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RESUMO 

 

Os direitos sociais são direitos fundamentais que visam à melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com a concretização da igualdade material. Entre os 

direitos sociais, destaca-se o direito à saúde que, embora alçado ao plano constitucional, 

tem sua exigibilidade questionada por setores mais tradicionais da dogmática jurídica. 

Esta dissertação trata do direito social à saúde, examina os principais obstáculos à sua 

exigibilidade e propõe alternativas para que sejam superados. Nesse sentido, focaliza-se a 

reserva do possível, a separação de poderes e o princípio federativo que são apontados 

como as principais limitações para a concretização do direito fundamental. Analisa-se a 

garantia do mínimo existencial e a ponderação de interesses que são tratados como alguns 

dos instrumentos a serem usados pelos órgãos jurisdicionais a fim de garantir da 

efetividade do direito à saúde. Faz-se, ainda, uma análise da trajetória da saúde pública do 

Brasil e constata-se que a saúde não é uma prioridade nas políticas e ações 

governamentais. Finalmente, examina-se a relação do direito à saúde com o 

desenvolvimento e conclui-se que a saúde é fator essencial para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e para o desenvolvimento social.  

 

 

Palavras-chave: Direitos sociais, direito à saúde, saúde pública, desenvolvimento social. 
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ABSTRACT 

 

Social rights are essential rights which aim to improve people life quality 

through the establishment of material equality. Among social rights, it can be highlighted 

the right to health, which although raised to the constitutional plan, has its chargeability 

questioned by the most traditional sectors of the legal dogmatic. This dissertation 

describes the social right to health, examines the main obstacles to its chargeability and 

proposes alternatives to overcome them. In this sense, it is focused the reserve of 

possible, the power separation and the federative principle, which are pointed as the main 

limitations to the achievement of the fundamental right. It is analyzed the minimum 

existential guarantee and the interests weighting method which are treated as some of the 

tools to be used by legal organs in order to ensure the effectiveness of the right to health. 

This work also analyzes the trajectory of Brazil’s public health and notice that it is not a 

priority in government politics and actions. Finally, examines the relation between the 

right to health and development and concludes that health is an essential factor to the 

enhancement of people life quality and social development.  

 

 

Key words: Social Rights, right to health, public health in Brazil, social development.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Após uma longa evolução, desencadeada no final do século XVIII, com o 

processo de constitucionalização dos denominados direitos naturais dos homens, os direitos e 

garantias fundamentais se encontram definitivamente incorporados ao patrimônio comum da 

humanidade.  

No plano internacional, a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 

1948, fortaleceu o reconhecimento dos direitos fundamentais e ratificou sua supremacia e 

universalidade. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 atribuiu um significado ímpar aos 

direitos e garantias fundamentais. Da análise superficial do texto constitucional, sobressai a 

explícita intenção do constituinte brasileiro em lhes conferir especial significado. A Lei 

Fundamental de 1988 representa um avanço extraordinário na consolidação dos direitos e 

garantias fundamentais, devendo ser qualificada como o documento mais avançado, 

abrangente e pormenorizado sobre o assunto na história constitucional do Brasil. Após vinte 

anos de regime autoritário, a Constituição de 1988 resgatou o regime democrático e o Estado 

de Direito, enclausurados nos porões da ditadura militar. 

No contexto dos avanços e inovações estabelecidos pela nova ordem 

constitucional, a Carta de 1988 foi pioneira ao integrar no rol dos direitos e garantias 

fundamentais os direitos sociais, econômicos e culturais. Embora as constituições anteriores 

tenham previsto esparsamente os direitos sociais, a Constituição de 1988 foi a primeira a 

qualificá-los como direitos fundamentais e a lhes conferir aplicabilidade imediata.   

Os direitos sociais surgiram em um cenário de grandes privações sociais e foram 

criados com o objetivo de mitigar o quadro de injustiças que dominavam o contexto social. 

Visam, sobretudo, a melhoria das condições de vida das pessoas com a realização da 

igualdade material e justiça social. Correspondem a uma mudança de paradigma do sistema 

constitucional brasileiro que abandonou a visão estritamente individualista de homem e 

assumiu uma concepção eminentemente solidária de seres humanos. 

Não obstante o tratamento privilegiado dado aos direitos sociais, econômicos e 

culturais na nova ordem constitucional, tais direitos ainda têm suscitado inúmeras 

controvérsias no que diz respeito à sua eficácia e efetividade, sobretudo, no que tange a 
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problemática da eficiência e suficiência dos instrumentos jurídicos disponíveis para viabilizar 

a sua plena realização. O que se observa hoje, em alguns segmentos da doutrina e da 

jurisprudência brasileira, é idéia de que os direitos sociais não são verdadeiramente direitos. 

Bastou serem contemplados na nova Constituição para que se começasse a questionar a 

própria condição de direitos fundamentais dessas proposições. Instalou-se uma visão 

tecnocrática dos direitos sociais cuja concretização depende da existência de programas e 

ações cuja implementação se mantém centralizada nas mãos de administradores públicos, à 

mercê de suas vontades. 

Entre os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, recebeu 

destaque a saúde que, pela primeira vez, foi expressamente prevista em um texto 

constitucional. No art. 6º da CF/1988, foi arrolado entre os direitos fundamentais. No Título 

VIII, que dispõe sobre a ordem social, foram explicitados aspectos que envolvem a sua 

concretização tais como os princípios, os objetivos e os deveres de cada ente da federação. Na 

dicção do texto constitucional, “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, cabendo, 

portanto, ao Poder Público a garantia desse direito fundamental a todos que, a qualquer título, 

estejam em território nacional.  

Enquanto direito social, a saúde não escapa dos inúmeros questionamentos que 

surgem em torno desses direitos fundamentais. A maioria dos argumentos contrários à sua 

juridicidade se relaciona ao fato de se tratar de um direito que requer elevados investimentos 

do Estado para ser concretizado. De fato, os direitos sociais, assim como todos os demais 

direitos fundamentais, dependem da existência de recursos públicos para serem 

implementados. Entretanto, tal limitação não pode ser usada como argumento contrário à sua 

juridicidade.   

As discussões que se desenvolvem em torno do status jurídico dos direitos 

sociais e do direito à saúde refletem uma realidade subjacente ao plano doutrinário: no 

decorrer de vários séculos de Administração Pública no Brasil, os direitos sociais poucas 

vezes foram tratados como prioridades nas políticas governamentais. O direito fundamental à 

saúde é um reflexo desta situação: sempre esteve em plano secundário. O que se observa hoje 

no setor da saúde do Brasil é uma crise que persiste de longa data. Não são raras as notícias 

que revelam filas de pacientes em hospitais e postos de saúde, além da falta de leitos, 

equipamentos e profissionais capacitados. A escassez de recursos financeiros, materiais e 

humanos são problemas que inviabilizam a eficiente operação dos serviços públicos de saúde. 
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No plano fático e no contexto doutrinário, portanto, a limitação dos recursos é apontada como 

o principal argumento contrário à efetividade do direito fundamental à saúde.  

As conseqüências deste contexto são muito graves uma vez que, sem saúde, há 

grande comprometimento na qualidade de vida das pessoas. Não é possível viver com 

dignidade sem que haja uma adequada assistência à saúde. Ademais, o desenvolvimento, 

entendido como melhoria das condições de vida das pessoas, jamais será alcançado se o 

direito fundamental à saúde não for adequadamente efetivado.  

O estudo dos direitos sociais e do direito fundamental à saúde foi orientado a 

partir de dois aspectos especiais: a sua exigibilidade e a sua importância para o 

desenvolvimento social. Visando esses aspectos fundamentais, no primeiro capítulo, partiu-se 

da caracterização dos direitos sociais e do direito fundamental à saúde. Nesse desiderato, foi 

examinada a evolução histórica dos direitos sociais e do direito à saúde até a sua consolidação 

em diversos sistemas jurídicos, com destaque para a sua previsão no ordenamento jurídico 

brasileiro. Em um segundo momento, foi examinada a exigibilidade dos direitos sociais, 

especialmente no tocante ao direito fundamental à saúde. Nesse contexto, foram vistas 

algumas das limitações atribuídas à exigibilidade dos direitos sociais como a denominada 

reserva do possível, a separação de poderes e o princípio federativo. Foram ainda estudadas a 

garantia do mínimo existencial e a ponderação de interesses como formas de se salvaguardar a 

efetividade dos direitos sociais, sobretudo do direito fundamental à saúde. Ao final do 

capítulo, foi vista a atuação do Poder Judiciário na concretização do direito à saúde através da 

análise de algumas decisões judiciais proferidas pelo STF, STJ e TJMG.  

No segundo capítulo foi examinada a evolução histórica da saúde pública do 

Brasil, desde as primeiras ações de saúde até o Movimento para a Reforma Sanitária, gênese 

do atual Sistema Único de Saúde. Foi ainda realizada a análise do atual sistema de saúde 

através do estudo de alguns indicadores do Brasil, com ênfase para o Município de Montes 

Claros - MG.  

No último capítulo, foi estabelecida a relação do direito fundamental à saúde 

com desenvolvimento social. Para isso, foi apresentado o conceito de desenvolvimento como 

liberdade e, neste sentido, o direito à saúde foi visto como um elemento essencial no processo 

de desenvolvimento do país.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

Analisar os direitos sociais, especificamente, o direito fundamental à saúde. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Estudar a evolução histórica dos direitos sociais e do direito fundamental à 

saúde.  

Analisar o posicionamento dos direitos sociais e do direito à saúde no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Investigar e avaliar a exigibilidade dos direitos sociais, sobretudo, do direito 

fundamental à saúde na ordem jurídica brasileira. 

Estudar a evolução histórica do sistema de saúde do Brasil até o advento do 

Sistema Único de Saúde. 

Estabelecer as relações que podem existir entre o direito fundamental à saúde e 
o desenvolvimento social do Brasil. 
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3 HIPÓTESES 

 

Os direitos sociais e o direito fundamental à saúde são direitos dotados de 

exigibilidade e efetividade, podendo ser demandados por seus titulares perante o poder 

público. 

A saúde é um direito fundamental que desempenha papel essencial para 

desenvolvimento social do Brasil. 
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4. METODOLOGIA 

 

O tema proposto foi desenvolvido, predominantemente, por meio da pesquisa 

bibliográfica. Foram coletados, no conjunto de trabalhos elaborados pelos cientistas do 

Direito, elementos para a análise dos direitos sociais, do direito fundamental à saúde e do 

sistema de saúde do Brasil.  

Através do estudo do ordenamento jurídico do Brasil, foi executada uma 

pesquisa documental que buscou diplomas legislativos relacionados aos direitos sociais, ao 

direito fundamental à saúde e ao sistema de saúde brasileiro.  

No campo jurisprudencial, foram realizados estudos de casos através da análise 

de decisões, relacionadas ao direito fundamental à saúde e sua exigibilidade, proferidas pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal.  

Quanto à análise das informações apreendidas, foi adotado o método 

hermenêutico em que a interpretação do material coletado é compreendida como um processo 

permanente de criação e recriação das normas jurídicas e do próprio sistema no qual se 

inserem. Nesse sentido, a interpretação dos elementos jurídicos é vista como um processo de 

aplicação, que necessariamente demanda uma hierarquização axiológica, pautada nos 

princípios, regras e valores da Constituição e que se direciona, em última análise, à efetivação 

mais plena do sistema assim constituído (FIGUEIREDO 2007).   
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5 CAPÍTULO 1 – O direito social à saúde e sua exigibilidade 

 

Os direitos sociais são direitos fundamentais, de observância obrigatória em 

um Estado, como o Brasil, que tem como objetivos a construção de uma sociedade livre, justa 

e solidária. Tais direitos visam, sobretudo, a melhoria das condições de vida dos 

hipossuficientes, com a concretização da igualdade material.  O surgimento dos direitos 

sociais traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos que considera o homem 

tão somente em sentido genérico e abstrato e faz intervir a concepção do homem como um ser 

social.  

A Constituição Federal de 1988, no Título II, Capítulo II, estabeleceu um 

extenso rol de direitos sociais. No art. 6º, destaca-se a saúde que, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira, foi expressamente reconhecida como direito fundamental, recebendo 

proteção jurídica diferenciada no âmbito da ordem jurídica do Brasil. No Título VIII, que 

dispõe sobre a ordem social, estão localizados outros dispositivos legais que viabilizam a 

realização deste direito fundamental que é considerado um “direito de todos e dever do 

Estado”.  

 

5.1 Os direitos sociais 

 

Os direitos sociais são direitos fundamentais que visam à melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e que viabilizam o efetivo gozo das liberdades fundamentais. 

 

5.1.1 O surgimento dos direitos sociais no Brasil 

 

No Brasil, com a promulgação da Constituição de 16 de julho de 1934, 

inaugurou-se uma nova fase do constitucionalismo. Influenciada, sobretudo, pela Constituição 

Alemã de 1919, conhecida como Constituição de Weimar, a Constituição de 1934 trouxe em 
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seu texto uma nova corrente de princípios até então desconhecidos pelo direito positivo pátrio. 

Esses novos princípios faziam ressaltar o aspecto social dos direitos fundamentais que jamais 

havia sido tratado em um texto constitucional. A nova corrente de pensamento propugnava a 

intervenção do Estado em setores até então intangíveis, como a economia, e substituiu a 

antiga concepção do Estado de Direito, de inspiração liberal, com a implantação do 

denominado Estado de bem-estar social. O modelo de Estado de bem-estar é caracterizado por 

valores refratários ao individualismo e ao absolutismo no poder e visa, sobretudo, a 

efetividade de direitos sociais básicos (BONAVIDES, 2008).  

No entanto, a Constituição democrática e social de 1934 durou pouco mais de 

três anos e, no final dos anos 30, foi substituída pela Carta Constitucional de 1937, outorgada 

pelo Presidente Getúlio Vargas, extremamente autoritária e de inspiração fascista. Foi um 

documento destinado, exclusivamente, a institucionalizar o Estado Novo, modelo de Estado 

autoritário que durou até 1945, quando foi iniciado o processo de redemocratização do país. O 

retorno da democracia foi marcado pelo movimento de restauração constitucional que deu 

origem à Constituição de 1946. O objetivo da nova Lei Fundamental era por fim ao Estado 

autoritário. Foi uma das melhores constituições do Brasil, tecnicamente muito bem elaborada 

e, do ponto de vista ideológico, abraçava nitidamente uma linha de pensamento libertária, sem 

se descuidar da abertura para o campo social iniciada em 1934. A Constituição de 1946 teve 

vigência até abril de 1964, quando eclodiu o golpe militar que desfigurou o texto 

constitucional através da edição de Atos Institucionais que visavam à centralização do poder 

nas mãos do Presidente da República. Nesse contexto, da denominada Revolução Militar, 

foram outorgadas as Cartas Constitucionais de 1967 e de 1969, de características 

absolutamente autoritárias e que legitimavam o regime ditatorial que prevaleceu por mais de 

vinte anos no cenário político nacional. No ano de 1984, foi iniciado um movimento social 

pela redemocratização da política do Brasil. A campanha foi bem sucedida e, em 1985, o 

Colégio Eleitoral elegeu o Deputado Federal Tancredo Neves o novo Presidente do Brasil. 

Entretanto, Tancredo acabou falecendo e o seu vice assumiu a Presidência da República. No 

governo de transição de José Sarney foi promulgada a Constituição Federal de 1988 que 

restabeleceu o regime democrático no país (BASTOS, 1999 e SILVA, 2007). 

Da promulgação da Constituição de 1934 até o advento da Constituição de 

1988, passaram-se cerca de cinqüenta anos que se caracterizaram como um período de 

autoritarismo e sérias restrições aos direitos civis e políticos das pessoas. De todas as 
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constituições citadas, apenas três Estatutos Fundamentais apresentaram algum grau de 

legitimidade: a efêmera Constituição de 1934; a Constituição de 1946 e a denominada 

Constituição Cidadã de 1988. Nas três Cartas Políticas é possível notar a forte influência do 

constitucionalismo alemão, sobretudo da Constituição de 1919, que foi determinante para o 

caráter social assumido pelo Estado brasileiro (BONAVIDES, 2008 e SILVA, 2007). 

 

O constitucionalismo dessa terceira fase fez brotar no Brasil desde 1934 o 
modelo fascinante de um Estado social de inspiração alemã, atado 
politicamente a formas democráticas, em que a Sociedade e o homem-
pessoa –não o homem indivíduo- são valores supremos. Tudo, porém, 
indissoluvelmente vinculado a uma concepção reabilitadora e legitimante 
do papel do Estado com referência à democracia, à liberdade e à igualdade. 
(BONAVIDES, 2008, p.368). 

 

O caráter social do constitucionalismo brasileiro prosseguiu até mais 

recentemente com a Constituição Federal de 1988 que incorporou a influência de Weimar, 

adotando em seu conteúdo diversas regras sobre direitos sociais (BONAVIDES, 2008).  

A Constituição de 1988, já no art. 1º, no tocante aos direitos sociais, 

estabeleceu como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil “os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa”. No mesmo título, no art. 3º, determinou que entre os 

objetivos fundamentais da República devem ser observados a “garantia do desenvolvimento 

nacional; a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais”. No capítulo relativo à ordem econômica e financeira, no art. 170, o constituinte 

estabeleceu que “a ordem econômica se baseia na valorização do trabalho humano, tem por 

fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 

os princípios da função social da propriedade, defesa do consumidor, defesa do meio 

ambiente e redução das desigualdades sociais e regionais”. O art. 193 estabeleceu que “a 

ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

social” (BRASIL, 1988).  

Os art. 6º e 7º foram mais específicos e trouxeram um amplo elenco de direitos 

sociais. Estabeleceu o art. 6º da Constituição brasileira que “são direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. No 
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art. 7º, foram arrolados vários dos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, entre 

eles: salário mínimo, salário família, jornada de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas 

semanais, férias anuais remuneradas, licença maternidade e licença paternidade, dentre outros 

(BRASIL, 1988).  

No Título VIII, o constituinte traçou as diretrizes fundamentais da ordem social 

do Brasil, tratando especificamente vários dos direitos sociais arrolados no art. 6º e, entre eles, 

o direito fundamental à saúde (BRASIL, 1988). 

Embora existam opiniões contrárias ao método empregado pelo constituinte na 

elaboração e ordenação dos direitos sociais, o que não se pode negar é que a Constituição de 

1988 imprime uma importância sem precedentes aos direitos sociais que, hoje, constituem os 

pilares do Estado de bem-estar social brasileiro. 

 

5.1.2 Os direitos sociais como direitos a prestações positivas do Estado 

 

Os direitos fundamentais são tradicionalmente divididos em duas categorias: 

direitos políticos e individuais e direitos econômicos, sociais e culturais. O aspecto 

fundamental utilizado para sustentar essa distinção é que os direitos políticos e individuais 

geram obrigações negativas ou de abstenção, e os direitos econômicos, sociais e culturais 

determinam o nascimento de obrigações positivas ou de ação para o Estado. Essa visão já se 

encontra bastante sedimentada no estudo do Direito e é determinante na classificação de um 

direito como direito social ou individual. 

Nesse sentido, o conceito de direitos sociais como direitos a prestações estatais 

é apresentado pela maioria dos autores nacionais. 
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Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, 
são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a 
igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se 
ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos de gozo dos 
direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais 
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, propicia 
condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade. (SILVA, 
2007, p.286). 

 

Os direitos individuais são definidos como direitos negativos e que não 

instituem qualquer tipo de obrigação para o Estado.  

 

 
Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek 
e fazem ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a 
Sociedade e o Estado. (BONAVIDES, 2008, p.563) 
 

 

Portanto, os direitos individuais criam obrigações consistentes em um não 

fazer do Estado, como não restringir a liberdade de expressão ou não deter arbitrariamente as 

pessoas, e os direitos sociais determinam obrigações de fazer alguma coisa, como 

proporcionar a educação ou instituir serviços públicos na área da saúde. É facilmente 

perceptível que, no caso de prestações positivas, o Estado tem que, necessariamente, dispor de 

recursos financeiros para realizar as prestações materiais a que está obrigado. Dentro dessa 

concepção, os direitos econômicos, sociais e culturais constituiriam uma categoria oposta aos 

denominados direitos negativos cuja implementação requer, exclusivamente, a não 

intervenção governamental (CONTESSE e PARMO, 2008).  

Embora essa divisão dos direitos fundamentais seja ainda muito aceita entre os 

estudiosos do Direito, recentemente, alguns autores têm questionado o fato de considerar que 

somente os direitos sociais estabelecem obrigações positivas. Segundo esses autores, esse 

posicionamento dificultaria a exigibilidade dos direitos sociais uma vez que dependem de 

políticas públicas e de recursos financeiros estatais, sabidamente escassos, para serem 

implementados. Nesse sentido, os argentinos Víctor Abramovich e Christian Curtis, no livro 
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denominado Los derechos sociales como derechos exigibles, apresentam um diferente ponto 

de vista a respeito dessa classificação.  

