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A RESTRIÇÃO DO DIREITO Á SAÚDE EM FACE DO DIREITO DO ESTADO DE 

NÃO FORNECER MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

1. RESUMO 

O presente tema visa levantar a questão da obrigatoriedade do Estado no 

fornecimento de medicamentos sem registros na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, que suscita dúvidas quanto à viabilidade de restringir o direito à saúde, 

sob pena de prejudicar a vida, em alguns casos, quando a última esperança se 

baseia unicamente em medicamentos novos em fase experimental em face do dever 

do Estado de garantir que as pessoas sejam submetidas a tratamentos e fármacos 

devidamente aprovados pelo órgão competente, garantindo a segurança de forma a 

evitar colocar em risco pessoas em experimentos desconhecidos e duvidosos, 

asseverando assim o total controle sanitário e fiscalização dos medicamentos que 

circulam no Brasil. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Diante de vários momentos de opressão ao longo da história, o homem com muita 

luta conseguiu o reconhecimento de vários direitos que paulatinamente foram 

universalizados e incorporados nas Constituições.  Sucedendo várias declarações a 

de maior importância, por seu caráter universal, a Declaração dos direitos do homem 

e do cidadão aprovado em 1789 no momento em que a França fervilhava por uma 

revolução conquistou o reconhecimento das liberdades individuais em face das 

ingerências do Estado, com maior destaque, além da conquista da igualdade formal 

e o direito a propriedade privada. Contudo, tais direitos não foram suficientes, pois 

em decorrência destes a desigualdade acelerou criando um profundo abismo entre a 

burguesia e a classe operária. Com novas insatisfações, contribuindo as condições 

degradantes da época oriundos do capitalismo exacerbado, com novas lutas e 

ideologias novos direitos foram conquistados, direitos que objetivavam em suma a 

igualdade, desta vez, material, surgiu então os direitos sociais, que exige uma 

postura diferente do Estado, exigindo um papel ativo ao invés de abstenção. 
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Dentre os direitos sociais conquistados, o direito à saúde assume uma feição 

extremamente delicada por ser interligado ao direito à vida, pois em algumas 

situações negar a prestação à saúde pode condenar, em casos extremos, a morte. 

Contudo, embora garantido pela Constituição, regulamentado por leis 

infraconstitucionais para que essa prestação alcance a todos, é no judiciário que se 

verifica as mazelas da ineficácia do Estado no seu papel. Várias são as provocações 

do judiciário, no sentido de conseguir o fornecimento de medicamentos, a título de 

exemplo. 

Portanto a saúde sofre restrições de toda sorte, seja em razão da indisponibilidade 

orçamentária em face das necessidades perenes, tese não acolhida pelo judiciário, 

seja por questões administrativas no que concerne as atribuições da ANVISA, 

questão essa que ampara a abstenção do Estado em nome da segurança sanitária. 

 

 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem por escopo discutir se é correta a restrição do direito à saúde em 

razão do direito do Estado de não fornecer medicamentos sem registro na ANVISA. 

 

 

4. METODOLOGIA 

O tema em apreço envolve basicamente disciplinas atinentes ao direito 

constitucional, que engloba o direito à saúde, além de legislação infraconstitucional 

que dispõe sobre o funcionamento da saúde pública brasileira. Para atingir aos 

objetivos colimados é necessário buscar subsídio em pesquisas bibliográficas, em 

julgados dos Tribunais e documentos interdisciplinares, em razão da saúde pública 

abranger questões não jurídicas. Para isso é necessário recorrer ao método 

dedutivo. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é uma autarquia especial 

vinculada ao Ministério da Saúde que tem por finalidade promover o controle 

sanitário da produção e circulação de bens e serviços atinentes à saúde, incluindo, 
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principalmente, os medicamentos. Assim, todo e qualquer medicamento deve antes 

de tudo, passar pelo crivo da ANVISA que avaliará se o produto é eficaz, seguro e 

de qualidade, para que possa então, caso a avaliação seja positiva, ser 

comercializado e ofertado pelo Estado no território brasileiro.  

A lei 8.080/90 confere ainda um reforço maior a importância do controle sanitário 

dispondo que todo e qualquer medicamento deve obrigatoriamente conter o registro 

na ANVISA, além da vedação imposta também pelo Código Penal.  

Contudo, apesar de ser claro na lei que é vedado o fornecimento de medicamentos 

sem o devido registro há uma controvérsia nos Tribunais quanto a essa questão, 

pois alguns julgados demonstram que o direito à saúde deve prevalecer sempre, em 

razão da relevância do mesmo na manutenção do direito à vida. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi possível constatar que embora, haja um órgão responsável pela vigilância 

sanitária do país com o intuito de garantir a segurança das pessoas submetendo-as 

a tratamentos de fármacos cujos efeitos sejam conhecidos, é inegável o dever do 

Estado de efetivar a saúde, sob pena de condenar uma pessoa a morte, em 

determinadas situações, caso haja omissão na referida prestação. Por isso, se 

medicamentos ainda sem registros foram prescritos por médicos que tem 

conhecimento de seus riscos, que sabe que em outros países, com órgãos 

semelhantes à ANVISA, utilizam o mesmo medicamento, com efeitos melhores para 

o tratamento de determinada patologia, não há o que se falar em restrição à saúde e 

à vida. 
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