Com tais pro-
pósitos, deseja-se a promoção de “intervenções 
informativas específicas destinadas aos cidadãos 
estrangeiros irregulares com as normas da per-
missão de permanência no país, com a finalidade 
de assegurar os elementos que facilitam o aces-
so aos serviços sanitários e sócio-sanitários com 
os sujeitos do terceiro setor” (ITÁLIA, 2004c).

Esta significativa legislação regional, mais 
atenta aos perfis assistenciais dos serviços sa-
nitários – coerentemente aos espaços de com-
petência dedicados às autonomias territoriais 
do novo dispositivo constitucional de 1947 art. 
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117, parágrafos 3 e 4, em recusar qualquer 
perspectiva de “assimilação forçada” se pro-
põe, em linha com as estratégias estatais ado-
tadas no TU de 1998, de levar em atenta con-
sideração as “diferenças culturais e religiosas” 
(GRIFFI, 2009) da clientela estrangeira.

A definição dos âmbitos de “essencialidade-
-adequação das prestações” (COCCO, 2009), em 
grau de assegurar efetividade ao exercício do direi-
to à saúde, não poderia descuidar as peculiares ca-
racterísticas culturais do paciente estrangeiro para 
consentir a superação do estado de precariedade 
no qual com frequência é obrigado a viver, sobre-
tudo se em condição de irregularidade. 

Não obstante o caráter “constitucionalmen-
te condicionado” do direito à saúde, em respei-
to aos “recursos de organização e financeiros 
que dispõe no momento” o Estado, (ITÁLIA,
1990), irrenunciáveis, deveria ser então, o es-
forço voltado a remediar essas evidentes con-
dições de “desvantagem”, através o recurso 
a específicas “ações positivas de proteção de 
tutela” (GRIFFI, 2009). 

E assim, junto e além do dever de trata-
mento (to cure), para remediar uma enfermi-
dade em presença de estados de urgência e 
particular necessidade, a garantia delineada do 
dispositivo constitucional art. 2°, 3°, 32 e 117, 
parágrafos 3° e 4° (ITÁLIA, 1947), deveria en-
volver uma declinação mais inclusiva do outro
(to care, no sentido de prestar atenção, cuida-
do), coerente com as peculiaridades culturais 
do imigrante: “exercitar cuidado (care)”, como 
traz Maffettone (1998), significa, na verdade, 
ir “além de ministrar a terapia correta”, impli-
cando “aquela assistência pessoal e o empenho 
sobre o qual se fundamenta a relação […] mé-
dico-paciente”.

O objetivo seria assegurar uma maior aten-
ção às exigências do outro, de modo que o “tra-
tamento e, portanto, o remédio” deem conta 
das características antropológicas e culturais 

do doente, das “suas irredutíveis singularida-
des” (CAVICCHI, 2000), induzindo a adotar 
um “horizonte mais amplo de valorização das 
necessidades dos indivíduos, visando um trata-
mento que não seja apenas terapia, mas acolhi-
mento à pessoa” (LA TORRE, 2004), coerente 
com os hábitos terapêuticos difusos nos países 
de origem dos imigrantes.

Todavia, essa ampla garantia (no duplo sen-
tido de to cure e to care) particularmente atenta 
aos estados de urgência e às intervenções es-
senciais, poderia ser desperdiçada, nas práticas 
concretas, de uma reduzida propensão à inclu-
são e à solidariedade de parte do mais recente 
“pacote de segurança” introduzido da Lei n° 94 
de 2009 (ITÁLIA, 2009c) adotado para contras-
tar a imigração irregular e clandestina.

É essa, na realidade, uma disciplina, modifi-
cada e integrada pela TU (UNIÃO EUROPEIA,
1998). Sobre a imigração, que parece mais re-
forçar um endereço político particularmente 
hostil em confronto do diferente, através de 
uma ênfase do “componente repressivo” e um 
enfraquecimento “daquela visando à integra-
ção” (BASCHERINI, 2007). 

Mesmo não modificando a normativa em 
defesa do direito à saúde do estrangeiro irregu-
lar, a começar das mesmas disposições de pro-
teção de sua privacidade, de forma a preser-
vá-lo de injustificadas denúncias à autoridade 
competente TU, art. 35, parágrafo 5° (UNIÃO
EUROPEIA, 1998), a previsão de novos tipos 
de delitos contra o ingresso e a permanência 
ilegal poderia representar – como efeito cola-
teral – uma insuperável barreira para um do-
ente tratar-se, propriamente para não incorrer 
nas malhas das forças policiais, com todas as 
inevitáveis repercussões (PEZZINI, 2009) para 
sua saúde e para a comunidade que o circunda.