Para que os direitos econômicos, sociais e culturais não sejam despojados de 

conteúdo, é necessário que seja feita uma análise detida em torno da natureza das obrigações 

que emergem das duas classes de direitos. Somente dessa forma, será possível constatar que 

ambas as categorias de direitos se caracterizam por gerarem um complexo de obrigações 

positivas e negativas para o Estado. Direitos individuais como o direito ao devido processo 

legal, direito ao casamento, direito de eleger-se e ser eleito e até mesmo o direito à 

propriedade, típico direito individual, supõem a criação de um complexo de serviços e de 

infra-estrutura para que os titulares possam usufruir suas prerrogativas. Faz-se necessária a 

criação e a manutenção de Tribunais, a elaboração de normas sobre casamento e a instituição 

dos respectivos serviços de registros, criação dos serviços relacionados à realização das 

eleições e a instituição dos serviços de registro e defesa da propriedade (ABRAMOVICH e 

CURTIS, 2002). 

 

Dada la coincidencia histórica de esta serie de funciones positivas con la 
definición de Estado liberal moderno, la caracterización de los derechos 
civiles y políticos tiende a ‘naturalizar’ esta actividad estatal, y a poner 
énfasis sobre los límites de su actuación 1 (ABRAMOVICH e CURTIS, 
2002, p. 24) 
 

 

Neste sentido, os norte-americanos Holmes e Sunstein (2000, citados por 

FIGUEIREDO, 2007), salientam o fato de que todos os direitos fundamentais, e não apenas 

os direitos sociais a prestações materiais, demandam recursos e despesas públicas, de modo a 

se superar a concepção que atribuía relevância econômica somente aos direitos de bem-estar 

social. Conforme assinalam, essa tese não é somente imprecisa, mas também encoraja a 

fantasia de que os tribunais podem impor suas próprias soluções, sem considerar se os 

Poderes Legislativo e Executivo têm capacidade para suportá-las, sob o ponto de vista 

financeiro. A contenção decorrente da natural escassez de recursos financeiros e 

orçamentários restringe, destarte, a efetividade de todos os direitos fundamentais, não apenas 

                                                             

1 “Dada a coincidência histórica dessa série de funções positivas com a definição do Estado liberal moderno, a 
caracterização dos direitos civis e políticos tende a ‘naturalizar’ essa atividade estatal e a  colocar ênfase sobre os 
limites de sua atuação.” (Tradução nossa). 
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dos direitos sociais a prestações materiais. Portanto, carece de sentido a distinção entre 

direitos com e sem custos, assim como a eventual equiparação dessa idéia à classificação dos 

direitos em positivos e negativos e, ainda, a delimitação das objeções resultantes da escassez 

financeira apenas aos direitos sociais a prestações materiais (FIGUEIREDO, 2007).  

Reforçando esse entendimento, Schmidt (1981, citado por FIGUEIREDO, 

2007) em estudo publicado em 1981, já asseverava que os clássicos direitos de liberdade 

demandam prestações a cargo do legislador, notadamente por exigirem a organização de 

instituições e procedimentos capazes de assegurá-los. O que diferencia os direitos de 

liberdade dos direitos fundamentais sociais é que o conteúdo das prestações é mais 

indeterminado nestes do que naqueles, tornando os direitos fundamentais sociais mais 

dependentes da atuação legislativa conformadora do que os direitos de liberdade. Além disso, 

a realização dos direitos fundamentais sociais não se exaure apenas no fornecimento das 

prestações materiais, mas depende da iniciativa autônoma do indivíduo na persecução das 

chances que lhes são abertas. Dessa forma, os direitos fundamentais sociais possuem 

dimensões defensivas, assim como os direitos de liberdade reclamam prestações estatais, 

sobretudo protetivas (FIGUEIREDO, 2007).  

Outros autores corroboram o posicionamento de Abramovich, Curtis, Schmidt, 

Holmes e Sunstein. 

 
Direitos sociais são comumente identificados como aqueles que envolvem 
prestações positivas por parte do Estado, razão pela qual demandariam 
investimento de recursos, nem sempre disponíveis. Esses direitos, também 
referidos como prestacionais, se materializam com a entrega de 
determinadas utilidades concretas, como educação e saúde. É certo, todavia, 
que já não prevalece hoje a idéia de que os direitos liberais – como os 
políticos e individuais – realizam-se por mera abstenção do Estado, com um 
simples no facere. Pelo contrário, produziu-se já razoável consenso de que 
também eles consomem recursos públicos (BARROSO, 2007, p. 6). 
 

 

O posicionamento de um direito entre os direitos políticos e individuais ou 

entre os direitos sociais tem um valor meramente classificatório ou ordenatório. Uma 

conceituação mais rigorosa e baseada na natureza das obrigações geradas por cada direito 

levaria a um único conjunto de direitos, já que todos os direitos fundamentais geram 

obrigações positivas e negativas para o Poder Público. Diante da necessidade de se classificar 

ou ordenar os direitos fundamentais, o que pode determinar o posicionamento de um direito 

entre um dos grupos analisados é, como já ressaltado, o peso simbólico das obrigações 
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positivas ou negativas que o caracterizam. Em um dos extremos desta ordenação, estariam 

aqueles direitos em que as obrigações negativas assumiriam maior relevância, ou seja, as 

obrigações de abstenção por parte do Estado se revestiriam de maior importância. No outro 

extremo, estariam os direitos que são fundamentalmente caracterizados por obrigações 

positivas atribuídas ao Estado e que seriam catalogados como direitos sociais. Entre os 

extremos deste conjunto de direitos, estaria uma infinidade de outros direitos que se 

caracterizam por uma combinação de obrigações positivas e negativas, cuja importância 

assumiria proporções diversas.  Nesses casos, identificar um direito como pertencente aos 

direito políticos e individuais ou aos direitos sociais seria o simples resultado de uma 

convenção (ABRAMOVICH e CURTIS, 2002). 

O direito à saúde, objeto de estudo da presente dissertação, pode ser 

considerado, simultaneamente, como um direito negativo, no sentido de impedir ingerências 

indevidas por parte do Estado e de terceiros na saúde do titular, bem como um direito 

positivo, determinando ao Estado a implementação de políticas públicas que viabilizem a sua 

realização concreta para a população, tornando as pessoas credoras de prestações materiais 

indispensáveis para a sua efetivação. 

 

5.2 O direito à saúde 

 

5.2.1 Dos povos primitivos à modernidade: representações sobre saúde e doença 

 

Nas sociedades tradicionais, privadas dos recursos oriundos da ciência e da 

tecnologia, os mecanismos das doenças eram explicados sob uma visão mitológica. A 

patologia era apresentada sob uma faceta mística: o doente era vítima de demônios e espíritos 

malignos. Competia aos feiticeiros ou xamãs a cura das enfermidades convocando espíritos 

capazes de erradicar os males que afligiam os doentes (SCLIAR, 2005).  

Após vários séculos sob a influência do misticismo, a humanidade chega à 

modernidade que surge com o renascimento das idéias e concepções clássicas da Grécia 

Antiga. O mundo abandona a visão mitológica que, até então, permeava os pensamentos e a 

razão substitui a religião na explicação da realidade (LUZ, 1988).  
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Com a modernidade, surgem na Europa os governos absolutistas, de 

características centralizadoras e focados na figura do monarca. A saúde passa a figurar entre o 

rol de atribuições do Estado, ao lado da segurança pública, da administração da Justiça, da 

construção de estradas e da geração e distribuição de energia. O comprometimento estatal 

nessas atividades variava de país para país (SCLIAR, 2005).  

No século XVIII, foi adotado um modelo autoritário de proteção, conhecido 

como polícia sanitária, em que sobressaía a frequente intervenção do Estado através de 

medidas que atingiam o modo de viver e a educação das pessoas, no intuito de resguardar a 

segurança sanitária. Nesse período, a saúde estava associada à ordem e bons hábitos 

higiênicos (SCLIAR, 2005).  

No decorrer do século XIX, a saúde passa a ser encarada sob o ponto de vista 

científico. Os dados clínicos começaram a ter expressões numéricas: contagem de pulso, a 

medida da temperatura corporal, etc. A estatística desponta como um importante instrumento 

para a saúde. Concomitantemente, surge a visão epidemiológica, voltada para o estudo dos 

fatores que condicionavam o surgimento e a distribuição de doenças. Sob a influência do 

pensamente de Descartes, o corpo humano foi identificado com a máquina e as doenças 

adquiriram um caráter mecanicista (DALLARI, 1988 e SCLIAR, 2005).  

Com a Revolução Industrial e o desenvolvimento de novas tecnologias, os 

estudos no setor da saúde e da medicina foram sobremaneira favorecidos. Se, por um lado, 

trouxe avanços tecnológicos, de outro, ocasionou um enorme transtorno decorrente do 

descontrolado crescimento dos núcleos urbanos em torno das fábricas que gerou grandes 

problemas de abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo e de higiene. Engels, filósofo 

alemão, estudando as condições de vida de trabalhadores na Inglaterra, nos albores da 

Revolução Industrial, concluiu que a cidade, o tipo de vida de seus trabalhadores e os seus 

ambientes de trabalho eram os principais responsáveis pelo nível de saúde das pessoas. Nessa 

época, a saúde passa a ser diretamente relacionada ao meio ambiente, ao trabalho à 

alimentação e à moradia das pessoas (DALLARI, 1988 e SCLIAR, 2005).  

As circunstâncias de insalubridade vivenciadas pelos trabalhadores 

determinaram inevitáveis reivindicações por melhores condições sanitárias e, a partir dessas 

reivindicações, a saúde passa a ser considerada um direito fundamental das pessoas 

(FIGUEIREDO, 2007).  
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As décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial foram de expansão, sem 

precedentes, dos serviços de saúde. Tais serviços se tornaram mais acessíveis com o 

desenvolvimento do Estado-providência ou Estado do bem-estar social, voltado, sobretudo, 

para a melhoria das condições de vida das pessoas. Todavia, este período de prosperidade foi 

interrompido pela recessão econômica, iniciada em meados da década de 1970 pela 

denominada crise do petróleo, quando os questionamentos sobre os gatos públicos com a 

saúde influenciaram os formuladores das políticas públicas (AITH, 2007).  

A crise do petróleo determinou uma grande transformação da economia 

capitalista que abandonou o modelo organizado em torno das indústrias e adotou um modelo 

fundamentado nas inovações científicas e tecnológicas. A sociedade industrial do pós-guerra 

foi sendo substituída pela sociedade informacional dos anos 80.  Surgem novas técnicas de 

produção e o trabalho humano passa a ser substituído pelo trabalho computadorizado. Surgem 

os problemas relacionados ao desemprego e os governos passam a abrir mão dos direitos 

sociais. Concomitantemente, os Estados passam por uma crise fiscal e iniciam um processo de 

cortes com gastos públicos o que afeta diretamente os direitos sociais e a saúde das pessoas 

(FARIA, 2001). 

 

5.2.2 O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde 

 

A conceituação mais moderna e afinada com a melhor doutrina sobre o assunto 

é apresentada pela Organização Mundial de Saúde.  

Segundo a OMS, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não 

somente a ausência de doenças e enfermidades ( AITH, 2007 e DALLARI, 1988). 

A noção preconizada pela OMS superou a concepção de saúde como mera 

inexistência de doenças e contemplou uma visão de saúde associada à qualidade de vida e ao 

equilíbrio consistente na plenitude física e psíquica, no sentimento de auto-satisfação e de 

harmonia com os outros (AITH, 2007 e FIGUEIREDO, 2007).  

A conceituação proposta pela OMS, embora contemple a decisiva influência do 

meio ambiente sobre a saúde, não escapou das críticas formuladas, sobretudo, pelos 

trabalhadores da área da saúde que afirmaram que tal definição corresponde à própria 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CAPÍTULO 1 – O direito social à saúde e sua exigibilidade 

 

31

concepção da felicidade. Tal estado de completo bem-estar é impossível de ser alcançado e tal 

conceito é muito difícil de ser operacionalizado. É possível compreender a angústia dos 

sanitaristas quanto a essa definição uma vez que têm em mãos um vasto objeto de trabalho, 

entretanto, qualquer redução na conceituação desse objeto o deformaria de maneira 

irremediável (DALLARI, 1988). 

 

5.2.3 A consolidação do direito à saúde no plano internacional 

 

Como um direito positivo, no sentido de ser expressamente previsto entre o 

feixe de atividades tipicamente estatais, o direito à saúde surgiu com o Estado liberal burguês, 

nos séculos XVIII e XIX. Como visto anteriormente, a Revolução Industrial determinou um 

grande crescimento populacional em torno das grandes fábricas que, pela proximidade 

espacial e absoluta falta de higiene, acarretou a súbita proliferação de doenças entre operários, 

empresários e seus familiares. Diante de tais condições, de completa insalubridade, tornaram-

se inevitáveis reivindicações por melhores condições sanitárias. Visando resguardar a saúde 

dos operários, objetivando a manutenção dos níveis de produção nas fábricas e almejando a 

proteção da saúde dos empresários, o Estado assumiu a função de garante da saúde pública 

(FIGUEIREDO, 2007). 

No decorrer do século XX, a proteção à saúde foi consolidada como direito 

social e política governamental. Sobretudo após a II Guerra Mundial, essa proteção foi 

ampliada, atribuindo-se ao Estado a responsabilidade pela saúde da população, reforçando-se 

a lógica econômica que demandava um trabalhador saudável para o aumento dos índices de 

produtividade (AITH, 2007 e FIGUEIREDO, 2007). 

No campo do direito internacional, a Declaração Universal de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, proclamada em 10 de dezembro de 1948, foi 

pioneira com a previsão expressa do direito à saúde. 
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Artigo 25 - I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle. II) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio, gozarão da mesma proteção social da declaração (ONU, 1948). 

 

No ano de 1966, o direito à saúde foi agasalhado pelo Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil. 

 

Artigo 12 - 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. 2. 
As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o 
fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as medidas que se 
façam necessárias para assegurar: a) A diminuição da mortinatalidade e da 
mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças; b) A 
melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) 
A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 
profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; d) A criação 
de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos 
em caso de enfermidade (BRASIL, 1992).  

 

O direito à saúde foi ainda previsto na Convenção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e na Convenção Americana de Direitos Humanos de 1989, ambas ratificadas 

pelo legislador brasileiro (SARLET, 2002). 

Sob o ponto de vista do direito comparado, várias constituições contemplaram 

o direito fundamental à saúde. Neste sentido, podemos citar as Constituições de Portugal e da 

Espanha.  

A Constituição da República Portuguesa, de 2 de abril de 1976, possui 

expresso dispositivo que institui o direito fundamental à saúde. O artigo 64 estabelece que 

todos têm direito de proteção à sua saúde e possuem o dever de defendê-la e promovê-la. O 

direito à saúde deve ser realizado através de um serviço nacional de saúde, de caráter 

universal, geral, com gestão participativa e descentralizada, e, tendo em vista as condições 

econômicas dos cidadãos, deverá ser tendencialmente gratuito.  Devem ser criadas condições 
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econômicas, sociais e culturais que propiciem uma melhoria sistemática da qualidade de vida 

das pessoas. A fim de assegurar a saúde, o Estado deve garantir a todos o acesso aos cuidados 

da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; deve propiciar uma racional e eficiente 

cobertura de profissionais e postos de saúde em todo o país, entre outras atribuições 

(PORTUGAL, 1976).  

Da mesma forma, a Constituição da Espanhola, de 27 de dezembro de 1978, 

reconheceu o direito à proteção à saúde. Foi estabelecido no texto constitucional que cabe aos 

Poderes Públicos organizar e tutelar a saúde pública através de medidas preventivas e da 

prestação dos serviços necessários para protegê-la. Atribuiu à lei a incumbência de estabelecer 

os direitos e os deveres de todos os envolvidos nas relações de saúde. Ao Poder Público foi 

atribuída a missão de fomentar a educação sanitária, a educação física e a prática dos esportes, 

indispensáveis para uma vida saudável, assim como facilitar a adequada utilização do ócio 

(ESPANHA, 1978). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a arrolar 

expressamente entre os direitos e garantias fundamentais o direito à saúde. O direito 

fundamental à saúde foi assegurado nos art. 6º e art.196 da CF/88. 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Art. 196. A saúde é 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, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

5.2.4 O direito à saúde no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito social 

fundamental, outorgando-lhe proteção diferenciada no sistema jurídico brasileiro.  

Doutrinariamente, o direito à saúde é classificado como direito social, 

integrante da segunda dimensão dos direitos fundamentais que surgiram da evolução do 

Estado de Direito, de inspiração liberal-burguesa, para um novo modelo de Estado que se 
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convencionou denominar de Estado de bem-estar social ou Estado-providência 

(BONAVIDES, 2008).  

Quanto à titularidade do direito à saúde, a CF/88 estabeleceu, no art. 5º, caput, 

que os direitos e garantias fundamentais são assegurados a todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil. Em homenagem ao princípio da universalidade, que estabelece que os 

direitos fundamentais devem resguardar todos os seres humanos, independentemente de sua 

nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção filosófico-política, a jurisprudência e a doutrina 

mais moderna tem feito uma leitura extensiva da titularidade do direito à saúde no Brasil. Isso 

porque o direito à saúde guarda uma estreita ligação com o direito à vida e à dignidade 

humana e, neste sentido, é natural que seja atribuído a toda e qualquer pessoa, independente 

da nacionalidade. Ademais, a própria CF/88, no art. 196, estabelece que “a saúde é direito de 

todos” (MORAES, 2005 e SARLET, 2002). 

 

Na verdade, parece elementar que uma ordem jurídica constitucional que 
protege o direito à vida e assegura o direito à integridade física e corporal, 
evidentemente, também protege a saúde, já que onde esta não existe e não é 
assegurada, resta esvaziada a proteção prevista para a vida e a integridade 
física (SARLET, 2002, p.6). 

 

No âmbito jurídico-constitucional, o direito a saúde foi arrolado no art. 6º, 

caput, do Capítulo II, do Título II, da CF/88, dedicado especialmente aos direitos sociais. 

Adiante, foi detalhadamente previsto no Título VIII da CF/88, destinado à disciplina da 

ordem social. Nos art. 196 e seguintes a Lei Fundamental delineou as diretrizes fundamentais 

deste direito social. Não faltaram críticas ao constituinte que, cindindo a matéria, não atendeu 

aos melhores critérios metodológicos. A despeito do rigor de alguns doutrinadores, o novo 

texto constitucional viabilizou aos juristas a possibilidade de extrair, daqui e de lá, aquilo que 

constitui o direito fundamental à saúde (SILVA, 2007).  

Do ponto de vista da divisão das atribuições decorrente da forma federativa de 

Estado, adotada no Brasil, a Constituição estabeleceu que a competência para legislar sobre a 

proteção e a defesa da saúde será exercida concorrentemente pela União, os Estados e os 

Municípios (CF/88, art. 24, XII, e 30, II). À União cabe o estabelecimento de normas gerais 

(art. 24, § 1º); aos Estados, suplementar a legislação federal (art. 24, § 2º); e aos Municípios, 
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legislar sobre assuntos de interesse local, podendo igualmente suplementar a legislação 

federal e estadual, no que couber (art.30, I e II). No que tange ao aspecto administrativo, a 

Constituição atribuiu competência comum à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23 II). 

Os três níveis da federação brasileira podem formular políticas públicas de saúde. Como todas 

as esferas de governo são competentes, impõe-se a cooperação entre elas, tendo em vista o 

“equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional” (CF/88, art. 23, § único). 

A atribuição de competência comum não significa, porém, que o propósito da Constituição 

seja a superposição entre a atuação dos entes federados, como se todos tivessem competência 

irrestrita em relação a todas as questões. Isso, inevitavelmente, acarretaria a ineficiência na 

prestação dos serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e 

municipais para realizar a mesma tarefa (BARROSO, 2007).  

A saúde, além de sua condição de direito fundamental, é também um dever do 

Estado. Essa afirmação decorre da leitura do caput do art. 196 que dispõe expressamente que 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Essa concepção envolve duas dimensões desse 

direito: uma negativa e outra positiva. Uma relacionada ao direito de defesa e a outra ligada 

ao dever a prestações positivas por parte do Estado. Daí depreende-se que cabe, 

precipuamente, ao Poder Público a efetivação desse direito fundamental. Da mesma forma, a 

saúde gera um correspondente dever de respeito e, eventualmente, até mesmo proteção para 

os particulares em geral, igualmente vinculados na condição de destinatários das normas de 

direitos fundamentais. Neste sentido, existe a proteção até mesmo da pessoa contra si mesma, 

em atenção ao caráter quase que irrenunciável da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

fundamentais (SARLET, 2002). 

 

A dimensão defensiva objetiva resguardar o titular contra ingerências ou 
agressões que interfiram ou ameacem o exercício do direito, seja pelo 
Estado, seja por particulares. A dimensão prestacional, de seu turno, 
pressupõe a realização de uma atividade pelo destinatário, normalmente o 
Estado, por meio da qual se viabiliza a fruição do direito por quem o 
possua; em sentido amplo, abrange a consecução de medidas para 
salvaguarda do direito (dever de proteção), bem como a organização de 
instituições, serviços, ações, procedimentos, enfim, sem os quais não seria 
possível o gozo do direito fundamental (FIGUEIREDO, 2007, p. 39). 

