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Resumo: Os direitos humanos, mais que direitos “propriamente ditos”, são processos; 

ou seja, o resultado, sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em 

prática para ter acesso aos bens necessários para a vida. Assim quando falamos de 

direitos humanos, falamos de dinâmicas sociais que tendem a construir condições 

materiais e imateriais necessárias para conseguir determinados objetivos genéricos 

que estão fora do direito. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 

no texto da constituição brasileira. Isto nos leva a pensar se não estaria na hora de 

elaborarmos uma outra estruturação dos cuidados, que tivesse uma amplitude maior 

como se apresenta no diamante ético com eixos verticais e horizontais, porque 

atualmente a forma estruturada se apresenta apenas com um eixo vertical, atenção 

primária, secundária e terciária. Para isto, seria primordial conhecermos as reais 

necessidades dos pacientes. Partindo das suas informações, poderíamos reflexionar 

sobre uma nova forma do “cuidar”. O presente projeto se propõe avaliar as reais 

necessidades da população para que o direito humano à saúde seja cumprido.  

INTRODUÇÃO: Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos são 

apresentados como algo que já temos pelo fato de simplesmente sermos seres 

humanos absolutamente à margem de qualquer condição ou característica social. No 

entanto, a maioria da população mundial não pode exercê-lo por falta de condições 

materiais para isso. Joaquín Herrera Flores resume esta visão de participação e 

mobilização para uma transformação social e que a ausência do engajamento está 

diretamente ligada à conivência com a permanência das injustiças sociais. O 

cumprimento deste direito é uma responsabilidade, principalmente do Estado, e uma 

corresponsabilidade de pessoas, tanto individual como coletivamente. São esses 

pontos que não podem faltar ao abordar esse tema que envolve o ser humano que é 

merecedor de uma vida digna. Quando se aborda o direito humano à saúde, torna-se 

necessário definir como esse estado é designado. Saúde é um estado que está 

diretamente associado a outro estado, que é a doença. Acreditamos que a situação 

da saúde, como um direito humano, deve ser avaliada em vários aspectos, tais como 

o número de profissionais da saúde envolvidos no atendimento aos pacientes, sua 

formação técnica e ética-moral, condições de atendimento, desde as condições físicas 

locais e de equipamentos médico cirúrgicos, acesso aos medicamentos básicos e de 

alto custo, bem como envolvimento da indústria farmacêutica nas ações da instituição. 

Apenas o agendamento não é uma medida de um atendimento médico adequado, 

mas também a indicação precisa dos medicamentos necessários e a avaliação 



sistêmica do paciente como um todo. Todos esses elementos precisam ser analisados 

em conjunto com a lei brasileira que trata do fornecimento gratuito de medicamentos, 

a partir da metodologia referencial representada pelo “diamante ético”, elaborada pelo 

Prof. Herrera Flores. Isto nos leva a pensar se não estaria na hora de elaborarmos 

uma outra estruturação dos cuidados, que tivesse uma amplitude maior como se 

apresenta no diamante ético com eixos verticais e horizontais, porque atualmente a 

forma estruturada se apresenta apenas com um eixo vertical, atenção primária, 

secundária e terciária. Para isto, seria primordial conhecermos as reais necessidades 

dos pacientes. Partindo das suas informações, poderíamos reflexionar sobre uma 

nova forma do “cuidar”. Acreditamos que estamos no tempo de rever e discutir estes 

conceitos para uma possível transformação que possibilitasse a vivência de uma vida 

digna de ser vivida.  

Objetivos: Avaliar as reais necessidades da população para que o direito humano à 

saúde seja cumprido.  

Metodologia: Participaram da amostragem pacientes usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que forão submetidos a consultas médicas no Ambulatório de 

especialidades médicas (AME) da Associação Beneficente do Hospital Universitário 

da UNIMAR (ABHU). Como a análise será qualitativa não foi definido previamente o 

número de pacientes, sendo definido o mesmo a partir da saturação das respostas 

coincidentes. 

ANÁLISES DAS ENTREVISTAS – METODOLOGIA RELACIONAL DO DIAMANTE 

ÉTICO: Com o “diamante ético “, lança-se a aposta de que direitos humanos 

constituem o marco para construir uma ética que tenha como horizonte a consecução 

das condições para que todos possam levar à prática sua concepção da dignidade 

humana. Nada é mais universal que garantir a todos a possibilidade de lutar pela 

dignidade humana. Os direitos humanos podem se converter no resultado de lutas 

que se sobrepõem com o passar do tempo. O diamante ético é apresentado com eixos 

vertical, constituído pelos conceitos e horizontal, constituído por aspectos materiais.     

Os conceitos são teorias, posição, espaço, valores, narração, instituições e os 

componentes materiais são as forças produtivas, disposição, desenvolvimento, 

práticas sociais, historicidade e relações sociais.  

Uma das formas de estudar os direitos humanos é através da análise das narrações. 

Como os direitos humanos não são estáticos, as discrepâncias nos obrigam a estar 

atentos às plurais e diferenciadas narrações, que sobre eles encontramos em 



diferentes culturas e formas de vida. O problema do imperialismo colonial foi, entre 

outras coisas, negar a possibilidade dos povos oprimidos contarem entre si suas 

próprias narrações, suas próprias histórias.  

Desenvolvimento: Considerando uma visão nova dos direitos humanos com uma 

perspectiva nova, integradora, crítica e contextualizada e o direito humano à saúde, 

inserido neste contexto global, se faz necessário conhecer as reais necessidades dos 

pacientes.    

O atendimento e acompanhamento médico competente e regular, o estudo de como 

se realiza o acesso e a forma que a população brasileira é atendida pelos serviços 

médicos se mostra fundamental para avaliação deste direito humano fundamental, 

que é o direito à saúde.  

Resultados Preliminares: No período descrito foram realizadas 25 entrevistas para 

analisar a necessidade de saúde da população atendida no ambulatório de 

especialidades médicas, foram planilhados e estão sendo analisados sendo focado 

uma visão crítica dos direitos humanos. Destes 25 entrevistados 21 foram mulheres e 

4 homens com média de idade de 48,2 anos, em consultas de diversas 

especialidades. 
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