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I – Resumo:  

  Com a Constituição Federal de 1988 (CF), assim como com o advento 

da Lei 8.080/90, que prevê e constitui em seu Art. 4º, o Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Saúde brasileira assume integralmente a identidade conceitual prevista pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), quando da sua fundação em 1948, de “bem-

estar físico, psíquico e social” , distanciando-se da idéia de inexistência de doença, 

assumindo de imediato um papel de ordenação social, enquanto instrumento 

garantidor dos direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos e ambientais, 

sendo a Humanização em Saúde, por intermédio do SUS, a praxis viabilizadora do 

pleno gozo dos direitos constitucionais por parte dos cidadãos (usuários e operadores 

da Saúde). 

  Mediante a esta contemporânea interpretação da Saúde no Brasil, vem 

esse estudo fazer uma análise crítica das políticas públicas em saúde promovidas  

pelo governo federal, entes federativos; Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e, 

entidades não-governamentais, com o objetivo de reconhecer os aspectos 

constitucionais e inconstitucionais destas práticas, e, concomitantemente, analisar 

seus impactos epidemiológicos (negativos e positivos), em torno do equilíbrio dos 

interesses públicos e particulares na promoção do Bem-Estar Social amplo e irrestrito.    

II – Introdução:                          

                  À partir do início dos anos 90, após a Constituição Federal Brasileira de 

1988 (CF), comprometida com a proteção e garantia dos direitos humanos, 

discussões, projetos e práticas em políticas públicas em saúde vem tornando-se cada 

vez mais presentes no Estado brasileiro, assim como em toda a comunidade 

internacional. Neste universo em torno das políticas públicas em saúde, surge o ideal 

da Humanização em Saúde enquanto meio promotor do Bem Estar Social e do 

exercício dos direitos e garantias constitucionais.    

          Consequente a falta de clareza conceitual em torno da Humanização em 

Saúde, se manifesta uma ameaça ao Estado de Bem Estar Social com agressão aos 

direitos e garantias individuais e coletivas, resultante de excesso de ativismo ou  

silêncio por parte dos Três Poderes, corroborado pela falta de formação jurídica, 

doutrinária e epistemiológica por parte daqueles que promovem políticas públicas em 

pról da saúde. Surgem então medidas e ações das mais diversas entidades, que 
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embora moralmente atendam aos interesses de proteção e garantia dos direitos 

constitucionais, paradoxalmente materializam-se em ações inconstitucionais gerando 

assim forte desequilíbrio nas relações harmoniosas entre os Poderes, por meio da 

exorbitante discricionariedade dos poderes Executivo e Legislativo e ativismo 

excessivo do Judiciário, saturando o exercício de suas funções atípicas, além de 

ineficácia na proteção do cidadão, naquilo que se refere a efetividade da garantia dos 

direitos fundamentais, ameaçando os pilares do Estado Democrático de Direito 

brasileiro. 

  Assim, busca este estudo compreender e identificar os pressupostos 

doutrinários legalistas das ações em políticas públicas em saúde na sociedade 

brasileira, assim como, analisar seus impactos em torno da garantia do exercício dos 

direitos constitucionais, por parte da sociedade civil. 

III - Objetivos:  

a) Geral : - Identificar o(s) princípios(s) que alicerça(m) as ações em políticas públicas 

em Saúde no território brasileiro, na sociedade contemporânea, assim como, seus 

impactos positivos e negativos; b) Específicos: - Discutir o conceito de Humanização 

em saúde; - Rever a constitucionalidade das políticas públicas em saúde e suas 

práticas; - Analisar a conflito dos interesses públicos versus interesses particulares 

com o objetivo de reconhecer um ponto de equilíbrio para a materialização da 

Humanização em Saúde; 

IV – Metodologia:  

  Este será um estudo descritivo – analítico – crítico, que analisará a 

constitucionalidade das práticas de políticas públicas em Saúde, por meio das: Norma 

técnica de “Atenção Humanizada ao Abortamento”, editada pelo MS, ano de 2011; 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54; e,Medida Provisória 

(MP) 621/2013, utilizando como base reflexiva as doutrinas, artigos, leis, decisões 

judiciais, ações judiciais (Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) e teses pertinentes ao aludido tema. 

V – Desenvolvimento:  

   Serão desenvolvidos os seguintes capítulos: I) Humanização em Saúde 

(onde se definirá o Conceito de Humanização junto a compreensão reflexiva do seu 

processo de construção a partir da CF); II) Humanização em Saúde: Interesse Público 

versus Privado (será discutido a relação de equilíbrio entre os Poderes de forma à 
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atender os interesses públicos e particulares);III) Humanização e o Direito a vida: 

Quando princípios constitucionais e direitos individuais entram em conflito, 

ameaçando a integridade do Estado (Será abordado o princípio do nasciturno e sua 

recepção pela CF; o embate do movimento feminista contra tal princípio e em pról do 

direito da mulher na tomada de decisão de realização do aborto; a interpretação da 

política de legalização do aborto por parte da Organização Mundial de Saúde; IV) 

ADPF 54: um avanço ou um retrocesso na resolução de conflitos entre os interesses 

públicos versus os particulares? (será discutido a interpretação do STF sobre a 

interrupção de gestação de fetos anecéfalos e suas repercussões); V) MP 621/2013: 

Estado de Urgência ou Excesso de discricionariedade dos Poderes (abordaremos a 

temática acerca da discricionariedade e exorbitância de função atípica por parte do 

Poder Executivo e suas repercussões dentro do equilíbrio do Estado). 

VI – Resultados Preliminares:  

  Mediante nossa análise a partir do material estudado, percebemos que 

políticas públicas em Saúde, destituídas de prévia integração entre os Poderes na sua 

execução, assim como a exorbitância da funções atípicas por parte destes, incorre em 

grave risco contra os direitos fundamentais dos cidadãos, assim como  atenta contra 

a segurança da democracia, colocando a estabilidade do Estado em risco.   
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