 

No plano negativo do direito fundamental à saúde, é importante destacar o 

princípio da vedação do retrocesso que impede que o legislador venha a abolir ou reduzir o 
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grau de concretização dado à norma constitucional. O princípio não retira a margem de 

liberdade indispensável à atuação do Poder Legislativo, apenas visa evitar que o legislador 

venha revogar uma ou mais normas infraconstitucionais que concretizam o direito à saúde 

constitucionalmente consagrado (FIGUEIREDO, 2007).  

Além da dimensão negativa, o direito à saúde é também um direito a 

prestações, ao qual, igualmente, deverá ser outorgada a máxima eficácia e efetividade. No que 

tange à especificação das prestações que deverão ser executadas pelo Estado, no sentido de 

dar efetividade ao direito fundamental à saúde, a CF/88 não foi precisa e não estabeleceu, 

especificamente, se o direito à saúde, como direito a prestações, abrange toda e qualquer tipo 

de prestação relacionada à saúde humana ou se esse direito encontra-se limitado à prestações 

básicas e vitais. Cabe, portanto, ao legislador infraconstitucional estabelecer a extensão desse 

direito fundamental e ao Poder Judiciário, quando acionado, interpretar as normas 

constitucionais e infraconstitucionais que determinam a amplitude desse direito (SARLET, 

2002).  

A Constituição Federal de 1988, buscando viabilizar o direito à saúde a todos 

os brasileiros e estrangeiros, residentes ou não residentes no Brasil, instituiu no art. 198 o 

Sistema Único de Saúde. O SUS é um sistema integrado por uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços de saúde. Constitui o meio pelo qual o Poder Público 

cumpre o seu dever na relação jurídica que tem no pólo ativo toda e qualquer pessoa. Implica 

em ações e serviços federais, estaduais e municipais, regendo-se pelo princípio da 

universalidade, que garante a todos o acesso ao SUS a qualquer pessoa, independentemente de 

contribuição para o sistema de seguridade social. O SUS possui uma gestão democrática, 

caracterizada pela participação da comunidade e pela direção descentralizada. O atendimento 

das pessoas deve ser feito de forma integral, propiciando a todos os recursos indispensáveis 

para a satisfação de suas necessidades (SILVA, 2007). 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde, foi feita, basicamente, através 

da Lei nº. 8080/1990 e da Lei nº. 8142/1990, leis nacionais, que possuem caráter de norma 

geral e que compõem o que se convencionou chamar de Lei Orgânica da Saúde. A primeira 

estabeleceu a organização e o funcionamento do SUS, a segunda dispôs sobre o controle 

social de políticas públicas na área de saúde e determinou a participação da comunidade na 

gestão do sistema através da criação dos Conselhos de Saúde (BRASIL, 1990).  
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5.2.5 A saúde como um direito fundamental  

 

A Constituição vigente não apenas alçou a saúde à bem jurídico digno de tutela 

constitucional, como também a agasalhou como direito fundamental, outorgando-lhe, de tal 

sorte, uma posição destacada na ordem jurídico-constituicional. 

Os direitos fundamentais são proposições jurídicas concernentes às pessoas que 

foram, por seu conteúdo e importância, integrados ao texto da Constituição e, portanto, 

retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos. São tão relevantes que seu 

reconhecimento ou não-reconhecimento não pode ser deixado à livre disposição do legislador 

ordinário.  

Intrínseca à noção de direitos fundamentais está a característica da 

fundamentalidade que aponta para a especial dignidade e proteção dos direitos num sentido 

formal e num sentido material. O direito à saúde, como direito fundamental, apresenta a dupla 

fundamentalidade inerente aos direitos fundamentais. (CANOTILHO, 1998 e SARLET, 

2007). 

A fundamentalidade formal corresponde à positivação constitucional dos 

direitos, por meio da qual se outorga a supremacia e a força normativa da Constituição ao 

objeto juridicamente tutelado (FIGUEIREDO, 2007). No ordenamento jurídico pátrio, 

desdobra-se em três aspectos: 

1º. O direito à saúde é parte integrante da Constituição escrita, figura entre os direitos e 

garantias fundamentais e, por isso, se encontra no ápice de todo o ordenamento 

jurídico, constituindo um direito de natureza supra legal; 

2º. O direito fundamental à saúde, na qualidade de norma constitucional, encontra-se 

submetido aos limites formais (procedimento legislativo mais rigoroso) e materiais 

(proibição da sua supressão pelo legislador) que condicionam a reforma 

constitucional; 

3º. O direito à saúde, conforme dispõe o art. 5, § 1º, da CF/88, é norma diretamente 

aplicável e que vincula diretamente os entes estatais e privados (SARLET, 2007 e 

FIGUEIREDO, 2007). 
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No que diz respeito à fundamentalidade em sentido material, tal circunstância 

decorre do fato de ser o direito fundamental à saúde elemento que compõe a Constituição 

material, integrante do núcleo de normas constitucionais que contêm as decisões 

fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade (SARLET, 2007). A 

fundamentalidade material está, da mesma forma, relacionada à relevância do bem jurídico 

tutelado pela ordem constitucional. No caso do direito fundamental à saúde, a relevância é 

inquestionável uma vez que a saúde assume notória importância para a vida com dignidade. 

 

5.3 A exigibilidade dos direitos sociais e do direito à saúde  

 

Como foram vistos, os direitos sociais foram amplamente contemplados na 

legislação internacional e no ordenamento jurídico nacional. Embora tenham sido 

constitucionalizados, a condição de direitos fundamentais destas proposições tem sido 

questionada. Nesse sentido, os direitos sociais são apontados como direitos de exigibilidade 

duvidosa uma vez que determinam a aplicação de recursos humanos e materiais, de difícil 

disponibilidade. 

A saúde, enquanto direito social, não escapa de tais questionamentos. Como 

um direito a prestações do Estado, encontra-se na dependência de recursos financeiros e, por 

isso, submetida à denominada reserva do possível. Frente a essa constatação, afirma-se o 

caráter meramente programático das normas sobre saúde e reforçar-se o argumento daqueles 

que defendem a inexigibilidade de tais direitos.  

De fato, não é possível descartar a existência de limites fáticos e jurídicos que 

implicam em certa restrição do campo de eficácia e efetividade dos direitos sociais 

prestacionais. Entretanto, quando se considera a necessidade de prestações de cunho 

emergencial, cujo indeferimento acarretaria o comprometimento irreversível da saúde ou 

mesmo o sacrifício da vida, da integridade física e da dignidade humana, não há como não se 

reconhecer o direito à prestação reclamada. Não se pode sustentar que, com base numa 

alegada insuficiência de recursos, se acabe virtualmente condenando à morte alguém que 

ficou doente e que não teve condições de arcar com os custos do tratamento.  
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Neste contexto, diante da aparente oposição entre a reserva do possível e o 

direito fundamental à saúde, ganha importância a doutrina da ponderação de interesses que, à 

luz do caso concreto e tendo em conta os direitos e princípios conflitantes, busca a 

compatibilização e harmonização dos bens em jogo. Baseada em uma interpretação 

sistemática, pautada pela necessidade de hierarquização dos princípios e regras 

constitucionais em rota de colisão, a ponderação de interesses faz prevalecer, quando e na 

medida do necessário, os bens jurídicos mais relevantes e observando os parâmetros do 

princípio da proporcionalidade. 

 

5.3.1 A Reserva do Possível 

 

A mais freqüente das objeções apresentadas à exigibilidade dos direitos sociais 

e do direito fundamental à saúde se refere ao que a doutrina convencionou chamar de cláusula 

da reserva do possível.  

A teoria da reserva do possível teve origem no início dos anos de 1970, através 

do trabalho desenvolvido pelos juristas alemães Häberle e Martens. Segundo Häberle (citado 

por Canotilho, 1998) os direitos sociais a prestações materiais estariam condicionados à 

capacidade financeira do Estado uma vez que consistem em prestações financiadas pelos 

cofres públicos. De acordo com Martens (citado por Canotilho, 1988) os direitos subjetivos 

públicos, ou seja, direitos que conferem ao indivíduo a capacidade de exigir do Estado uma 

determinada prestação (dar, fazer ou não fazer), somente seriam assegurados no âmbito do 

possível e adequado. A partir do desenvolvimento da doutrina de Häberle e Martens, a reserva 

do possível passou a significar que os direitos sociais a prestações materiais dependem, para a 

sua concretização, da efetiva disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado. 

Significa considerar se o destinatário da norma que estabeleceu o direito se encontra em 

condições de executá-lo, considerando que, para a sua efetivação, é indispensável a real 

existência de recursos públicos (FIGUEIREDO, 2007). 

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha propugnou essa teoria através 

de decisões que estabeleciam que os direitos condicionados a prestações positivas do Estado 

estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, 
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pode esperar da sociedade. Tal perspectiva inviabilizou exigências acima de certo limite 

básico social. A reserva do possível estabeleceu que não basta que a norma fixe determinada 

prestação a favor do titular de um direito, é necessário que existam recursos materiais que 

viabilizem a satisfação desse direito (BIGOLIN, 2006). 

A discussão em torno da reserva do possível trouxe à luz três aspectos 

fundamentais relacionados à exigibilidade dos direitos sociais e do direito fundamental à 

saúde. O primeiro aspecto está vinculado à escassez dos recursos financeiros do Estado. Outro 

aspecto consiste na intervenção judicial nas decisões orçamentárias e se relaciona ao princípio 

da separação de poderes. E, por último, o aspecto da capacidade jurídica ou do poder de 

disposição de que deve ser titular o destinatário das obrigações impostas pelos direitos 

fundamentais sociais que está relacionado ao princípio federativo (SARLET, 2008). 

 

5.3.2 A escassez dos recursos financeiros 

 

A escassez é um conceito proveniente da Economia e significa a finitude dos 

recursos disponíveis. Da escassez decorre o natural descompasso entre as infinitas 

necessidades humanas e os recursos que não são suficientes para o atendimento de todos os 

reclamos. Diante dessa situação, é necessário que sejam feitas escolhas no atendimento das 

necessidades. No caso dos direitos que estabelecem obrigações de fazer para o Estado, 

constatado que demandam recursos financeiros para serem implementados e que tais recursos 

são finitos, não há como atendê-los de forma absoluta e integral. Portanto, a escassez impõe 

limites à efetividade dos direitos sociais a prestações materiais (FIGUEIREDO, 2007). 

Foi visto que, segundo Abramovich, Curtis, Schmidt, Holmes, Sunstein e 

Barroso, todos os direitos fundamentais possuem aspectos positivos e determinam a execução 

de prestações, dependentes da alocação de recursos humanos e materiais. Por isso, não se 

pode negar que todos os direitos fundamentais implicam em custos para serem implementados 

e estão, portanto, limitados pela escassez dos meios disponíveis. 

Uma vez constatada a existência de limites decorrentes da escassez, sobressai a 

questão fundamental da relatividade dos direitos que estão condicionados à disponibilidade 
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dos recursos. Nesse sentido, há os autores que sustentam não haver direito absoluto, pois, 

nada que custe dinheiro pode ser absoluto (FIGUEIREDO, 2007). 

Todavia, para que não seja utilizada como pretexto para que os direitos não 

sejam concretizados, a escassez deve ser compreendida como um mecanismo de otimização 

dos direitos fundamentais. O condicionamento material faz dos direitos fundamentais, sempre, 

direitos sob a reserva do possível, o que impõe ao Estado, não uma garantia absoluta de 

inviolabilidade e de tutela da autodeterminação individual, mas, sobretudo, o dever de, tanto 

quanto possível, promover as condições ótimas de efetivação da prestação estatal e preservar 

os níveis de realização já atingidos. Esse dever de otimização deve ser associado ao dever de 

progressividade previsto no art. 2º, do item 1, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. A progressividade deve ser entendida como determinação de aplicação 

estatal eficaz dos recursos financeiros disponíveis e apresenta dois sentidos complementares: 

o reconhecimento de que a satisfação plena dos direitos estabelecidos no Pacto supõe certa 

gradualidade e a noção de que progresso consiste na obrigação estatal de melhorar as 

condições de gozo e exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais. O que significa 

que o Estado tem a obrigação concreta e constante de avançar o mais expedita e 

eficientemente possível à plena realização dos direitos fundamentais, em seu mais alto nível 

(ABRAMOVICH e CURTIS, 2002 e FIGUEIREDO, 2007). 

Portanto, se todos os direitos têm um custo e os recursos são escassos, 

naturalmente, o direito fundamental à saúde, que requer uma complexa estrutura de serviços 

para o seu atendimento, está submetido à limitação da denominada reserva do possível. Mas 

essa limitação não significa a inexigibilidade do direito e não pode ser usada como argumento 

contra a sua efetividade. O direito à saúde deve ser concretizado o tanto quanto possível, de 

forma progressiva, até que sua plenitude seja atingida. 

 

5.3.3 O princípio da separação de poderes 

 

No contexto da escassez dos recursos, o orçamento público funciona como um 

instrumento do planejamento estatal, em que se definem despesas e se estabelecem os 
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recursos necessários para custeá-las, dentro dos limites da arrecadação do Estado. O 

orçamento, portanto, tem como um de seus objetivos principais o gerenciamento da escassez 

dos meios disponíveis, estabelecendo as prioridades nos gastos públicos.  A elaboração do 

orçamento faz parte do leque de funções atribuídas aos Poderes Legislativo e Executivo e a 

forma como os recursos deverão ser empregados faz parte do campo discricionário das 

decisões governamentais. 

Nesse ponto, surge outro aspecto importante relacionado à reserva do possível: 

a possibilidade de se intervir judicialmente nas decisões orçamentárias a fim de se concretizar 

um direito social a prestação material. O Poder Judiciário está autorizado a substituir o 

legislador na decisão sobre as prioridades do Estado, compelindo o administrador a realizar 

determinada política pública no sentido de dar efetividade ao direito social, em especial ao 

direito fundamental à saúde?  

A resposta a esta pergunta defronta-se com o princípio constitucional da 

separação de poderes que conduz à recorrente argumentação relacionada à inadequação da 

estrutura e da posição do Poder Judiciário para exigência do cumprimento de obrigações que 

dependem de recursos financeiros e políticas públicas do Estado (ABRAMOVICH e 

CURTIS, 2002). 

O princípio da separação de poderes, desde sua clássica teorização em 

Montesquieu, traz ínsita a idéia de racionalização do Estado pela limitação e organização do 

poder e pela submissão do próprio Estado ao Direito. Foi no Estado liberal de Direito, no 

século XVII, que o princípio se desenvolveu como forma de salvaguardar a liberdade 

individual. O cerne da teoria de Montesquieu estava na crença de que a liberdade individual 

somente ficaria assegurada se o poder não estivesse concentrado nas mãos de um só 

governante. Somente dessa forma se preveniria a inevitável tendência de abuso de poder por 

quem o detivesse de forma exclusiva. Montesquieu propôs, então, mediante especialização 

orgânica e funcional, a divisão jurídica dos diferentes Poderes do Estado, assim submetidos 

ao Direito, acreditando que, desse equilíbrio e neutralização recíproca, resultaria, em última 

análise, a proteção da liberdade individual (FIGUEIREDO, 2007). 

A teoria clássica não propunha uma rígida separação, como foi enfatizado pelo 

Estado liberal de Direito, mas uma colaboração, equilíbrio e interdependência. A dogmática 

constitucional contemporânea propõe o resgate desses aspectos da separação de poderes e a 
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modificação do seu tradicional viés liberal a fim de se garantir, efetivamente, os direitos 

fundamentais que, hoje, compreendem não somente a dimensão individual dos direitos. 

 

O vetusto princípio da separação dos poderes, idealizado por Montesquieu, 
está produzindo, com grande força simbólica, um efeito paralisante às 
reivindicações de cunho social e precisa ser submetido a uma nova leitura, 
para poder continuar servir ao seu escopo original de garantir direitos 
fundamentais contra o arbítrio e, hoje também, a omissão estatal. O Estado 
Social moderno requer uma reformulação funcional dos poderes no sentido 
de uma distribuição para garantir um sistema eficaz de ‘freios e contrapesos 
(KRELL, 1999, p. 252). 

 

 O princípio não pode ser visto com aquela rigidez de outrora. A amplitude das 

atividades do Estado contemporâneo impôs uma nova concepção da teoria da separação de 

poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo e desses 

com o judiciário, tanto que atualmente se prefere falar em colaboração de poderes, em 

independência orgânica ou harmonia dos poderes (SILVA, 2007).  

Contemporaneamente, a divisão de poderes deve ser entendida como o 

processo de distribuição e integração racionalizada das várias funções e órgãos do Estado, 

com vistas à eficiente atuação e, simultaneamente, à salvaguarda dos direitos fundamentais. O 

princípio deve comportar dois aspectos fundamentais. Uma dimensão negativa que 

corresponde à divisão, ao controle e ao limite, que opõe medida jurídica e desconcentração ao 

poder estatal, para garantia e proteção da esfera jurídico-subjetiva das pessoas. Nesse sentido, 

deve haver a criação de uma estrutura constitucional com funções, competências e 

legitimação dos órgãos, claramente fixada, obtendo-se, dessa forma, um controle recíproco do 

poder (freios e contrapesos) e uma organização jurídica de limites dos órgãos do poder. A 

segunda dimensão tem caráter positivo e se refere à constitucionalização, ordenação e 

organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e materialmente 

justas (FIGUEIREDO, 2007). 

Delineada a nova concepção do princípio da separação de poderes, é 

necessário responder à questão relacionada à possibilidade de intervenção judicial nas 

decisões orçamentárias a fim de se concretizar um direito social a prestação material, em 

especial o direito fundamental à saúde. Nesse ponto emerge o conflito entre Poder Legislativo 

e Poder Judiciário que, tradicionalmente, é solucionado numa visão mais rígida da separação 
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de poderes que determina a não intervenção judicial. Mas, uma leitura mais aberta e 

contextualizada do princípio, com vistas à garantia dos direitos fundamentais, sobretudo dos 

direitos sociais e do direito à saúde, determina uma solução mais eficiente e eficaz e admite a 

intervenção judicial nos casos em que a vida ou a dignidade humana estejam em risco. A 

fundamentação e a forma como deve ocorrer esta intervenção será vista mais adiante quando 

será analisada a ponderação de interesses e a autuação do Poder Judiciário na concretização 

do direito à saúde. 

 

5.3.4 O princípio federativo 

 

Uma questão fundamental quando se trata da exigibilidade dos direitos sociais 

a prestações materiais, sobretudo do direito à saúde, refere-se às competências constitucionais 

dos destinatários das normas que impõem obrigações. No Brasil a quem compete a 

concretização do direito social à saúde? A resposta para esta pergunta perpassa pelo 

entendimento do princípio federativo e do modelo de federalismo brasileiro.  

O princípio federativo surgiu pioneiramente na Constituição dos Estados 

Unidos em 1787 e, no Brasil, em 1889, com a proclamação da República. Hoje, é previsto no 

art. 1º da Constituição Federal de 1988.  

 Uma federação consiste na união de coletividades regionais autônomas, as 

quais a doutrina chama de Estados federados ou Estados-membros, para a formação da União 

Federal (SILVA, 2007).  

Estado Federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público 

Internacional. A União é a entidade federal formada pela reunião das partes componentes, 

constituindo pessoa jurídica de Direito Público interno, autônoma em relação aos Estados 

federados e a qual cabe o exercício das prerrogativas de soberania do Estado. Os Estados-

membros são entidades federativas componentes, dotadas de autonomia e de personalidade 

jurídica de Direito Público interno (SILVA, 2007). 
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O art.18 da CF/88 inseriu, de forma inédita e inovadora, o Município na 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, fazendo com que ele, 

ao lado do Distrito Federal, viesse a formar a terceira esfera de autonomia da federação 

brasileira. O dispositivo constitucional corresponde a uma visão contextualizada com as 

gigantescas proporções assumidas pelo Estado contemporâneo que encontra dificuldades na 

solução de problemas locais e regionais.  

A principal característica do Estado Federal é a descentralização do poder com 

a atribuição de autonomia política, administrativa e orçamentária para os entes federados. 

Segundo Weichert (2004, citado por FIGUEIREDO, 2007), “a essência do federalismo reside 

na existência de dois ou mais planos de ordenamentos jurídicos e governos politicamente 

autônomos, atuando concomitantemente sobre um mesmo povo e um mesmo território, 

conforme uma Constituição”. 

Em uma federação, a base jurídica é uma Constituição e é nela que estão 

fixadas as atribuições da União e das unidades federadas por meio da distribuição de 

competências. Não há na organização federal uma hierarquia entre os entes federados uma 

vez que para cada esfera de poder corresponde um feixe próprio de competências (DALLARI, 

1995).  

O federalismo assume as mais variadas formas em diferentes Estados. Há o 

federalismo centrífugo, em que o poder se encontra nos entes periféricos; federalismo 

centrípeto, em que o poder se concentra no ente central; o federalismo equilibrado, em que o 

poder se alterna entre as esferas centrais e locais, de acordo com o interesse predominante. 