Como corretamente assinalado por Onida 
(2009), o êxito mais provável destas medidas da 
polícia seria “fazer terra arrasada” em torno “aos 
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estrangeiros irregulares, impedindo e obstacula-
rizando o acesso deles a prestações de serviços 
públicos” com “o único efeito prático provável” 
de “fazer desaparecer ainda mais as pessoas na 
clandestinidade em vez de fazê-las emergir”, com 
grave prejuízo para os direitos fundamentais.

A preocupação de que uma interpretação 
errônea destas disposições em matéria de se-
gurança pública poderia provocar o distancia-
mento dos irregulares dos lugares preestabele-
cidos para tratamento foi advertida a ponto de 
induzir os assessores regionais de políticas sa-
nitárias e os responsáveis dos Departamentos 
Sanitários regionais a difundir, com a entrada 
em vigor da Lei n° 94 de 2009 (ITÁLIA, 2009d), 
numerosas circulares direcionadas a tranquili-
zar os operadores sanitários, como encarrega-
dos de serviços públicos, da permanência de 
proibição contida no 5° parágrafo do art. 35 do 
TU (UNIÃO EUROPEIA, 1998), não podendo 
tal rol legislativo “prejudicar o direito de acesso 
às estruturas sanitárias da parte de cidadãos es-
trangeiros irregulares com as normas relativas 
ao ingresso ou permanência”.

A indiscutível vigência desta disposição, de 
fato “abrogada, não modificada” pela Lei n° 94 
de 2009 (ITÁLIA, 2009d), foi, recentemente, 
reafirmada pelo próprio Departamento para 
a Liberdade Civil e a Imigração do Ministério
do Interior, com a específica circular adotada 
em resposta a uma série de solicitações pro-
venientes de diversas administrações estatais e 
regionais (ITÁLIA, 2009a). 

Uma diversa conclusão, para produzir efei-
tos diretamente (e não subordinadamente, 
como anteriormente relevado) antagônicos 
com o dever de assistência contido nos pará-
grafos 3° e 5° do art. 35 do TU (UNIÃO EU-
ROPEIA, 1998), conduziria, em vez disso, à 
prática de recusa em alto-mar de parte das uni-
dades navais militares italianas com a intenção 
de proceder, em sequência à interceptação dos 

boat people, e o acompanhamento dos mesmos 
ao país (geralmente a Líbia) de partida, mesmo 
prescindindo da verificação de condições de 
desconforto físico.

A despeito da conduta ilegal da parte de 
quem tenta chegar, sem permissão, no territó-
rio italiano, constitui de qualquer forma obri-
gação dos que operam pela salvaguarda da se-
gurança pública (através do patrulhamento do 
mar territorial) garantir mesmo aos clandesti-
nos, como aplicação do princípio internacional 
de non refoulement, os inadiáveis direitos funda-
mentais (ROSSI, 2005), iniciando a assistência 
sanitária, funcional em relação a sua integridade 
psicofísica, independente da – e mesmo indis-
pensável – verificação das consequências de 
repatriamento forçado para a tutela da vida e 
para o exercício da liberdade dos requerentes 
de refúgio ou asilo político (CONVENZIONE
DI GINEVRA, 1951, art. 33).

Quanto precede com a intenção de evitar 
uma recusa indiscriminada, teria, em vez disso, 
o efeito de negar aos sujeitos irregulares, con-
siderados como “não pessoas” (DAL LAGO,
2008), “seres humanos rejeitados”, “refugos 
humanos” (BAUMAN, 2008), as mais elemen-
tares garantias de assistência que deveriam, 
pelo contrário, ser reconhecidas a qualquer in-
divíduo exatamente, como se dizia na premis-
sa, pertencente ao gênero humano.

O êxito de políticas sobre imigração particu-
larmente restritivas, que fizessem prevalecer as 
exigências de segurança e de legalidade, mes-
mo necessárias, sobre as igualmente inadiáveis 
necessidades de solidariedade em relação aos 
imigrantes, seria o de provocar uma excessiva 
banalização dos princípios de base – a come-
çar pelo direito à saúde – afirmados pela nossa 
Constituição, com o efeito de dividir a humani-
dade “entre pessoas e não pessoas”, fazendo 
“dos estrangeiros seres humanos de segunda 
categoria” (DAL LAGO, 2008) para discriminar 
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“em razão” da sua “inferioridade jurídica” (PU-
GIOTTO, 2007).

Frente a uma concepção política, emergen-
te da mais recente legislação sobre imigração, 
que poderia impedir – por uma espécie de es-
tigmatização do diverso – uma atenta e pontual 
verificação das razões pelas quais as pessoas que 
querem entrar em nosso território, poderiam 
derivar, nas concretas práticas, uma substancial 
desativação desta significativa normativa, intro-
duzida do legislador delegado de 1998, e colo-
cada em defesa do inadiável direito à integridade 
psicofísica e à dignidade do estrangeiro irregular, 
fazendo deste último uma mera ilusão dos since-
ros e autênticos propósitos garantistas introdu-
zidos na Constituição Italiana (1947). 
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