Ainda existe o federalismo centralizado, em que o poder central exerce forte interferência nas 

unidades autônomas e o federalismo cooperativo, em que os entes federados, ao lado do 

central, desempenham um amplo leque de atribuições (FIGUEIREDO, 2007). 

Da análise da Carta Magna de 1988 é possível concluir que o constituinte 

brasileiro instituiu um modelo de federalismo de cooperação e de equilíbrio. Reforça este 

entendimento o fato de o Estatuto Fundamental ter vindo à luz após longos anos de ditadura 

militar em que o federalismo era tão somente nominal e o poder se concentrava no ente 

central. Na CF/88, embora as unidades federadas tenham emergido com novas e importantes 

atribuições, a realidade tem distorcido o modelo previsto na Lei Fundamental e o federalismo 

brasileiro, na prática, tem apresentado caráter centrípeto e centralizado. 
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Assentadas as premissas teóricas quanto ao princípio federativo, parte-se para a 

análise das competências constitucionais dos entes federados através da qual é possível 

encontrar uma resposta para a questão relacionada à competência para a concretização do 

direito social à saúde no Brasil.  

Como já foi visto anteriormente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

competência concorrente à União, aos Estados e aos Municípios para legislar sobre a proteção 

e a defesa da saúde e, no que tange ao aspecto administrativo, atribuiu competência comum 

aos componentes da federação para cuidar da saúde e da assistência pública no Brasil. Os três 

níveis da federação são, portanto, competentes para formular políticas públicas de saúde, o 

que não significa que possuem competência irrestrita em relação à saúde. Cabe à União ditar 

as regras gerais e aos Estados e Municípios atuar conforme haja interesse regional ou local 

envolvido. No que tange ao direito fundamental à saúde, o constituinte estabeleceu a 

cooperação entre os entes federados que, ao lado do central, tomam decisões, de forma 

conjunta, que são adaptadas às peculiaridades e às necessidades regionais e locais. 

O modelo de federalismo cooperativo e de equilíbrio previsto na CF/88, em 

que o Município é tratado como o terceiro nível de poder, permite inferir que compete, 

prioritariamente, aos Municípios a concretização do direito social à saúde. Ademais, os 

Municípios estão mais próximos dos problemas de saúde da população e estão mais 

preparados para enfrentá-los.  

Fortalece esta afirmação o conteúdo do art. 30, VII, da CF/88, que estabeleceu 

incumbir ao Município prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, 

os serviços de atendimento à saúde da população. Mais adiante, o art. 198 fixou que as ações 

e serviços de saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui o 

Sistema Único de Saúde, regido, entre outros princípios, pela descentralização. A Lei nº. 

8.080/90, denominada Lei Orgânica da Saúde, regulamentou o funcionamento do SUS, 

acolheu esta diretriz fundamental e instituiu um sistema descentralizado e regionalizado nos 

três níveis da federação. Finalmente, a Norma Operacional Básica do SUS, a Portaria nº. 

1.742 de 1996, consolidou a gestão da atenção à saúde nas mãos do Município e estabeleceu a 

sua plena responsabilidade, cabendo aos poderes públicos estadual e federal a co-

responsabilidade, na respectiva competência ou na ausência da função municipal. 
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Quanto a atuação do Poder Judiciário, tem sido comum a propositura de ações 

em desfavor da União, dos Estados e dos Municípios, conjuntamente, para a concretização do 

direito fundamental à saúde. Essa postura é fundamentada no argumento de que as 

competências na área de saúde são comuns. Entretanto, a atribuição de competência comum 

não significa que o propósito da Constituição seja a superposição da atuação dos entes 

federados, como se todos tivessem competência irrestrita em relação a todas as questões. Isso, 

inevitavelmente, acarretaria a ineficiência na prestação dos serviços de saúde, com a 

mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar a mesma tarefa. Como 

foi visto, no sistema de saúde brasileiro, os Municípios são os efetivos responsáveis pela 

atenção à saúde de sua população. A União e os Estados devem ser acionados somente 

quando o serviço demandado for de sua competência ou na ausência da função municipal 

(BARROSO, 2007).  

 

5.3.5 O mínimo existencial e o direito à saúde   

 

A dignidade humana é um princípio do qual irradiam todos direitos 

fundamentais. Na Constituição Federal de 1988, aparece entre os fundamentos da República 

Federativa do Brasil e deve nortear todo o sistema jurídico brasileiro. 

A dignidade da pessoa humana abrange três aspectos fundamentais: 1) a 

liberdade, isto é, a autonomia da vontade, o direito de cada um determinar os seus projetos 

pessoais; 2) a igualdade, que é o direito de ser tratado com a mesma dignidade que todas as 

pessoas, sem discriminações arbitrárias e exclusões evitáveis; 3) o mínimo existencial, que 

corresponde às condições elementares de educação, saúde e renda que permitem, em uma 

determinada sociedade, o acesso aos valores civilizatórios e a participação esclarecida no 

processo político e no debate público. Sempre que for vulnerado o mínimo existencial de 

qualquer pessoa, o Judiciário deverá intervir se estiver sendo descumprido um direito 

fundamental (BARROSO, 2007).  

Embora não tenha sido consagrada expressamente na CF/88, a garantia do 

mínimo existencial decorre do Estado social, da proteção à vida, da integridade física e 

corporal e da dignidade da pessoa humana. Trata-se de um núcleo de direitos que propiciam 

condições mínimas de existência humana digna, que não pode ser objeto de supressão pelo 
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Estado e que ainda exige prestações estatais positivas. É um dado pré-constitucional, não 

outorgado pela ordem jurídica, mas condicionante desta. É delineado em termos qualitativos, 

como proteção daquilo que é necessário à manutenção das mínimas condições de vida digna, 

enquanto condições iniciais da liberdade, isto é, da garantia de pressupostos fáticos que 

permitam ao indivíduo agir com autonomia (FIGUEIREDO, 2007).  

A noção de mínimo existencial reforça as pretensões de efetivação dos direitos 

sociais a prestações materiais, funciona como um parâmetro que se contrapõe diante de 

eventuais objeções lançadas à eficácia jurídica e à efetividade social desses direitos. 

Fundamenta a exigibilidade judicial de pretensões de um mínimo à subsistência digna, a uma 

moradia simples, à educação escolar, à formação profissional e a um nível mínimo de 

assistência médica. Salvaguarda as condições mínimas para uma vida com dignidade 

(SARLET, 2008). 

A saúde propicia condições físicas e mentais indispensáveis para que as 

pessoas possam ter uma vida com dignidade. Integra o mínimo existencial e, uma vez 

desrespeitado esse direito fundamental, o Poder Judiciário está autorizado a intervir a fim de 

resgatar a dignidade humana alvejada. 

 

5.3.6 A ponderação de interesses 

 

Um dos grandes problemas a serem superados a fim de que os direitos sociais e 

o direito à saúde sejam efetivamente implementados é a influência da dogmática jurídica 

tradicional que subsiste e prevalece em todo o mundo ocidental na forma do positivismo 

jurídico.  

Para o pensamento jus positivista, a lei é a fonte superior da razão. A ciência 

do Direito é o domínio asséptico da segurança e da justiça. O Estado é a única fonte de poder 

e de Direito e o sistema jurídico é completo e auto-suficiente. A dogmática jurídica é focada 

na lei e no ordenamento jurídico e não se envolve com reflexões sobre seu próprio saber e 

seus fundamentos de legitimidade. A aplicação deste Direito puro e idealizado deve ocorrer 

de forma imparcial e a interpretação jurídica é um processo silogístico de subsunção dos fatos 

à norma, pautado pela neutralidade e objetividade (BARROSO, 2006). 
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A concepção ‘formalista’ da interpretação jurídica, fruto do jus positivismo, 
dá absoluta prevalência às formas com base numa operação meramente 
lógica, isto é, aos conceitos jurídicos abstratos da norma legislativa com 
prejuízo da finalidade perseguida por esta, da realidade social que se 
encontra por trás das formas e dos conflitos de interesse (KRELL, 1999, p. 
249). 

 

 

Embora ainda predomine essa visão positivista do Direito, desenvolveu-se na 

dogmática jurídica um movimento de contestação do saber jurídico tradicional denominado de 

Teoria Crítica do Direito. Difuso e compreendendo várias linhas de pensamento, esse 

movimento contesta os discursos típicos do Direito, buscando demonstrar a sua insuficiência 

na compreensão do fenômeno jurídico. Preconiza a atuação concreta e a militância do 

operador jurídico, à vista do princípio de que o papel do conhecimento não é somente a 

interpretação do mundo, mas também a sua transformação.  (BARROSO, 2006). 

No contexto da Teoria Crítica do Direito, surge a Nova Interpretação 

Constitucional que parte da constatação de que não é verdadeira a crença de que as normas 

jurídicas em geral tragam sempre em si um sentido único, objetivo, válido para todas as 

situações sobre as quais incidem. Ao intérprete e aplicador do Direito não cabe tão somente o 

papel de mero revelador do conteúdo preexistente na norma, sem desempenhar qualquer papel 

criativo na sua concretização.  

 

 
A nova interpretação constitucional assenta-se no exato oposto de tal 
proposição: as cláusulas constitucionais, por seu conteúdo aberto, 
principiológico e extremamente dependente da realidade subjacente, não se 
prestam ao sentido unívoco e objetivo que certa tradição exegética lhes 
pretende dar. O relato da norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura 
dentro da qual se desenham diferentes possibilidades interpretativas. À vista 
dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos 
fins a serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com 
vistas à produção da solução constitucionalmente adequada para o problema 
a ser resolvido (BARROSO, 2006, p.346). 
 

 

Superando a concepção de unidade fechada e auto-suficiente do sistema 

jurídico, a Nova Interpretação Constitucional compreende o Direito como um sistema aberto e 

com alta carga valorativa. Um sistema apto a ser complementado e recriado, de acordo com as 

alterações fáticas e valorativas ocorridas na sociedade. Atribui normatividade aos princípios 
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que, de meros axiomas, de caráter quase metafísico, passaram a ser vistos como normas 

jurídicas, capazes de solucionar diretamente casos concretos (FIGUEIREDO, 2007). 

Entre as teorias desenvolvidas pela Nova Interpretação Constitucional, tem-se 

a teoria principialista criada por Ronald Dworkin e aprimorada por Robert Alexy. Essa teoria 

entende a Constituição como um sistema aberto de princípios e regras, permeável aos valores 

jurídicos supra-positivos, no qual as idéias de justiça e realização dos direitos fundamentais 

exercem papel central.  Parte do entendimento de que as normas em geral e as normas 

constitucionais são divididas em duas categorias: as regras e os princípios (BARROSO, 2006 

e FIGUEIREDO, 2007). 

 

 
As regras são, normalmente, relatos objetivos, descritivos de determinadas 
condutas e aplicáveis a um conjunto limitado de situações. Ocorrendo a 
hipótese prevista em seu relato, a regra deve incidir pelo mecanismo 
tradicional da subsunção: enquadram-se os fatos na previsão abstrata e 
produz-se uma conclusão. Os princípios, por sua vez, contêm relatos com 
maior grau de abstração, não especificam a conduta a ser seguida e se 
aplicam a um conjunto amplo, por vezes indeterminado, de situações. 
(BARROSO, 2006, p. 3). 
 

 

A aplicação de uma regra se opera na modalidade do tudo ou nada: ou ela vale 

e é aplicada, ou não vale, deixa de ser aplicada e é excluída do sistema. Para a solução dos 

conflitos de regras, a hermenêutica tradicional conta com os critérios da anterioridade, 

especialidade e hierarquia. Já os princípios, por sua maior abstração e por apenas indicarem o 

desfecho para o caso concreto, em hipótese de colisão, a solução deverá ocorrer mediante a 

ponderação entre eles (FIGUEIREDO, 2007). 

A ponderação de interesses consiste em uma técnica de decisão judicial 

baseada no balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou normas. É um 

processo que se desenvolve em três etapas. Em uma primeira etapa, o intérprete identifica as 

normas aplicáveis na solução do caso concreto e eventuais conflitos entre elas. Na segunda 

etapa, examina os fatos, as circunstâncias do caso concreto e a sua interação com os 

elementos normativos. E, na terceira etapa, dedicada à decisão, as diferentes normas e a 

repercussão dos fatos do caso concreto são examinadas de forma conjunta, apurando-se os 

pesos que devem ser atribuídos aos elementos em disputa e, portanto, as normas que deverão 

preponderar no caso concreto. A técnica da ponderação tem como fio condutor o princípio 

instrumental da proporcionalidade (BARROSO, 2006). 
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O princípio da proporcionalidade se caracteriza pelo fato de presumir a 

existência de relação adequada entre um ou vários fins determinados e os meios com que são 

levados a cabo. Há violação do princípio sempre que os meios destinados a realizar um fim 

não são, por si mesmos, apropriados ou quando a desproporção entre meios e fim é manifesta. 

A proporcionalidade apresenta três elementos: a pertinência ou aptidão; a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro elemento determina que a medida a ser 

adotada deve ser suscetível de atingir o objetivo escolhido. A necessidade estabelece que a 

medida não exceda os limites indispensáveis à conservação do fim pretendido.  A 

proporcionalidade em sentido estrito determina a adequação material de uma relação entre 

dois ou mais termos ou grandezas variáveis e comparáveis, identificados, de uma parte, a 

importância ou premência do fim que se intenta alcançar com a medida restritiva e, de outra, 

na gravidade do sacrifício imposto por esta restrição (BONAVIDES, 2008). 

Na ponderação de interesses, o princípio da proporcionalidade funciona como 

uma diretriz orientadora do intérprete do Direito que traz em si um princípio jurídico-material 

de moderação e justa-medida, no senso de justiça da norma de decisão concreta 

(FIGUEIREDO, 2007).   

 

5.3.7 A atuação do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde 

 

Após a análise do princípio da separação de poderes, argumentou-se a favor da 

intervenção do Poder Judiciário nas decisões orçamentárias a fim de concretizar o direito à 

saúde. Se a saúde é um direito fundamental que guarda estreita relação com o direito à vida e 

a dignidade humana, o Poder Judiciário não pode se eximir da sua obrigação de intervir 

alegando, para isso, a divisão de poderes. Nesse sentido, auxilia o magistrado a técnica da 

ponderação de interesses e o princípio da proporcionalidade: entre a separação de poderes e a 

vida humana, naturalmente, deve prevalecer a vida sem a qual não se justifica a atuação 

estatal. Corrobora esse entendimento o estudo do mínimo existencial que funciona como um 

parâmetro para o magistrado. Uma vez violado o direito à saúde, sendo esse um dos 

elementos que constitui o mínimo existencial, autorizada está a intervenção judicial.  

O princípio federativo determina que a responsabilidade pela implementação 

do direito à saúde é primordialmente municipal. Nas ações judiciais propostas a fim de 
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concretizar esse direito, o Município deve figurar no pólo passivo da demanda. Entretanto, 

não são raras as hipóteses de conflitos de atribuições entre os entes federados, e, nesses casos 

de difícil resolução, a saúde e a vida humana não podem ficar à mercê do jogo de empurra das 

esferas federativas. Mais uma vez, recorrendo-se à proporcionalidade entre os meios e os fins 

e ponderando-se os interesses envolvidos, sobressai o bem maior que é a vida e a dignidade 

humana e, nesse sentido, a União, o Estado e os Municípios devem atuar, conjuntamente, 

como sujeitos passivos da ação judicial e poderão ser solidariamente responsáveis pela 

concretização do direito fundamental. 

No exame da escassez dos recursos financeiros do Estado foi firmado que a 

limitação dos meios disponíveis não pode servir como pretexto para que o intérprete não 

concretize o direito fundamental à saúde. Novamente, a técnica da ponderação de interesses 

pode auxiliar o magistrado na busca pela melhor solução para o caso concreto e, diante da 

finitude dos meios disponíveis, a dignidade e a vida humana deverão preponderar. 

 

5.3.8 O direito à saúde nos Tribunais 

 

O direito à saúde tem sido objeto de análise de várias ações propostas perante o 

Poder Judiciário. Alguns julgados proferidos pelos Tribunais do Brasil se destacam na 

implementação do direito fundamental à saúde. Nesse sentido, é interessante analisar algumas 

dessas decisões que trazem a discussão do direito à saúde do campo teórico para o plano 

concreto. 

 

5.3.8.1 STF - Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº. 393.175-0  

 

No Agravo Regimental proposto pela Procuradoria Geral do Estado do Rio 

Grande do Sul perante o Supremo Tribunal Federal contra a decisão que conheceu e deu 

provimento ao Recurso Extraordinário nº. 393.175-0, foi debatido o fornecimento gratuito de 
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medicamentos pelo Estado para portadores de esquizofrenia paranóide e doença maníoco-

depressiva crônica.  

O Ministro Celso Mello, relator do processo, examinou a demanda proposta e 

iniciou o seu voto advertindo que o direito à saúde é um direito público subjetivo, 

indisponível, assegurado a todos por uma norma constitucional, ao qual corresponde o dever 

do Poder Público de implementar mediante políticas sociais e econômicas que visem a 

garantir a todos o acesso à assistência médico-hospitalar. O direito à saúde, além de se 

qualificar como direito fundamental, representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida. O Poder Público não pode se mostrar indiferente diante dos problemas de saúde 

da população sob pena de incidir em grave omissão inconstitucional. Asseverou ainda que o 

caráter programático da norma que estabelece o direito fundamental “não pode ser convertido 

em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 

cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. Segundo o 

magistrado, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano 

da organização federativa brasileira, não pode tão somente proclamar o direito fundamental, 

deve respeitá-lo integralmente e garanti-lo efetivamente a todas as pessoas mediante 

prestações positivas que propiciem o acesso à saúde. No caso em questão, o Estado do Rio 

Grande do Sul não pode deixar de cumprir o seu dever constitucional de distribuir, 

gratuitamente, às pessoas carentes portadoras de esquizofrenia paranóide e doença maníoco-

depressiva crônica, com episódios de tentativa de suicídio, medicamentos essenciais à 

preservação de sua vida e saúde. 

O magistrado lançou mão da técnica da ponderação de interesses para decidir 

que, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde ou fazer prevalecer, contra 

essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, razões de 

ordem ético-jurídica impõem uma só possível opção: a que privilegia o respeito indeclinável à 

vida e saúde humana. 

Encerrados os debates, a decisão proferida pelos Ministros da 2ª Turma do 

STF, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Celso de Mello, foi 

unânime no sentido de manter a decisão expedida no Recurso Extraordinário que condenou 
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Estado do Rio Grande do Sul a fornecer medicamentos gratuitamente aos agravados, 

portadores esquizofrenia paranóide e doença maníoco-depressiva crônica . 

Essa tem sido a orientação jurisprudencial do STF que firmou este 

entendimento em outros julgados (AI 462.563/RS; AI 486.816-AgR/RJ; AI 532.687/MG; AI 

537.237/PE; RE 198.263/RS; RE237.367/RS, e outros). 

 

5.3.8.2 STJ - Recurso Especial nº. 353.147-DF e Mandado de Segurança nº. 8.895-DF 

 

Carlos Eduardo dos Santos Alvim propôs Mandado de Segurança contra o 

representante do Ministério da Saúde diante da negativa de prestar auxílio financeiro para dar 

continuidade à tratamento médico de combate à cegueira, iniciado em Cuba.  

O autor alegou ser portador de retinose pigmentar que ataca a retina e diminui, 

progressivamente, o campo de visão até a cegueira completa. Embora os estudos de tal doença 

ainda sejam incipientes, os médicos recomendaram o tratamento na Clínica Camilo 

Cienfuegos, sediada em Havana, Cuba, único centro mundial em que a pesquisa para o 

tratamento da doença se encontra mais evoluída. Com base nesses argumentos, o autor obteve 

uma medida liminar favorável, posteriormente confirmada por sentença, e embarcou para 

Cuba, onde completou a primeira fase de seu tratamento. De volta ao Brasil, solicitou, 

novamente, auxílio financeiro ao Ministério da Saúde, que, nos termos da Portaria Ministerial 

n. 763, de 7 de abril de 1994, indeferiu o pedido. Impetrou novo mandado de segurança 

perante o juízo de primeiro grau e o seu pleito foi denegado. Inconformado, recorreu ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e seu pedido foi novamente denegado. Ainda 

descontente, interpôs Recurso Especial contra a decisão do TRF. 

O relator do processo, Ministro Franciulli Netto, emitiu o seu voto advertindo 

que as normas que promovem a garantia dos direitos fundamentais não podem ser 

consideradas programáticas uma vez que já possuem seu conteúdo definido na tradição da 

civilização ocidental-cristã. Acrescentou que, diante de um direito fundamental, cai por terra 

qualquer justificativa de ordem técnica ou burocrática do Poder Público. Asseverou que não 

se pode conceber que a simples existência de uma Portaria do Ministério da Saúde, 

suspendendo os auxílios financeiros para tratamento no exterior, tenha a prerrogativa de 
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suspender a eficácia de normas constitucionais que estabelecem o direito fundamental à vida e 

à saúde. Diante de alegações de ordem orçamentária, mesmo que não haja um mecanismo 

jurídico adequado para debelá-las, cabe ao intérprete salvaguardar o direito fundamental.  

Finaliza observando que a seguridade deve contar com certas reservas orçamentárias a fim de 

atender a postulados urgentes e inadiáveis, baseados na supremacia da pessoa humana sobre 

qualquer outro valor. 

A Ministra Eliana Calmon manifestou o seu voto em sentido contrário e 

argumentou dizendo que a medicina pública deve ter um direcionamento e que as despesas 

realizadas pelos órgãos públicos devem obedecer ao critério de disponibilidade dos recursos. 

Asseverou que é muito leviano o argumento liberal de que a vida e a saúde são direitos 

absolutos, acima de qualquer interesse. Afirmou que só o conhecimento médico-

administrativo pode priorizar os tratamentos, autoriza-los ou não. Concluiu que não se pode 

ficar à mercê das informações obtidas pela parte, ou chanceladas pelo Judiciário, sem o 

conhecimento fático das situações propostas em juízo. 

Encerrados os debates, emitidos os voto do relator e da Ministra vencida, a 

decisão proferida pelos Ministros da 2ª Turma do STJ, Laurita Vaz, Paulo Medina e Francisco 

Peçanha Martins foi no sentido dar provimento ao Recurso Especial e impor à União o auxílio 

financeiro para dar continuidade ao tratamento médico iniciado pelo autor em Cuba. 

Entretanto, embora tenha sido este o desfecho dado à questão apresentada em 

juízo por Carlos Eduardo dos Santos Alvim, o entendimento do STJ para casos semelhantes 

foi alterado. A nova orientação do Tribunal pode ser verificada na análise do Mandado de 

Segurança nº. 8.895-DF. 

No mandado de segurança proposto por Roberto Thomaz da Silva contra o 

Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde foi demandado o pagamento de 

despesas para tratamento de saúde no exterior. 

O autor informou que, há cerca de vinte e cinco anos, é portador de retinose 

pigmentar. Com a evolução da doença, teve significativa redução do seu campo visual. Em 

1990, diante da notícia de que em Cuba estava sendo desenvolvido tratamento para amenizar 

os efeitos degenerativos da doença, submeteu-se ao tratamento prescrito no atual Centro 

Internacional de Retinoses Pigmentaria Camilo Cienfuegos, em Havana, obtendo significativa 

melhora. Posteriormente, retornou a Havana para dar continuidade ao tratamento, entretanto, 
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não foi possível avançar, pois, a viagem com acompanhante, incluindo passagem e 

hospedagem, estava estimada em mais de sete mil dólares e o autor não tinha o valor 

necessário. Diante da falta de recursos próprios, demandou junto ao Ministério da Saúde o 

pagamento das despesas pertinentes e o seu pleito foi denegado.  

O Secretário de Assistência à Saúde fundamentou a decisão do Ministério da 

Saúde com base em vários argumentos sendo os principais relacionados ao parecer técnico do 

Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

que entenderam ser ineficaz o tratamento oferecido pelo centro de saúde cubano. 

A Ministra relatora do processo, Eliana Calmon, manifestou-se afirmando que 

o tratamento pleiteado pelo autor possui caráter experimental. Advertiu que o Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia considera que os tratamentos para retinose pigmentar ainda não 

tiveram sua eficácia técnico-científica comprovada e que, por isso, a recusa do Ministério da 

Saúde está devidamente fundamentada. Quanto ao precedente do Recurso Especial nº. 

353.147-DF, no qual atuou, disse que apenas ventilou questões relacionadas às despesas do 

tratamento e que não foi analisado o aspecto técnico do mesmo. Independentemente da 

análise do direito fundamental à saúde subjacente à demanda, a magistrada indeferiu o pedido 

do autor afirmando que, no presente caso, o tratamento médico não é recomendado pelas 

autoridades de saúde e, por isso, não pode ser custeado pelo sistema público de saúde do 

Brasil. 

Encerrados os debates, a decisão proferida pelos Ministros da 1ª Seção do STJ 

foi no sentido de negar a segurança ao autor, sendo vencidos na decisão os Ministros Luiz 

Fux, Fanciulli Netto e José Delgado. Considerando o número razoável de votos vencidos, 

pode-se afirmar que ainda pairam dúvidas quanto às demandas propostas perante o órgão 

colegiado. 

 

5.3.8.3 TJMG – Mandado de Segurança nº. 1.0000.07.457894-9/00 

 

No Mandado de Segurança proposto por Valquíria Nadir Silveira contra o 

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais foi demandado o fornecimento gratuito de 

medicamento necessário ao tratamento de uma grave moléstia.  
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Segundo a autora, é portadora de Espondilite Anquilose, apresentando várias 

limitações funcionais em decorrência da doença. Já fez uso de vários medicamentos, sem 

sucesso. A última prescrição médica foi uma droga denominada Humira que visa a controlar o 

avanço da doença e que não é fornecida na rede pública de saúde, não havendo outro 

medicamento similar disponível. Através do mandado de segurança, pleiteava a concessão do 

medicamento pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. 

A relatora do processo, a Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 

examinando a demanda proposta, consignou que o direito à saúde é um direito fundamental 

do homem que visa garantir a todos uma existência digna, independentemente de condição 

econômica ou social. Incumbem ao Estado, mediante políticas sociais e econômicas, ações no 

sentido de permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Nesse sentido, o 

Poder Público deve fornecer a medicação necessária para aliviar o sofrimento e a dor de 

moléstia ou enfermidade, garantindo às pessoas o direito à sobrevivência. Entretanto, a 

magistrada adverte que o dever do Estado tem que ser apreciado dentro do princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em questão, há um parecer técnico, emitido por 

um médico e um farmacêutico da Secretaria de Saúde, informando que o Humira é um 

medicamento de caráter experimental, de custo muito elevado, e que há outras drogas 

disponíveis na rede pública com eficácia terapêutica semelhante. Por isso, não é razoável e 

proporcional que a autora pleiteie judicialmente tal medicamento. Ademais, o Estado, através 

do SUS, atende milhares de brasileiros que necessitam de medicamentos de uso contínuo e 

deve na medida do possível, privilegiar a saúde de todos. Nega o fornecimento do 

medicamento pleiteado, o Estado não está negando o direito à saúde da autora. Se a 

impetrante se submeter aos procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, 

será avaliada, terá sua necessidade atendida e o seu direito respeitado. 

Encerrados os debates, a decisão proferida pelos Desembargadores da 4º 

Grupo de Câmaras Cíveis, Heloísa Combat, Fernando Botelho, Alvim Soares, Fernando 

Bráulio, Edivaldo George dos Santos, Wander Marotta e Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 

foi no sentido de denegar a segurança. 
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5.3.8.4 TJMG – Apelação Cível nº. 1.0223.06.200099-5/001 

 

A apelação foi proposta pelo Prefeito do Município de Divinópolis contra 

Alisson Tavares de Freitas que teve atendido o pedido de tratamento médico. 

Em sede de primeira instância, o recorrido impetrou mandado de segurança 

contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis e contra o Prefeito Municipal de 

Divinópolis, pleiteando cirurgia de redução do estômago a expensas do Município. Alisson 

Tavares França alegou ser portador de obesidade mórbida no grau III (180 kg), o que tem lhe 

gerado problemas sérios de saúde como hipertensão arterial, bronquite asmática, comorbidade 

e depressão. Foi submetido a tratamento ambulatorial, sem sucesso. A única solução para o 

seu estado mórbido é a cirurgia bariátrica e o SUS se recusa a autorizar tal procedimento. Em 

sua defesa, as autoridades impetradas alegaram que não é possível ao Município realizar todo 

o tipo de atendimento à população e que não cabe ao Judiciário interferir nas funções do 

Executivo. O pleito do impetrante foi atendido e a segurança foi concedida no sentido de 

determinar aos representantes do Município a realização da cirurgia. 

Inconformadas, as autoridades municipais recorreram alegando que houve 

afronta ao princípio da separação de poderes uma vez que o Judiciário atuou na esfera 

reservada ao Executivo. Argumentaram, ainda, que, apesar da saúde ser direito de todos e 

dever do Estado, isso não quer dizer que são obrigados a propiciar a todas as pessoas 

tratamentos que não dispõem em seus serviços de saúde. Finalmente, alegaram que é vedada a 

realização de despesa sem a respectiva provisão. 

O Desembargador relator do processo, Wander Marotta, analisando os 

argumentos apresentados, advertiu que o direito à saúde é direito constitucional, extensivo à 

toda a população e que não pode ser entendido como mera norma programática. Afirmou que 

o principal objetivo do constituinte ao proteger a saúde foi resguardar a vida humana. Os 

usuários do SUS têm o direito a um atendimento que viabilize o tratamento adequado, 

independentemente de problemas orçamentários. Caso contrário, estar-se-ia ferindo o direito à 

vida. No tocante à responsabilidade pela realização da cirurgia, o magistrado asseverou que 

ela é solidária e que deve ficar a cargo de qualquer dos entes responsáveis pela gestão do 

SUS. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. 

Quanto ao princípio da separação de poderes, disse que não pode dar origem a injustiças 
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como nesse caso e, ademais, o Judiciário não pode negar a apreciação de lesão ou ameaça de 

lesão a direito, como determina a Constituição. Finalmente, consignou que a melhor 

interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais justa, não podendo seu intérprete 

e aplicador deixar de estar atento para o fato de que o rigorismo na hermenêutica pode 

conduzir à injustiça e ao sofrimento. 

Apresentado o voto do relator e encerrados os debates, a decisão proferida 

pelos Desembargadores da 7ª Câmara Cível, Edivaldo George dos Santos, Belizário de 

Lacerda e Wander Marotta foi no sentido de confirmar a sentença de primeiro grau. 
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6 CAPÍTULO 2 - A saúde pública no Brasil e no município de Montes Claros - MG 

 

No Brasil do século XXI, a saúde passa por uma série de dificuldades. O 

sistema não opera de forma eficiente e suas mazelas são facilmente percebidas no dia-a-dia 

das pessoas. Os brasileiros já estão acostumados com as freqüentes filas nos serviços 

públicos, com falta de leitos hospitalares e profissionais habilitados, com o ressurgimento de 

várias doenças transmissíveis e com as notícias de corrupção na gestão da saúde. 

O exame dos indicadores de saúde do Brasil permite a visualização do atual 

cenário da saúde pública no país. No entanto, as dificuldades também decorrem de decisões e 

ações do passado e o estudo dos determinantes históricos da saúde pública permite uma 

melhor compreensão dos problemas enfrentados pelo setor e fornece subsídios para a busca de 

soluções para as questões atuais. 

 

6.1 A saúde pública no Brasil até o surgimento do Sistema Único de Saúde 

 

A trajetória da saúde pública no Brasil se inicia no século XIX, com o 

estabelecimento do Império. Nesse período, eram realizadas esparsas ações de combate à 

lepra e à peste e o controle dos portos. A criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 

de Janeiro foi um acontecimento importante na época uma vez que essa instituição foi uma 

das principais entidades na luta pela efetivação das políticas sanitárias no país (BARROSO, 

2007). 

No início da República, ainda não havia um modelo sanitário para o país e isso 

deixava as cidades brasileiras expostas a várias endemias e epidemias. Um exemplo dessa 

situação era a cidade do Rio de Janeiro que, no início do século XX, vivia um quadro sanitário 

gravíssimo, em que diversas doenças graves, como a varíola, a malária e a febre amarela, 

acometiam a população. Tais epidemias acabaram gerando sérias conseqüências, não só para 

a saúde coletiva, mas, sobretudo, para outros setores, como o da economia agrícola 

exportadora, uma vez que navios estrangeiros não mais atracavam no país graças à falta de 

higiene e saneamento dos portos brasileiros (CHALHOUB, 1996 e POLIGNANO, 2001). 
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Foi nessa época que, de fato, foram implementadas as primeiras ações públicas 

direcionadas à saúde no Brasil. As primeiras medidas foram marcadas pela falta de uma 

coordenação única uma vez que havia uma grande autonomia dos estados em relação ao poder 

central. As ações eram desenvolvidas pelos governos locais e consistiam, basicamente, no 

combate às endemias e no saneamento dos portos e dos núcleos urbanos (BARROSO, 2007 e 

POLIGNANO, 2001).  

Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral da Saúde Pública e, 

enquanto estava no cargo, coordenou campanhas de erradicação da febre amarela e da varíola 

no Rio de Janeiro. Criou os batalhões de mata-mosquitos que tinham a missão de eliminar os 

focos dos insetos transmissores das doenças. Intercedeu junto ao presidente Rodrigues Alves 

para que fosse estabelecida a vacinação obrigatória, o que provocou a rebelião da população 

contra o que considerava uma invasão de domicílio para uma vacinação forçada. Essa rebelião 

entrou para a história como a Revolta da Vacina. O modelo de intervenção proposto por 

Oswaldo Cruz ficou conhecido como sanitarismo campanhista, tinha um forte viés militar 

uma vez que a força e a autoridade eram freqüentemente empregadas. Apesar da revolta da 

população e dos abusos cometidos em nome do controle das doenças, o modelo proposto por 

Oswaldo Cruz conseguiu erradicar a febre amarela e outras doenças da cidade do Rio de 

Janeiro (POLIGNANO, 2001). 

O cargo de Diretor-Geral da Saúde Pública foi assumido, em 1920, por Carlos 

Chagas e, nesse período, as ações se voltaram para a busca de condições sanitárias mínimas a 

fim de se combater as denominadas doenças de massa como a varíola e a febre amarela. Em 

1923, a Reforma Carlos Chagas criou o Departamento Nacional de Saúde Pública e passaram 

a ser consideradas questões federais o saneamento urbano e rural, a higiene infantil, industrial 

e profissional, a propaganda e a educação sanitária. Todavia, tais atribuições não foram 

executadas e o quadro sanitário do país foi pouco alterado. Enquanto prevalecia a economia 

agro-exportadora, o interesse dominante era que houvesse um sistema de saúde que tivesse 

como objetivo apenas a erradicação ou controle das doenças que poderiam prejudicar as 

exportações. Diante da preponderância política e econômica do setor agro-exportador do país 

por longos anos, o modelo do sanitarismo campanhista acabou prevalecendo até o início dos 

anos 60 (MENICUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001).  

Ainda no ano de 1923, o Congresso Nacional aprova a Lei Elói Chaves que 

instituiu as Caixas de Aposentadoria e Pensão. As CAPs inauguraram o Sistema de 
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Previdência Social do Brasil e foram o marco inicial da assistência à saúde dos trabalhadores. 

No interior das CAPs, já era possível notar a prestação de alguns serviços de saúde que eram 

viabilizados para os trabalhadores filiados ao sistema de seguro social e seus dependentes, 

embora a legislação não especificasse a forma nem os recursos a serem disponibilizados para 

essa finalidade. A assistência era, entretanto, restrita aos trabalhadores vinculados às empresas 

com mais de 50 empregados para as quais havia a obrigatoriedade de criação de caixas. Os 

serviços médicos eram disponibilizados através da contratação de serviços privados, já que a 

segmentação do seguro social por empresas tornava economicamente inviável a manutenção 

de serviços próprios pelas CAPs (MENICUCCI, 2007). 

A criação do Sistema de Previdência Social é o marco fundamental para a 

estruturação do sistema de proteção social posteriormente montado no Brasil e por meio do 

qual se desenvolveu a sustentação pelo Estado dos direitos sociais.  A assistência médica 

governamental surge como um benefício vinculado ao contrato de trabalho formal e com as 

características de seguro, não se configurando como uma prestação pública acessível a todas 

as pessoas (MENICUCCI, 2007). 

Em 1930, comandada por Getúlio Vargas, a revolução transforma a 

administração pública do país. Mudanças na estrutura do Estado implicaram na ampliação da 

ação estatal e na centralização das ações públicas. A União passa a encampar as unidades de 

saúde pública sob responsabilidade dos estados, iniciando um processo de redução da 

autonomia dos entes federados que teve reflexo no setor da saúde. Deu-se início à tradição 

centralista, sustentada até a década de 60, que atribuiu ao governo central o papel de destaque 

no planejamento econômico, criando-se as condições necessárias para o desenvolvimento do 

capitalismo no país. Nesse mesmo ano, foi criado o Ministério de Educação e Saúde que 

contava com dois departamentos nacionais: Departamento Nacional de Saúde Pública e 

Departamento Nacional de Educação (BASTOS, 1999 e POLIGNANO, 2001).  

Esse período ficou marcado como um momento de reformulação das relações 

entre o Estado e a sociedade, com a incorporação dos trabalhadores urbanos no jogo político, 

embora de forma subordinada ao Estado. Nesse sentido, foi reconhecido o trabalho 

organizado e estabelecidas diversas políticas sociais. A Previdência Social, os sindicatos e os 

Tribunais Trabalhistas integraram a estrutura legal criada para se apropriar do espaço 

organizacional, definindo quem e como poderia representar o trabalho. Estabeleceu-se no 

Brasil a cidadania regulada, que traduz a relação entre ocupação e cidadania, sendo 

reconhecidos determinados direitos sociais a setores de assalariados urbanos. Entre esses 
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direitos, surge o direito à assistência à saúde, de forma secundária e vinculada ao Sistema de 

Previdência Social (MENICUCCI, 2007). 

A partir de 1935, as campanhas sanitárias foram retomadas e funcionaram 

como importantes mecanismos para o processo de centralização das políticas de saúde. No 

que diz respeito à Previdência Social, a crescente intervenção do Estado se manifestou com a 

extensão a todas as categorias do operariado urbano organizado dos benefícios 

previdenciários (POLIGNANO, 2001).  

O Sistema de Previdência do Brasil passa por uma profunda reformulação, com 

a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, que sucederam e absorveram as CAPs. 

O primeiro Instituto de Aposentadorias e Pensões criado foi o dos Marítimos, em 1933. Os 

IAPs foram criados, assim como as CAPs, à medida que as categorias profissionais se 

organizavam. Diferentemente das CAPs, que eram vinculadas às empresas, cada um dos IAPs 

correspondiam a uma categoria profissional. Os IAPs eram autarquias administradas pelo 

Estado e organizadas por categorias nacionais de trabalhadores. No interior das IAPs, surgiu a 

denominada medicina previdenciária que era oferecida aos trabalhadores formais vinculados 

aos institutos. A medicina previdenciária contava com uma assistência médica de caráter 

curativo, com uma visão individualista dos problemas de saúde e não vislumbrava a relação 

da doença com as condições de vida do indivíduo. Assim, passam a coexistir no interior da 

estrutura estatal dois setores ligados à saúde: um nos moldes do sanitarismo campanhista, 

direcionado para as ações de saúde coletiva, e outro voltado para o atendimento 

individualizado e curativo, disponibilizado para os trabalhadores formais urbanos 

(MENECUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001). 

A Constituição promulgada em 1946 consolidou o vínculo entre a previdência 

e a assistência médica, prevendo, entre as atribuições da Previdência Social, a assistência à 

saúde dos trabalhadores. A assistência médica era considerada secundária no esquema da 

Previdência Social e os próprios segurados do sistema não faziam dela parte importante de 

suas reivindicações (TAVARES, 2002). 

A partir da segunda metade da década de 50, com o maior desenvolvimento do 

processo de industrialização e com o aumento de trabalhadores assalariados, viabilizou-se o 

crescimento de um complexo médico-hospitalar para prestar atendimento aos beneficiários da 

previdência. Nessa fase, privilegia-se abertamente a contratação de serviços de terceiros e a 

medicina previdenciária passa a ser essencialmente hospitalar e curativa. (POLIGNANO, 

2001). 
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O Brasil vivia um período que ficou conhecido como desenvolvimentista e a 

saúde pública brasileira foi orientada neste sentido. O crescimento das despesas hospitalares 

no âmbito da Previdência Social foi expressão do progresso tecnológico. Houve uma elevação 

dos custos da atenção médica e isso ocorreu graças às novas práticas médicas que envolviam 

uma maior utilização de tecnologia, um maior consumo dos produtos da indústria de 

equipamentos e aparatos médicos e um maior uso de medicamentos (MENICUCCI, 2007). 

No ano de 1953, o Ministério da Educação e Saúde foi desdobrado em dois 

ministérios. Isso evidenciou a importância da saúde pública na política estatal brasileira, mas 

não significou uma efetiva preocupação do governo em resolver os importantes problemas de 

saúde pública do país. Uma evidência do caráter secundário da saúde no conjunto de 

prioridades das políticas públicas do Estado é o fato de apenas um terço dos recursos 

destinados ao antigo Ministério de Educação e Saúde ter sido passado ao novo Ministério da 

Saúde (POLIGNANO, 2001).  

Na década de 60, é possível perceber a disposição política no sentido de 

transformar a assistência à saúde em política governamental. Nos pronunciamentos dos 

governantes são constantes as temáticas da generalização e da institucionalização da atenção 

médica. A partir dos anos 60, a assistência à saúde seria reconhecida como política pública, 

com ênfase na medicina previdenciária, de cunho individual e assistencialista, centrada no 

atendimento hospitalar. Se por um lado a assistência médica previdenciária assumiu relevante 

papel no contexto dos serviços de saúde do país, as medidas de saúde pública, voltadas para o 

atendimento de necessidades coletivas e de caráter preventivo, perderam importância, 

situação que foi evidenciada através do orçamento precário e declinante do Ministério da 

Saúde, órgão responsável por essas ações (MENICUCCI, 2007). 

Em 1960, após uma longa tramitação, a Lei nº. 3.078, denominada Lei 

Orgânica da Previdência Social, foi finalmente sancionada após intensos debates no 

legislativo entre os representantes dos trabalhadores. A LOPS estabeleceu a unificação do 

regime da Previdência Social que passou a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime 

da CLT, excluídos os trabalhadores rurais, os empregados domésticos, os servidores públicos 

e de autarquias que tivessem regime próprio de previdência (POLIGNANO, 2001). 

Em 1964, foi instaurado o regime militar e o processo de unificação avançou 

graças à intensificação do processo de centralização iniciado em 1930 (ALMEIDA, 1995). 
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Desde 1930, a ampliação da ação governamental na esfera social caminhou 
junto com a centralização política e a concentração de poder decisório no 
Executivo federal. Mais do que isso, o sistema brasileiro de proteção social 
nasceu, expandiu-se e ganhou suas feições características durante os dois 
ciclos autoritários - o de Vargas (30/45) e o dos militares (64/84) - quando o 
federalismo deu lugar, de fato, a um Estado quase unitário [...]. Em 
conseqüência, as políticas sociais não só estiveram associadas à crescente 
atividade da esfera federal [...], mas exibiram as marcas de concepções 
autoritárias, que consagraram o predomínio do Executivo federal, dos 
processos fechados de decisão e da gestão centralizada em grandes 
burocracias (ALMEIDA, 1995, p. 97). 

 

O novo regime fortalece o Executivo federal, neutraliza o Poder Legislativo e, 

através de atos institucionais, limita as liberdades individuais dos brasileiros. Na economia, 

vivia-se o denominado milagre econômico brasileiro, movido a capital estrangeiro. Nesse 

sentido, o governo militar inicia, em seu primeiro ano de gestão, a intervenção generalizada 

em todos os IAPs que tiveram os seus conselhos administrativos substituídos por juntas 

interventoras, nomeadas pelo governo revolucionário (BASTOS, 1999 e POLIGNANO, 

2001).  

A unificação dos IAPs se consolida em 02 de janeiro de 1967, com a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social. O INPS ampliou a cobertura da previdência aos 

trabalhadores rurais e domésticos. Na prestação de serviços, atuou através de contratos e 

convênios firmados com prestadores de serviços privados. O sistema gerou um enorme 

volume de recursos financeiros devido à determinação de que todo trabalhador que tivesse sua 

Carteira de Trabalho assinada deveria se tornar contribuinte e beneficiário da Previdência 

Social. Concretizada a unificação previdenciária nos termos previstos na LOPS, vai se 

constituir um consenso no sentido de que o Estado deveria estender os serviços de saúde a 

toda a população (MENICUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001). 

No ano de 1975, foi criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social que 

impulsionou a expansão do setor privado prestador de serviços de saúde na década de setenta. 

Através do FAS, o governo financiou diretamente, a juros negativos, a construção de hospitais 

privados e a compra de equipamentos médicos, criando as condições necessárias para o 

desenvolvimento do complexo médico-industrial, característica marcante deste período. 

Criou-se um novo modelo de atenção à saúde no país: o modelo assistencial estatal-privatista 

que possuía uma visão curativa, individualista e assistencialista de saúde e que empregava um 

alto grau de complexidade tecnológica. Em contrapartida, houve uma verdadeira estagnação 
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da capacidade da rede hospitalar pública que se manterá praticamente inalterada até a década 

de 1990 (MENICUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001).  

Dessa forma, estabelecidos convênios e contratos com a maioria dos médicos e 

hospitais existentes no país, pagando-se pelos serviços produzidos, e realizados os 

empréstimos com módicas taxas de juros, os empresários da saúde se capitalizaram, 

provocando um efeito cascata com o aumento no consumo de medicamentos e de 

equipamentos médico-hospitalares, formando um complexo sistema médico-industrial 

(POLIGNANO, 2001). 

A partir de 1975, o denominado milagre brasileiro entra em decadência com o 

início da crise do capitalismo mundial. Imerso em uma crise de legitimidade perante a 

sociedade, o Estado militarista enfrenta a crise de suas políticas setoriais, entre as quais a da 

Previdência Social, como resultado da recessão, desemprego, aumento da dívida pública e 

queda da arrecadação (POLIGNANO, 2001). 

O sistema acabou se tornando cada vez mais complexo e foi considerada 

indispensável a criação de uma estrutura administrativa própria, o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social, em 1978. O INAMPS aglutinou a assistência 

médica concedida por todos os órgãos previdenciários, incorporou suas respectivas receitas e 

aproximou-se consideravelmente do princípio da universalização da assistência à saúde ao 

desvincular cada vez mais o atendimento médico da condição de segurado, embora a base do 

financiamento continuasse a ser a contribuição previdenciária. A expansão da assistência 

médica não foi acompanhada da ampliação das fontes de financiamento, o que determinou a 

crise do sistema previdenciário que, oficialmente, foi creditada ao desenvolvimento da 

assistência médica. Entretanto, para os analistas da área, a crise foi determinada pelo modelo 

de contratação de serviços privados, de alto custo e difícil controle. Em tal conjuntura, 

verificou-se a deteriorização dos serviços médicos prestados. O aumento dos preços dos 

serviços determinou o rompimento de contratos e convênios uma vez que eram considerados 

muito baixos os valores pagos pelo INAMPS (MENICUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001). 

No começo dos anos 80, com o agravamento da crise, iniciou-se uma intensa 

discussão sobre o modelo de saúde até então proposto. Surgem várias alternativas que 

visavam, sobretudo, a canalização dos recursos previdenciários do setor privado para o setor 

público. O processo de redemocratização desencadeado no país alimentou os debates em 

torno de alternativas para o setor de saúde. Nesse contexto, surgiu um movimento de 
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intelectuais, técnicos, usuários e profissionais de saúde que ficou conhecido como Movimento 

pela Reforma Sanitária. O movimento social sugeria a ocupação de espaços institucionais, a 

formulação e a implementação de políticas de saúde frente à crise previdenciária do Estado. A 

participação da sociedade na gestão do sistema era o elemento estratégico na iniciativa para a 

reforma da saúde. Frente ao centralismo e autoritarismo do regime militar, o movimento 

propunha, portanto, a participação direta da sociedade a ser realizada no interior do aparato 

estatal (MENICUCCI, 2007 e POLIGNANO, 2001).  

Diante da crise de legitimidade, o Estado autoritário-militarista recorreu a 

algumas medidas no sentido de ouvir alguns segmentos sociais e criou, em 1981, o Conselho 

Nacional de Administração de Saúde Previdenciária. Instituído pelo Decreto nº. 86.329/81, o 

CONASP era órgão do Ministério da Previdência Social, de representação mista, não 

paritária, entre Estado e sociedade, com predominância da última. Deveria atuar na 

organização e aperfeiçoamento da assistência médica e na sugestão e elaboração de critérios 

para a racionalização dos recursos previdenciários destinados à assistência à saúde. O 

pensamento predominante nas atividades do CONASP resultou na derrota do segmento 

privado contratado. Para a mudança, foi empregado o princípio estratégico do gradualismo 

político a fim de não causar um choque no setor privado e no centralismo até então 

predominante (BRASIL, 2006). 

No ano de 1985, após o movimento que ficou conhecido como Diretas Já, 

foram realizadas eleições que marcaram o fim do regime militar. Em 1986, instalou-se a 

Assembléia Nacional Constituinte, aproveitando-se os congressistas já eleitos. A chamada 

Nova República se iniciou como uma transição negociada entre os segmentos dissidentes da 

base de sustentação do regime anterior e segmentos oposicionistas emergentes da democracia 

de fachada consentida pelo Estado autoritário. O governo do José Sarney, que assumiu a 

Presidência com a morte do Presidente eleito Tancredo Neves, constituiu um conjunto de 

políticas heterogêneas, conservadoras e progressistas, o que acabou resultando em um jogo de 

interesses opostos, privatistas de um lado, estatizantes de outro, sem uma nítida hegemonia de 

uma das partes. No setor da saúde, o governo Sarney encontrou o Movimento pela Reforma 

Sanitária articulado, com um projeto alternativo para o modelo médico-assistencial até então 

dominante (BASTOS, 1999 e BRASIL, 2006). 

Em março de 1986, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde que 

contou com a participação de cinco mil pessoas, entre delegados e observadores. O evento 
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ocorreu sem a participação do setor privado, mas, em contrapartida, com uma expressiva 

representação dos usuários do sistema de saúde. Sugeriu a reformulação do Sistema Nacional 

de Saúde que resultaria na criação de um Sistema Único de Saúde. Propôs a separação da 

saúde e da previdência social. Foi dado maior destaque à participação do usuário do sistema 

na formulação das políticas de saúde. Para isso, foi recomendada a criação de um conselho 

nacional de saúde e dos conselhos estaduais e municipais de saúde com as funções de 

formular e controlar a execução da política de saúde. Propôs-se, ainda, a criação de fundos de 

saúde nacional, estaduais e municipais que seriam administrados pelos respectivos conselhos 

(BRASIL, 2006). 

Uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária foi criada para a 

implementação das deliberações da Conferência, com natureza consultiva. A Comissão 

elaborou dois documentos que condensaram suas atividades: uma proposta do conteúdo da 

saúde para a nova Constituição e a nova Lei do Sistema Nacional de Saúde (BRASIL, 2006). 

Em 1987, foi criado o Programa Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde que tinha como objetivos a descentralização do sistema de saúde, a valorização do setor 

público, a participação da população e dos profissionais da saúde na gestão e controle 

orçamentário, dando continuidade à reforma do setor. O SUDS criava o suporte legal para a 

transferência aos estados e municípios de um significativo volume de recursos humanos, 

financeiros e patrimoniais (POLIGNANO, 2001). 

 

6.2 O surgimento do Sistema Único de Saúde  

 

Em outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal que criou o 

Sistema Único de Saúde. O texto constitucional incorporou as principais orientações da VIII 

Conferência Nacional de Saúde e boa parte das concepções do Movimento pela Reforma 

Sanitária (BRASIL, 2006). 

Pela primeira vez no constitucionalismo brasileiro, a saúde foi prevista entre os 

direitos e garantias fundamentais. No Título VIII, que trata da ordem social, a saúde ganhou 

uma seção especial. O art. 196 estabeleceu que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
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de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). 

No art. 198, foi instituído o SUS que foi concebido como uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações de saúde através da qual o Poder Público cumpre o seu 

dever com os titulares do direito à saúde. O SUS implica em ações e serviços federais, 

estaduais, distritais e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, do 

atendimento integral e a participação da comunidade.  O sistema deve ser financiado com 

recursos do orçamento da Seguridade Social da União, Estados, Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes. A participação do setor privado de prestação de serviços 

de saúde deve ocorrer de forma complementar ao SUS, seguindo suas diretrizes, mediante 

convênios, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (BRASIL, 

1988). 

A concepção do SUS, evidenciada no novo texto constitucional, estava 

baseada em um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, em uma tentativa 

de se resgatar o compromisso do Estado com o bem-estar social e com um dos direitos 

inerentes à cidadania. A nova visão da saúde refletia o momento político vivido pelo Estado 

brasileiro que saía de uma ditadura militar em que os direitos de cidadania não eram 

respeitados (POLIGNANO, 2001).  

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha instituído o Sistema Único de 

Saúde, a sua normalização só foi concluída em 1990, com a aprovação das Leis nº. 8.080/90 e 

8.142/90 que regulamentaram o seu funcionamento. A regulamentação dos dispositivos 

dessas leis foi realizada através da edição das Normas Operacionais Básicas do SUS de 1991, 

1993, 1996 e da Norma Operacional de Assistência à Saúde do SUS de 2001 e 2002. 

A Lei nº. 8.080/90 definiu o modelo operacional do SUS, propondo a 

organização e funcionamento das ações e serviços de saúde. O art. 3º, seguindo as orientações 

da Organização Mundial da Saúde, estabeleceu a concepção de saúde. 
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Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e concomitantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito 
também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 
físico, mental e social (BRASIL, 1990). 

 

O art. 4º da Lei nº. 8.080/90 definiu o que o Sistema Único de Saúde deve ser 

entendido como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federias, estaduais e municipais, da Administração direita e indireta e das fundações 

mantidas pelos Poder Público” (BRASIL, 1990). 

O art. 5º da Lei nº. 8.080/90 estabeleceu como objetivos do SUS a 

identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação 

de política de saúde destinada a promover, no campo econômico e social, a observância do 

dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas públicas; a assistência às pessoas por 

intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas (BRASIL, 1990). 

A Lei nº. 8.142/90 dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde e criou as Conferências e os Conselhos de Saúde em cada esfera de 

governo.  

 

Art. 1° - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n. 8.080, de 
19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo 
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 1° - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde 
e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 
por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
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§ 2° - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. (BRASIL, 1990) 

 

O Sistema Único de Saúde, fruto dos movimentos sociais que tinham em vista 

a articulação do cidadão nas ações da saúde, tem como uma de suas diretrizes fundamentais a 

participação da comunidade.  As Leis n° 8.080 e nº. 8.142 de 1990 inovaram nesse sentido ao 

estabeleceram a participação do usuário na gestão da saúde através dos conselhos de saúde, já 

instalados em todos os níveis da federação (POLIGNANO, 2001).  

Os conselhos de saúde são órgãos colegiados compostos por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do sistema. Funcionam 

como fóruns de participação do cidadão. Nesses órgãos colegiados, o cidadão pode atuar 

ativamente na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas públicas de 

saúde. A democracia participativa do conselho de saúde permite ao cidadão falar em seu 

próprio nome, expressar seus interesses direitamente, pressionar, acompanhar e fiscalizar as 

ações do Estado. Os conselhos visam trazer os usuários para dentro do sistema e podem 

constituir importantes mecanismos de controle social de políticas públicas (BRASIL, 2006). 

A crítica ao padrão centralizador das políticas sociais do regime militar 

influenciou na elaboração da nova regulamentação do SUS que visou, sobretudo, a 

descentralização da política de saúde brasileira. A descentralização implica na concessão de 

autonomia para os governos locais, aos quais se atribuiu maiores responsabilidades. Para que 

o processo de descentralização fosse bem sucedido, era necessário que os governos locais 

fossem incentivados no sentido de integrarem e assumirem suas funções na gestão das 

políticas públicas de saúde. Na década de 90, a política federal foi centrada no incentivo e na 

criação de condições para que os governos assumissem suas responsabilidades gerenciais 

(BRASIL, 2006). 

No intuito de delinear as atribuições de cada ente da federação, a Portaria nº. 

1.742, de 30 de agosto de 1996, editada pelo Ministério da Saúde, instituiu a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde. A NOB-SUS 1996 consolidou a 

descentralização inicialmente prevista na CF/88 ao definir o Município como o responsável e 
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o gestor da atenção à saúde dos seus habitantes. Redefiniu as responsabilidades dos Estados e 

da União que devem atuar em regime de cooperação técnica e financeira com os Municípios, 

na respectiva competência ou na ausência da função municipal. “O município passa a ser, de 

fato, o responsável imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde do seu 

povo e das exigências de intervenções saneadoras em seu território” (BRASIL, 1996). 

 

6.3 Alguns indicadores da saúde no Brasil 

 

O Sistema Único de Saúde pode ser considerado uma das maiores conquistas 

sociais da Constituição Federal de 1988. Seus princípios apontam para um sistema 

democrático e caracterizado pela universalidade e integralidade do atendimento. Embora o 

SUS tenha sido concebido a fim de melhorar qualidade de vida da população, é fato notório 

que a saúde no Brasil passa por sérias dificuldades. As filas nos serviços públicos, a falta de 

leitos hospitalares, equipamentos e de profissionais habilitados são alguns dos dilemas 

enfrentados pelas pessoas que recorrem à saúde pública no país. 

Um dos maiores problemas apontados pelos gestores do sistema é a 

insuficiência dos recursos destinados para o setor. No ano de 2009, foi repassado pela União 

ao Ministério da Saúde o total de R$ 22.156.309.825,00 (BRASIL, 2009). Embora, à primeira 

vista, represente um suntuoso valor, dados da Organização Mundial de Saúde informam que 

tal quantia corresponde a 6,7% do total dos gastos governamentais. O Brasil investe muito 

menos que países como a França, o Canadá e Cuba que gastam, respectivamente, 16,6%, 

17,5% e 11,7% de seus orçamentos com a saúde (WHO, 2007). Os três países citados contam 

com um sistema o de saúde com características e princípios similares aos que regem o 

Sistema Único de Saúde. Possuem sistemas públicos de saúde que respondem adequadamente 

às necessidades de seus habitantes e que se destacam, sobretudo, no que diz respeito à 

universalidade e integralidade do atendimento.  

Outros indicadores demonstram a insuficiência dos recursos destinados à saúde 

no Brasil. Nesse sentido, segundo a Organização Mundial de Saúde (2007), o governo 

brasileiro despende US$ 333,00 com a saúde de cada habitante, ao passo que a França e o 

Canadá investem, respectivamente, US$ 2.646,00 e US$ 2.402,00. Os gastos com saúde no 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Capítulo 2 – A saúde pública no Brasil e no Município de Montes Claros - MG 73

Brasil correspondem a 7,9% do Produto Interno Bruto enquanto que na França e no Canadá 

tais valores correspondem, respectivamente, a 11,2% e 9,7% (WHO, 2007). 

O problema do orçamento da saúde no Brasil gera reflexos importantes no 

acesso ao direito fundamental à saúde. A rede de assistência não é tão extensa quanto a de 

outros países. Um exemplo dessa situação é o número de leitos de internação existentes no 

país. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, existem 2,5 leitos 

de internação para cada 1.000 habitantes, Tabela 1 (BRASIL, 2007). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, a França, o Canadá e Cuba, contam, respectivamente, com 7,3,  3,4 e  4,9 

leitos de internação para cada 1.000 (WHO, 2007). 

 

Tabela 1 – Leitos de internação no Brasil, por mil habitantes, em novembro de 2007.  

 

 

Outros indicadores importantes para que se tenha uma idéia da situação da 

saúde no Brasil estão relacionados ao número de profissionais e equipamentos disponíveis. 

No Brasil, 3,3 médicos para cada 1.000 habitantes, sendo apenas 2,3 profissionais vinculados 

ao SUS, Tabela 2 (BRASIL, 2007). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a França, o 

Canadá e Cuba contam, respectivamente, com 34, 19 e 6,3 médicos para cada 1.000 

habitantes. No Brasil, há 0,6 dentistas para cada 1.000 habitantes. Na França, no Canadá e em 

Cuba, esta média corresponde a, respectivamente, 7, 12 e 1, 049 dentistas/1.000 habitantes 

(WHO, 2007). 

Leitos existentes por 1.000 habitantes: 2,5             
Leitos SUS por 1.000 habitantes 1,8             
Fonte: CNES
Nota: Não inclui leitos complementares
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Tabela 2 – Profissionais do sistema de saúde do Brasil, segundo categorias de atuação, em 

dezembro de 2007. 

 

 

Um indicador que, por si só, permite o exame da situação da saúde no Brasil é 

o número de equipamentos por habitantes. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde, hoje, o país conta com uma média de 1 aparelho de Raios-X para cada 3.773 

habitantes; 1 aparelho de ultrassom para cada 10.000 habitantes e 1 mamógrafo para cada 

55.555 habitantes, Tabela 3 (BRASIL, 2007). 

 

Tabela 3 – Equipamentos do sistema de saúde do Brasil, segundo categorias de aplicação, em 
dezembro de 2007. 

 

 

Médicos 634.003     440.547     193.456     3,3             2,3              
.. Anestesista 24.979       17.967       7.012         0,1             0,1              
.. Cirurgião Geral 32.021       24.004       8.017         0,2             0,1              
.. Clínico Geral 127.230     106.291     20.939       0,7             0,6              
.. Gineco Obstetra 68.730       44.659       24.071       0,4             0,2              
.. Médico de Família 32.252       32.174       78              0,2             0,2              
.. Pediatra 63.514       46.028       17.486       0,3             0,2              
.. Psiquiatra 12.653       10.019       2.634         0,1             0,1              
.. Radiologista 24.211       14.274       9.937         0,1             0,1              
Cirurgião dentista 112.611     71.014       41.597       0,6             0,4              
Enfermeiro 117.763     108.200     9.563         0,6             0,6              
Fisioterapeuta 37.062       22.678       14.384       0,2             0,1              
Fonoaudiólogo 12.976       8.488         4.488         0,1             0,0              
Nutricionista 11.759       10.007       1.752         0,1             0,1              
Farmacêutico 36.955       30.602       6.353         0,2             0,2              
Assistente social 18.698       18.106       592            0,1             0,1              
Psicólogo 28.324       21.115       7.209         0,1             0,1              
Auxiliar de Enfermagem 320.145     288.100     32.045       1,7             1,5              
Técnico de Enfermagem 125.294     108.563     16.731       0,7             0,6              
Fonte: CNES
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.

Atende ao 
SUS

Não atende 
ao SUS

Prof/1.000 
hab

Prof 
SUS/1.000 

habCategoria Total

Mamógrafo 3.407         3.309         1.417         1,8             1,7              
Raio X 50.116       47.882       14.100       26,5           25,3            
Tomógrafo Computadorizado 2.223         2.104         1.006         1,2             1,1              
Ressonância Magnética 676            669            244            0,4             0,4              
Ultrassom 19.584       19.019       7.196         10,3           10,0            
Equipo Odontológico Completo 80.718       80.229       31.528       42,6           42,4            
Fonte: CNES

Categoria Existentes Em uso
Disponív. 
ao SUS

Equip uso/ 
100.000 

hab

Equip 
SUS/100.000 

hab
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Analisando o número de estabelecimentos públicos e particulares destinados 

ao atendimento da população, é possível notar a maciça presença da iniciativa privada no 

setor. No Brasil, existem 24.585 Clínicas e Ambulatórios de Atendimento Especializado, 

desse total de estabelecimentos, 83% são do setor privado e apenas 14% são públicos. Na rede 

de assistência à saúde do país há 14.317 Unidades de Serviço de Apoio de Diagnose e 

Terapia, sendo que 92% pertencem à iniciativa privada e apenas 6,6% ao sistema público de 

saúde, Tabela 4 (BRASIL, 2007). 

 

Tabela 4 – Unidades de saúde no Brasil, classificadas por tipo de prestador segundo tipo de 
estabelecimento, em dezembro de 2007. 

 

 

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total
Centro de parto normal 16              2                1                -                19               
Centro de saude/unidade básica de saude 29.731       71              456            83              30.341        
Central de regulação de serviços de saude 312            -                -                -                312             
Clinica especializada/ambulatório especializado 3.444         566            20.544       31              24.585        
Consultório isolado 1.983         56              72.344       338            74.721        
Cooperativa -                -                217            -                217             
Farmácia 262            7                75              -                344             
Hospital especializado 285            156            810            -                1.251          
Hospital geral 1.674         1.353         2.151         5                5.183          
Hospital dia 61              6                284            -                351             
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 33              -                4                -                37               
Policlínica 1.077         109            2.829         37              4.052          
Posto de saude 10.855       17              121            49              11.042        
Pronto socorro especializado 47              1                91              -                139             
Pronto socorro geral 482            6                69              -                557             
Secretaria de saude 250            -                -                -                250             
Unidade autorizadora -                -                -                -                -                  
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 947            115            13.244       11              14.317        
Unidade de saude da família -                -                -                -                -                  
Unidade de vigilancia em saude 2.337         -                -                -                2.337          
Unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) -                -                -                -                -                  
Unidade de vigilancia sanitaria (antigo) 1                -                -                -                1                 
Unidade mista 826            25              82              1                934             
Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergênci 218            -                75              -                293             
Unidade móvel fluvial 19              -                7                -                26               
Unidade móvel terrestre 755            3                50              -                808             
Pronto socorro de hospital geral (antigo) -                -                -                -                -                  
Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo) -                -                2                -                2                 
Tipo de estabelecimento não informado -                -                -                -                -                  
Total 55.615       2.493         113.456     555            172.119       
Fonte: CNES
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
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Através do exame de alguns dos indicadores de saúde do Brasil é possível 

perceber a situação vivida, hoje, pela da saúde pública do país. Os dados demonstram que 

Brasil ainda está muito distante de países que são referências em termos de sistema público de 

saúde e os investimentos ainda são insuficientes para o adequado atendimento da população. 

Na análise, ressalta a presença da iniciativa privada que cresce no setor de saúde, sobretudo, 

porque os serviços públicos não respondem adequadamente às demandas da população. 

 

6.4 A saúde no município de Montes Claros – MG 

 

6.4.1 Montes Claros - MG e a Reforma Sanitária 

 

Antes de examinar o contexto da saúde em Montes Claros, é interessante 

analisar o papel desse Município no contexto do movimento pela municipalização da saúde no 

Brasil. 

No início dos anos setenta, no cenário do movimento pela Reforma Sanitária, 

Montes Claros se destacou com uma das primeiras iniciativas do país em direção à 

municipalização da saúde e à medicina comunitária.  Em 1971, foram iniciados, na região de 

saúde de Montes Claros, estudos e um projeto experimental com objetivo de encontrar 

modelos de extensão de cobertura, acompanhado pelos Ministérios da Saúde e da Previdência 

Social. O projeto ficou conhecido como Projeto Montes Claros (BRASIL, 2007). 

O PMC foi um modelo de saúde regional que, posteriormente, expandiu-se 

para outras regiões do país e se caracterizava pela regionalização, gestão democrática, 

hierarquização, universalização, acessibilidade, descentralização e integralidade da 

assistência. Inicialmente, o projeto foi financiado pela United States Agency for International 

Development. Somados a estes recursos, havia outros decorrentes da inclusão do Município 

na área de atendimento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(MENDONÇA, 2009).  

O projeto passou por várias fases desde a sua implantação até a sua 

incorporação pelo Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. O Instituto 

de Preparo e Pesquisas para o Desenvolvimento da Assistência Sanitária Rural e o Centro 
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Regional de Saúde, com o apoio técnico do pesquisador Leslie Charles Scofield e através do 

convênio firmado entre o Governo de Minas Gerais, o Instituto de Pesquisas de Serviços de 

Saúde da Universidade de Tulane e a Fundação Universidade Norte Mineira iniciaram as 

primeiras ações no sentido de implantar o projeto no norte de Minas Gerais (MENDONÇA, 

2009). 

O PMC desenvolveu ações de saúde preventivas e curativas. Tinha como 

diretrizes a hierarquização e descentralização dos serviços e contava com a participação 

comunitária, um dos pontos mais importante do projeto. Além do apoio comunitário, o projeto 

tinha a participação das lideranças políticas e sindicais locais. Uma equipe multidisciplinar de 

profissionais, apoiada pelo setor acadêmico, integrava os recursos humanos do PMC 

(MENDONÇA, 2009). 

No ano de 1978, o PMC foi incorporado ao PIASS, um programa nacional similar ao 

desenvolvido no norte de Minas Gerais, como forma de garantir recursos da Previdência 

Social, responsável pelo financiamento da saúde no Brasil. Do sucesso do PMC foram 

extraídos conhecimento e aprendizado que foram incorporados ao PIASS. A proposta do 

PIASS incluía as diretrizes de hierarquização, regionalização, integração dos serviços e 

participação comunitária, já previstas no PMC. O PIASS não conseguiu avançar, entre outros 

motivos, em decorrência de seu caráter verticalizante, do confronto entre a proposta de 

regionalização versus a persistência da centralização e do caráter meramente 

instrumentalizador da participação comunitária (BRASIL, 2007).  

No interior do PMC e, posteriormente, do PIASS já se esboçava e tomava corpo o 

movimento social cujo projeto apontava para a efetiva descentralização dos serviços, a 

inclusão dos usuários na definição das políticas, o combate à mercantilização da saúde, o 

fortalecimento do setor público e visava ações de maior qualidade, vinculadas às reais 

necessidades da população. Esse movimento social, como visto anteriormente, ficou 

conhecido como Movimento pela Reforma Sanitária e redundou na criação do Sistema Único 

de Saúde. 

 

6.4.2 A situação da saúde em Montes Claros - MG 

 

O Município de Montes Claros dispõe de uma razoável rede de serviços 

públicos de saúde, sendo considerado um pólo de saúde no norte de Minas Gerais. O 
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Município conta com quinze Centros de Saúde, localizados na área urbana, três policlínicas, 

onze Centros de Saúde da Família e oito Postos de Saúde na zona rural (MONTES CLAROS, 

2009).  

A Lei Municipal nº. 4.027, de 8 de dezembro de 2008, estimou a receita de R$ 

504.619.000,00 para o exercício financeiro de 2009. Deste montante, R$ 157.500.000,00 

devem ser destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Portanto, mais de 30% da receita 

municipal estimada devem ser investidos na gestão da saúde do Município de Montes Claros 

(MONTES CLAROS, 2008). 

A análise de alguns indicadores de saúde do Município permite uma melhor 

visualização do cenário da saúde.  

Montes Claros conta com 2,6 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, dos 

quais 2,1 leitos são destinados ao SUS.  Possui um número de leitos superior à média nacional 

de 2,5 e à média de Minas Gerais de 2,3 leitos para cada 1.000 habitantes, Tabela 5 (BRASIL, 

2007). 

 

Tabela 5 - Leitos de internação, na cidade de Montes Claros - MG, por mil habitantes, em 
novembro de 2007.  

 

 

 

Indicadores relacionados aos profissionais de saúde demonstram a existência 

mais significativa de recursos humanos no Município. Segundo dados do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde, Montes Claros apresenta 7,8 médicos para cada 1.000 

habitantes, Tabela 6, o que corresponde a um número bem superior à média nacional de 3,3 e 

de Minas Gerais de 4,2 médicos. Nesse mesmo sentido, o Município conta com 0,7 dentistas 

para cada 1.000 habitantes, enquanto o Brasil apresenta uma média de 0,6 e Minas Gerais 

uma média de 0.8 dentistas (BRASIL, 2007).  

Leitos existentes por 1.000 habitantes: 2,6             
Leitos SUS por 1.000 habitantes 2,1             
Fonte: CNES
Nota: Não inclui leitos complementares
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Tabelas 6 - Profissionais do sistema de saúde, na cidade de Montes Claros - MG, segundo 

categorias de atuação, em dezembro de 2007. 

 

 

 

Analisando os indicadores relativos aos equipamentos disponíveis para a 

população, é possível afirmar que Montes Claros conta com maiores recursos nesse setor, 

consideradas as médias nacional e estadual. O município possui 3,1 mamógrafos para cada 

1.000 habitantes, número este superior à média nacional de 1,8 e estadual de 2,1 mamógrafos, 

Tabela 7 (BRASIL, 2007).  

 

Tabela 7 - Equipamentos do sistema de saúde, na cidade de Montes Claros - MG, segundo 
categorias de aplicação, em dezembro de 2007. 

 

 

Médicos 2.787         1.643         1.144         7,8             4,6              
.. Anestesista 85              39              46              0,2             0,1              
.. Cirurgião Geral 152            112            40              0,4             0,3              
.. Clínico Geral 515            359            156            1,4             1,0              
.. Gineco Obstetra 309            158            151            0,9             0,4              
.. Médico de Família 49              49              -                0,1             0,1              
.. Pediatra 293            170            123            0,8             0,5              
.. Psiquiatra 26              22              4                0,1             0,1              
.. Radiologista 105            48              57              0,3             0,1              
Cirurgião dentista 256            193            63              0,7             0,5              
Enfermeiro 247            241            6                0,7             0,7              
Fisioterapeuta 183            81              102            0,5             0,2              
Fonoaudiólogo 58              33              25              0,2             0,1              
Nutricionista 18              16              2                0,1             0,0              
Farmacêutico 89              83              6                0,3             0,2              
Assistente social 20              19              1                0,1             0,1              
Psicólogo 82              64              18              0,2             0,2              
Auxiliar de Enfermagem 1.178         1.071         107            3,3             3,0              
Técnico de Enfermagem 345            341            4                1,0             1,0              
Fonte: CNES
Nota: Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.

Atende ao 
SUS

Não atende 
ao SUS

Prof/1.000 
hab

Prof 
SUS/1.000 

habCategoria Total

Mamógrafo 11               11              6                3,1             3,1              
Raio X 80               77              25              22,5           21,7            
Tomógrafo Computadorizado 5                 5                3                1,4             1,4              
Ressonância Magnética 1                 1                1                0,3             0,3              
Ultrassom 42               38              12              11,8           10,7            
Equipo Odontológico Completo 188             188            110            52,9           52,9            
Fonte: CNES

Categoria Existentes Em uso
Disponív. 
ao SUS

Equip uso/ 
100.000 

hab

Equip 
SUS/100.000 

hab
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Da mesma forma que no Brasil em geral, é bastante expressiva a presença da 

iniciativa privada no setor da saúde de Montes Claros. Segundo dados do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde, 32% das unidades de atendimento do país são públicas, ao 

passo que 66% dos estabelecimentos integram a iniciativa privada. Montes Claros apresenta a 

mesma tendência nacional uma vez que 47% das unidades são públicas e 51% particulares, 

Tabela 8 (BRASIL, 2007). 

 

Tabela 8 - Unidades de saúde, na cidade de Montes Claros - MG, classificadas por tipo de 
prestador segundo tipo de estabelecimento, em dezembro de 2007. 

 

 

Tipo de estabelecimento Público Filantropico Privado Sindicato Total
Centro de parto normal -                -                -                -                -                  
Centro de saude/unidade básica de saude 70              -                -                -                70               
Central de regulação de serviços de saude -                -                -                -                -                  
Clinica especializada/ambulatório especializado 45              1                56              -                102             
Consultório isolado 2                1                70              -                73               
Cooperativa -                -                1                -                1                 
Farmácia 4                -                -                -                4                 
Hospital especializado -                -                -                -                -                  
Hospital geral 1                3                4                -                8                 
Hospital dia 1                -                -                -                1                 
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN 1                -                -                -                1                 
Policlínica 7                -                -                -                7                 
Posto de saude -                -                -                -                -                  
Pronto socorro especializado -                -                -                -                -                  
Pronto socorro geral -                -                -                -                -                  
Secretaria de saude 1                -                -                -                1                 
Unidade autorizadora -                -                -                -                -                  
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 1                -                18              -                19               
Unidade de saude da família -                -                -                -                -                  
Unidade de vigilancia em saude 3                -                -                -                3                 
Unidade de vigilancia epidemiologia (antigo) -                -                -                -                -                  
Unidade de vigilancia sanitaria (antigo) -                -                -                -                -                  
Unidade mista -                -                -                -                -                  
Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergênci 1                -                -                -                1                 
Unidade móvel fluvial -                -                -                -                -                  
Unidade móvel terrestre -                -                -                -                -                  
Pronto socorro de hospital geral (antigo) -                -                -                -                -                  
Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo) -                -                -                -                -                  
Tipo de estabelecimento não informado -                -                -                -                -                  
Total 137            5                149            -                291             
Fonte: CNES
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
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O exame de alguns dos indicadores de saúde de Montes Claros permite 

concluir que a situação da saúde do Município é um pouco melhor que a de Minas Gerais e do 

Brasil. Entretanto, é importante frisar que os dados refletem apenas as médias estadual e 

nacional e que, como o estado e o país possuem dimensões continentais e uma grande 

diversidade de comunidades, algumas mais desenvolvidas e outras em situações de extrema 

pobreza, o fato de o Município estar à frente não significa que a saúde de sua população esteja 

adequadamente assistida. 
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7 CAPÍTULO 3 - O direito à saúde e o desenvolvimento social 

 

As discussões em torno da exigibilidade do direito à saúde e a análise da saúde 

pública no Brasil demonstram que esse direito fundamental não é tratado como prioridade nas 

políticas governamentais. O que se observa hoje nesse setor é uma crise que persiste de longa 

data e não são raras as notícias que revelam as dificuldades enfrentadas pela saúde pública do 

Brasil. A escassez de recursos financeiros, materiais e humanos são apenas um dos vários 

dilemas que inviabilizam a eficiente operação dos serviços púbicos de saúde.  

As conseqüências dessa visão descomprometida com a saúde são muito graves, 

sobretudo para o Brasil, país que busca alcançar um lugar ao lado dos denominados países 

desenvolvidos. O desenvolvimento, considerado não somente como crescimento econômico, 

mas entendido como um fenômeno mais amplo, correspondente à melhoria das condições de 

vida das pessoas, jamais será uma realidade se não houver adequado tratamento desse direito 

fundamental.  

 

7.1 O desenvolvimento como liberdade 

 

Quando se questiona o que é desenvolvimento, surgem vários tipos de 

respostas. A mais comum identifica o desenvolvimento com o crescimento econômico. 

Entretanto, há ainda outra perspectiva que define o desenvolvimento como um conceito mais 

amplo, que vai além do progresso econômico e material (VEIGA, 2006). 

A idéia de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico foi 

bastante difundida até o final do século XX e, apesar do intenso debate internacional a 

respeito da definição do termo e das evidências nas economias mundiais, sobretudo nos países 

em desenvolvimento, de que o crescimento econômico não corresponderia, necessariamente, 

ao desenvolvimento, tal entendimento predominou no campo das ciências econômicas até 

final do século passado (VEIGA, 2006).  

Dentro de uma percepção mais ampla do desenvolvimento, destaca-se a visão 

do indiano Amartya Sen que propôs um entendimento que rompe com o reducionismo 
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decorrente de sua identificação com o crescimento econômico e com o acúmulo de bens e de 

riquezas (SEN, 2000).  

 

Procuramos demonstrar neste livro que o desenvolvimento pode ser visto 
como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 
desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais 
restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento 
com crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas 
pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O 
crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito 
importante como meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros 
da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros 
determinantes, como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os 
serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade 
de participar de discussões e averiguações públicas) (SEN, 2000, p. 17). 

 

As idéias de acumulação de riquezas e de crescimento econômico como um 

fim em si mesmo devem ser rejeitadas e a noção de que a riqueza e o crescimento são 

importantes meios para que todos possam ter expandidas as suas liberdades deve preponderar. 

O desenvolvimento está relacionado com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Desenvolver significa não somente tornar a vida das pessoas mais rica e abundante, mas, 

também, torná-las seres sociais mais completos, capazes de por em prática suas vontades e 

escolhas, interagindo e influenciando o mundo em que vivem. (SEN, 2000) 

A expansão das liberdades desfrutadas pelos integrantes da sociedade deve ser 

considerada o fim primordial e o principal meio para o desenvolvimento. Sob este ponto de 

vista, as liberdades possuem, portanto, um papel constitutivo e um papel instrumental para o 

desenvolvimento (SEN, 2000).  

O papel constitutivo se relaciona com a liberdade substantiva das pessoas e diz 

respeito às suas capacidades. A liberdade substantiva vista em um aspecto global, possibilita 

que as pessoas vivam de acordo com os seus desejos. É alcançada quando alguém, através de 

suas capacidades elementares, como a de evitar a fome ou a morbidez, bem como através de 

capacidades mais elaboradas, como saber ler e escrever ou participar do processo político, tem 

a possibilidade de avaliar aquilo que lhe é mais valoroso e de agir de acordo com suas 
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escolhas e entendimentos. Essa liberdade é parte integrante do processo de desenvolvimento 

(SEN, 2000). 

A liberdade das pessoas viverem como desejam e que constitui o fim 

primordial do desenvolvimento, deve ser diferenciada da eficácia instrumental das liberdades 

de diferentes categorias para a realização da liberdade humana. “O papel instrumental da 

liberdade concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e entitulamentos 

(entitlements) contribuem para a expansão da liberdade humana em geral e, assim, para a 

promoção do desenvolvimento” (SEN, 2000). 

Entre as liberdades instrumentais, o autor destaca cinco tipos distintos: 1) As 

liberdades políticas que se relacionam às oportunidades que as pessoas têm para escolher 

quem deve governar e como será esse governo, bem como a possibilidade de fiscalizar e 

criticar, dentre outras possibilidades; 2) As facilidades econômicas que são oportunidades que 

os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou 

troca; 3) Garantias de transparência que se referem à liberdade das pessoas de lidar umas com 

as outras sob a garantia da clareza e sem segredos; 4) Segurança protetora que proporciona 

uma rede de segurança social, impedindo que pessoas que vivem no limiar da vulnerabilidade 

venham a sofrer uma grande privação como a miséria, a fome ou a morte; 5) Oportunidades 

sociais que são disposições estabelecidas nas áreas de saúde, educação, etc., e que são 

determinantes para a liberdade substantiva dos seres humanos (SEN, 2000). 

As liberdades instrumentais aumentam diretamente as capacidades das pessoas 

e, portanto, suas liberdades substantivas. Tais liberdades se complementam mutuamente, 

encontrando-se intimamente relacionadas (SEN, 2000). 

Essa é a concepção de desenvolvimento que será adotada na presente 

dissertação e trabalhada mais detalhadamente quando o direito a saúde será visto como 

condição elementar para que se propicie o desenvolvimento social.  
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7.2 Poder, direitos e desenvolvimento  

 

O poder e os direitos estão diretamente relacionados à perspectiva mais ampla 

do desenvolvimento que tem sido trabalhada pelas agências e instituições internacionais 

envolvidas com a redução da pobreza mundial. O Banco Mundial e o Department for 

International Development são algumas das instituições que trabalham com a idéia de que o 

desenvolvimento não se identifica, simplesmente, com o crescimento econômico. 

 

7.2.1 Concepções de poder 

 

Inicialmente, é preciso entender as diversas acepções do poder para, 

posteriormente, relacioná-las ao desenvolvimento. O poder não possui um conceito único, 

podendo ser definido de várias formas. O conhecimento das múltiplas definições de poder é 

muito importante para a superação dos desafios da busca pelo desenvolvimento (EYBEN, 

2005). 

Primeiramente, o poder pode ser entendido como a capacidade de realizar um 

resultado, um efeito. Essa é a definição apresentada por Amartya Sen, para quem as pessoas 

não são livres quando não possuem poder para realizar escolhas em suas vidas. É também o 

sentido empregado pelo Banco Mundial quando usa o termo empowerment que será analisado 

mais adiante (EYBEN, 2005). 

No sentido de capacidade para realizar um resultado, há ainda duas dimensões 

do poder que foram originalmente trabalhadas no movimento feminista. O poder sob o ponto 

de vista coletivo, decorrente de uma atuação comum, em que diferentes interesses constroem 

uma força coletiva que se organiza e que desenvolve valores e estratégias compartilhadas, e o 

poder sob um aspecto individual, que está na pessoa que percebe o seu valor próprio e seu 

senso de dignidade. Essa concepção está relacionada às atividades da sociedade civil e é 

baseado nos princípios da obra de Paulo Freire (EYBEN, 2005). 
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O poder pode ainda ser entendido como a capacidade de agir sobre uma pessoa 

ou alguma coisa. Nesse caso, o poder apresenta caráter relacional, está associado à ação 

social. Há muita dificuldade em se discutir abertamente sobre esse tipo de poder e 

normalmente são usados eufemismos para falar da situação em que uma pessoa tem poder 

político, econômico ou social sobre outras pessoas. Boa parte dos debates a respeito dessa 

concepção se concentra em torno da indagação se o poder deve ser compreendido apenas em 

relação ao poder político, presente no âmbito do Estado, ou se deve ser encarado como algo 

mais amplo, presente em outros relacionamentos (EYBEN, 2005).  

Nesse sentido, há um entendimento de que o poder está presente em todos os 

aspectos da vida social. Isso significa que todos os seres humanos estão envolvidos em 

alguma relação de poder. Essa idéia é defendida por Michael Foucault (EYBEN, 2005). 

De fato, para Foucault (1995), o poder não existe somente no nível 

institucional, mas em todos os relacionamentos das pessoas. 

 

Não se trata de analisar as formas regulamentares e legítimas do poder em 
seu centro, no que possam ser seus mecanismos gerais e seus efeitos 
constantes. Trata-se, ao contrário, de captar o poder em suas extremidades, 
em suas últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar; captar o poder 
nas suas formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no 
ponto em que, ultrapassando as regras de direito que o organizam e 
delimitam, ele se prolonga, penetra em instituições, corporifica-se em 
técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material, eventualmente 
violento (FOUCAULT, 1995). 

 

Se o poder está presente em todas as relações sociais, o conhecimento pode ser 

entendido como uma das manifestações do poder. Os autores pós-modernos trouxeram à tona 

a idéia de que não há conhecimento completamente livre de valores ou desvinculado do 

poder. O conhecimento é condicionado pelas relações de poder estabelecidas em determinado 

local e determinada a época (EYBEN, 2005).  

Para Foucault (2005), poder e conhecimento são inseparáveis. Segundo o 

autor, o poder atua através dos discursos que estruturam o que é possível pensar ou fazer. 

Através da desconstrução desses discursos e examinando detidamente os conceitos, práticas, 
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afirmações e crenças associadas a eles, os efeitos do poder podem ficar mais visíveis. O 

primeiro passo para mudar a relações de poder é desconstruir um discurso para revelar o seu 

real objetivo (EYBEN, 2005). 

Em um sentido mais amplo, mas ainda dentro da visão de algo presente em 

todas as relações sociais, o poder pode ser compreendido sob um aspecto estrutural que surge 

quando as relações de poder se repetem e formam um padrão, tornam-se institucionalizadas, 

transformam-se nas regras do jogo. Nessa visão, poder vai além do poder político, do poder 

formal presente no âmbito do Estado e opera em todos os níveis da sociedade, em todas as 

relações interpessoais (EYBEN, 2005). 

 

7.2.2 Empowerment   

 

Estabelecidas as diversas concepções atribuídas ao poder, é possível analisar a 

relação entre o poder e o desenvolvimento. Entretanto, antes de se iniciar propriamente essa 

análise, é preciso entender o significado do termo empowerment. 

Não existe na língua portuguesa uma expressão que traduza a palavra 

empowerment. Alguns autores brasileiros criaram o neologismo empoderamento para traduzir 

o termo. Entretanto, nesta dissertação, optou-se por usar a expressão original. Mas, seja qual 

for a expressão empregada, o importante é entender o significado e a abrangência do termo. 

O empowerment está relacionado à concepção do poder como capacidade de 

realizar um resultado e é entendido como uma forma de se modificar as relações de poder em 

favor daqueles que detêm pouca autoridade para controlar e transformar os seus destinos. Esse 

termo surgiu nos anos setenta, com os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos da 

América. Foi pioneiramente empregado pelo movimento social Black Power como forma de 

auto valoração da raça e conquista de uma cidadania plena.  

De acordo com o Empowerment Team do Banco Mundial, empowerment deve 

ser entendido como o aumento da capacidade dos indivíduos e dos grupos para fazer escolhas 

e transformar essas escolhas em ações e resultados desejados. O empowerment é entendido 
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como algo que depende da interação de dois fatores: agency, palavra originada do latim agere 

que em português significa agir, que é definido como a habilidade do sujeito em fazer 

escolhas significativas, de ser capaz de prever e propositadamente escolher suas opções; 

opportunity estructures, expressão que em português pode ser entendida como estruturas de 

oportunidade, que é definido como aspectos do contexto em que o indivíduo atua e que afeta a 

sua habilidade para transformar agency em efetiva ação (EYBEN, 2005). 

De acordo com Wallerstein e Bernstein, citados por PASE (2007), o 

empowerment pode ocorrer em três níveis: individual, organizacional e comunitário. O 

individual determina o aumento da capacidade das pessoas de influírem em suas vidas. O 

organizacional diz respeito à contribuição com as decisões dentro das organizações, para o 

seu melhor desempenho. O empowerment comunitário capacita os grupos sociais para a 

articulação de seus interesses e participação comunitária, objetivando a conquista plena da 

cidadania, a defesa de direitos e a influência sob as ações do Estado. 

 

7.2.3 Poder, direitos e desenvolvimento 

 

O Direito também pode ser entendido como manifestação do poder. Pode ser 

compreendido como a capacidade de agir sobre uma pessoa ou alguma coisa e, nesse sentido, 

percebido de acordo com os autores pós-modernos. Ou pode ser compreendido como a 

capacidade de realizar um resultado e, nessa linha de pensamento, os direitos humanos podem 

ser empregados como uma forma interessante de se atingir o desenvolvimento. Para isso, 

devem integrar uma longa lista de proposições analíticas e operacionais, de caráter 

eminentemente macroeconômico, como a modernização, conhecimento sobre as necessidades 

básicas das pessoas, ajustes na estrutura neoliberal e empowerment (MOSER, 2005). 

Sen (2000) evidencia a importância dos direitos humanos para o 

desenvolvimento. Afirma que somente através da ampliação das capacidades, das 

oportunidades, das liberdades e dos direitos individuais das pessoas é possível desenvolver e 

desafiar a visão de que a pobreza é irrelevante para as liberdades fundamentais e os direitos 

humanos. Se o bem-estar das pessoas inclui viver com liberdades substanciais, o 
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desenvolvimento humano está integralmente conectado com o aumento de certas capacidades, 

definidas como a cadeia de coisas que as pessoas podem ser e fazer no decorrer de suas vidas 

(MOSER, 2005). 

A proposta do desenvolvimento baseada nos direitos humanos adota princípios 

como o de que o povo é composto por pessoas titulares de direitos, mais do que beneficiários 

com necessidades. Trabalha com a idéia de que o governo exerce um papel central no 

desenvolvimento e que a participação popular é fundamental para assegurar que os mais 

pobres sejam ouvidos. Assim, o desenvolvimento baseado nos direitos irá depender mais de 

fatores políticos internos do que de diferenças na interpretação técnica do desenvolvimento 

(MOSER, 2005). 

Dessa forma, o desenvolvimento através dos direitos humanos requer a 

presença de um poder político e de uma autoridade habilitada a conferir legitimidade às 

reivindicações deles decorrentes. A definição, a interpretação e a implementação dos direitos 

é um processo dinâmico e inerentemente político. Portanto, no processo de desenvolvimento, 

os direitos humanos estão estreitamente relacionados com o poder (MOSER, 2005).  

Foi visto que, nos últimos anos, as políticas de desenvolvimento possuíam 

caráter eminentemente econômico. No século XXI, a dimensão política do desenvolvimento 

tem sido destacada. E como a política trata, essencialmente, de poder, o desenvolvimento 

envolve o poder.  

Todas as Agencias Internacionais de Desenvolvimento compartilham idéias 

que apontam para uma mudança de uma visão técnica para uma visão política do 

desenvolvimento (MOSER, 2005).  

O Banco Mundial, através do Relatório Mundial sobre Desenvolvimento, 

reconhece a importância da política no processo do desenvolvimento e que uma das formas de 

se atacar a pobreza e se atingir o desenvolvimento é facilitando o empowerment (MOSER, 

2005) 

Deepa Narayan (2002, citado por MOSER, 2005) estabelece, em seu trabalho 

denominado Empowerment and Poverty Reduction Sourcebook, as linhas fundamentais do 

empowerment: I – O empowerment deve ser definido como a expansão dos valores e 
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capacidades das pessoas pobres para participar, negociar, influenciar, controlar e defender 

instituições que afetam suas vidas; II – São elementos fundamentais para o empowerment a 

informação, a inclusão, a participação, responsabilização social e capacidade de organização 

local; III – Visualiza conexões entre a qualidade de vida, a dignidade humana, a boa 

governança, o crescimento em favor dos pobres, efetividade de projetos e o incremento na 

distribuição de serviços; IV – Estabelece como os elementos fundamentais devem ser 

aplicados para se atingir os principais objetivos do desenvolvimento que são os serviços 

básicos, o incremento da governança local e nacional, o acesso aos mercados e o acesso à 

justiça.  

O desenvolvimento entendido como um processo mais complexo, que envolve 

o aspecto humano e social, requer a expansão das capacidades das pessoas para que adquiram 

autonomia para escolher o que desejam e para determinar seus caminhos. Moser (2005) 

destaca a importância dos direitos como instrumento para o desenvolvimento, pois, garantidos 

os direitos dos indivíduos eles se tornam capacitados para reivindicarem e defenderem seus 

desejos. A expansão das capacidades e a garantia de direitos transformam o indivíduo que 

passa a ter em suas mãos uma parcela importante de poder e se torna sujeito do empowerment 

defendido pelas Agencias Internacionais.  

Portanto, o empowerment é um importante mecanismo para o 

desenvolvimento. Através dele se proporciona efetivo poder ao indivíduo e ao grupo de 

pessoas uma vez que se tornam habilitadas a fazer escolhas e a participar efetivamente da 

tomada de decisões coletivas. Possibilita a transformação do sujeito e do grupo de meros 

pacientes das ações e proposições para o desenvolvimento em agentes de seu próprio 

desenvolvimento.  
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7.3 O direito fundamental à saúde como instrumento para o desenvolvimento social 

 

O poder, quando se trata do fundamental à saúde, deve ser entendido como a 

capacidade para realizar um resultado e não como a capacidade de agir sobre uma pessoa ou 

alguma coisa. 

Considerando esse ponto de vista, assume grande relevância o empowerment 

como ganho de poder em seu sentido individual, organizacional e coletivo, como a 

capacitação dos indivíduos e dos grupos sociais para a articulação de seus interesses, 

participação na tomada de decisões, exercício de influência, negociação, controle e defesa das 

instituições de saúde que fazem parte de suas vidas.  

Sob o ponto de vista individual, o empowerment consiste na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e na expansão de suas capacidades para que se transformem em 

seres humanos aptos a escolher aquilo que lhes for mais adequado e a agir de acordo com esse 

entendimento. Nesse sentido, o direito à saúde, juntamente com os demais direitos humanos, 

assume um importante papel para que as pessoas tenham um efetivo ganho de poder. O 

direito à saúde deve ser compreendido como um instrumento que propicia o aumento das 

capacidades das pessoas e, conseqüentemente, o seu empowerment. Não é possível pensar em 

qualidade de vida sem que as pessoas tenham assegurado o direito à saúde. É um dos direitos 

que possibilita ao ser humano se tornar realmente livre, capaz de fazer escolhas e realizar os 

seus desejos.  

A visão organizacional e comunitária do empowerment se refere ao controle 

democrático das instituições e a participação da coletividade. Nesse sentido, destaca-se, no 

Brasil, a gestão democrática do sistema de saúde. A Lei nº 8.080/ 1990 estabelece, entre os 

princípios reitores do Sistema Único de Saúde, a participação da comunidade. A Lei nº 

8.142/1990 prevê na estrutura organizacional do SUS o Conselho de Saúde, órgão colegiado, 

de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais da saúde e usuários do sistema. Os Conselhos deverão ser criados em 

todos os entes da federação e deverão atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Através dos 

Conselhos de Saúde os usuários do sistema adquirem poder para a tomada de decisões que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CAPÍTULO 3 – O direito à saúde e o desenvolvimento social 

 

92

irão influenciar a realidade do sistema de saúde de suas comunidades. Esses órgãos 

colegiados funcionam como eficientes mecanismos de empowerment, pois permitem que as 

comunidades tomem controle de seus próprios assuntos e decidam os rumos do sistema de 

saúde local. 

Considerando as proposições elaboradas por Amartya Sen, o direito à saúde 

deve ser compreendido como uma das liberdades instrumentais que propiciará o aumento das 

capacidades das pessoas, o aumento de suas liberdades substantivas e, conseqüentemente 

fomentará o processo de desenvolvimento. Segundo esse entendimento não é possível almejar 

o desenvolvimento sem que as pessoas tenham assegurados o seu direito à saúde.  Como 

imaginar um ser humano realmente livre, capaz de fazer escolhas e realizar os seus desejos 

sem que lhe seja viabilizado o direito fundamental à saúde?  Não há duvida de que o ser 

humano somente terá ampliada a sua capacidade de escolhas se lhe for proporcionado o 

serviço básico de saúde.  

Constatado que o acesso ao direito à saúde é um dos instrumentos para se 

atingir o desenvolvimento, surge o questionamento a respeito de como e quando os serviços 

na área da saúde deverão se tornar acessíveis às pessoas. 

Tendo em vista a importância dos serviços básicos de saúde para a 

sobrevivência do ser humano e considerando a relação existente entre o acesso ao direito à 

saúde e a redução da mortalidade, é importante destacar o estudo realizado por Sen (2000) 

que mostra a existência de dois processos diferentes que propiciam a rápida redução das taxas 

de mortalidade. São denominados, respectivamente, processos mediados pelo crescimento e 

processos mediados pelo custeio público. 

 

O primeiro processo funciona por meio do crescimento econômico rápido, e 
seu êxito depende de o processo de crescimento ter uma base ampla e ser 
economicamente abrangente (uma forte orientação para o emprego tem 
papel importantíssimo nesse caso), e também da utilização da maior 
prosperidade econômica para a expansão de serviços sociais relevantes, 
como os serviços de saúde, educação e segurança social. Em contraste com 
o caminho mediado pelo crescimento, o processo conduzido pelo custeio 
público não opera por meio do crescimento econômico rápido, e sim por 
meio de um programa hábil de manutenção social dos serviços de saúde, 
educação e outras disposições sociais relevantes. (SEN, 2000, p.63). 
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São, portanto, dois processos diferentes que podem ser empregados nos 

esforços para a redução das taxas de mortalidade e, consequentemente na melhoria da saúde 

da população. Um processo apostaria inicialmente num rápido e intensivo crescimento 

econômico para que, posteriormente, atingida a prosperidade econômica e altos níveis de 

renda per capta, fosse viabilizado às pessoas o acesso a serviços básicos de saúde. O outro 

processo funcionaria com a imediata atenção aos serviços de saúde que seriam custeados pelo 

Estado.   

O estado indiano do Kerala, apesar de baixíssimos níveis de renda, apresenta 

níveis de expectativa de vida muito maiores que o de países mais ricos como o Brasil. Isso se 

deu graças a um processo mediado pelo custeio público que não esperou pelo enriquecimento 

do país para que, em um segundo momento, ocorressem os investimentos em serviços de 

saúde ou educação básica. “A qualidade de vida pode ser muito melhorada, a despeito dos 

baixos níveis de renda, mediante um programa adequado de serviços sociais” (SEN, 2000).  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os direitos sociais foram amplamente contemplados na Constituição Federal 

de 1988 e os princípios nela consagrados fizeram ressaltar o caráter social do Estado 

brasileiro. Como direitos de hierarquia constitucional, os direitos sociais funcionam como 

diretrizes para a interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

Entre os direitos sociais, o direito à saúde foi previsto de forma inédita na nova 

ordem constitucional, arrolado entre os direitos e garantias fundamentais. No sentido de 

garantir a concretização desse direito fundamental, foi instituído o Sistema Único de Saúde 

com o objetivo de disponibilizar a todos os habitantes do país o acesso universal e gratuito aos 

serviços de saúde. 

Embora seja esse o cenário jurídico em que o direito à saúde desponta, a 

análise da atual situação da saúde no Brasil permite afirmar que esse direito fundamental 

ainda não é uma prioridade entre as políticas públicas e ações governamentais. O exame de 

alguns indicadores de saúde do Brasil fornece fartos subsídios para constatar que ainda há um 

longo caminho a ser percorrido para que o sistema público de saúde do país possa ser 

equiparado a outros sistemas de saúde mais eficientes como os de Cuba, França ou Canadá. 

 Ademais, a análise histórica demonstra que a saúde pública sempre esteve em 

plano secundário para a administração pública do Brasil. Desde o início do século XX, com as 

primeiras ações no campo sanitário, até o final dos anos oitenta, foi mantido um modelo 

previdenciário de assistência à saúde, acessível somente para os trabalhadores que 

contribuíssem para o sistema.  

Paralelamente a esse contexto fático, alguns setores da doutrina e da 

jurisprudência brasileira negam exigibilidade ao direito fundamental. Vários óbices são 

colocados no sentido de inviabilizar a concretização dos direitos sociais, gênero ao qual 

pertence o direito à saúde. A reserva do possível, a separação de poderes e o princípio 

federativo são os principais argumentos contra a sua exigibilidade, sobretudo em relação à 

intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de implementá-los.  

Entretanto, foi visto que a reserva do possível, no sentido de escassez dos 

recursos disponíveis, não pode ser utilizada como pretexto para que os direitos sociais e o 
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direito à saúde não sejam concretizados. A fim de que sejam efetivamente garantidos, a 

reserva do possível deve ser compreendida como um mecanismo de otimização dos direitos 

que impõe ao Estado o dever de promover condições ótimas de efetivação da prestação e de 

preservar os níveis de realização já alcançados. À idéia de otimização deve ser associada a 

noção de progressividade que significa que o Estado têm a obrigação concreta e constante de 

avançar o mais expedita e eficientemente à plena realização dos direitos fundamentais, 

sobretudo, em relação ao direito à saúde que está inexoravelmente ligado ao direito à vida, 

bem maior de qualquer ordem jurídica. 

Foi visto que o princípio da separação de poderes está sendo reavaliado no 

sentido de se adaptar às novas realidades enfrentadas pelo Estado, que demandam uma 

atuação estatal mais eficiente, e no sentido de se salvaguardar os direitos fundamentais. A 

intervenção judicial na seara do Poder Executivo ou Poder Legislativo não pode ser 

impugnada nos casos em que a vida ou a dignidade humana estejam em risco. A técnica da 

ponderação de interesses e a garantia do mínimo existencial auxiliam o magistrado na tomada 

de decisão respondendo a duas questões: se deve intervir e como se dará esta intervenção. 

O princípio federativo estabelece que a responsabilidade pela implementação 

do direito à saúde é primordialmente municipal. A maioria das ações judiciais, propostas com 

o objetivo de concretizar esse direito, devem ter o Município atuando no pólo passivo da 

demanda. Entretanto, não são raros os conflitos de atribuições uma vez que o legislador não é 

dotado da onisciência necessária para a previsão de todas as hipóteses fáticas.  Diante de tais 

circunstâncias, a vida humana não pode ficar à mercê do jogo de empurra dos entes 

federativos. O direito à saúde, indissociável do direito à vida, bem maior a ser preservado, 

requer que a União, o Estado e o Município atuem conjuntamente como sujeitos passivos da 

ação judicial e que sejam, eventualmente, solidariamente responsabilizados pela concretização 

do direito fundamental. 

Analisados os principais obstáculos apontados contra a exigibilidade dos 

direitos sociais e propostas soluções a fim de contorná-los, conclui-se que o direito 

fundamental à saúde é um direito dotado de exigibilidade e, portando, sujeito a cobrança por 

seus titulares perante os Poderes Públicos, sendo o recurso ao Poder Judiciário um dos 

mecanismos mais importantes no sentido de salvaguardar este direito fundamental.  
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Finalmente, a falta de comprometimento com a efetividade do direito 

fundamental à saúde traz sérias conseqüências para o Brasil uma vez que o desenvolvimento, 

considerado não somente como crescimento econômico, mas entendido como um processo 

social de melhoria da qualidade de vida das pessoas, jamais será uma realidade se não houver 

adequado tratamento desse direito fundamental.  
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