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1. Resumo  

             O presente artigo pretende analisar a compreensão do conceito saúde, bem 

com a sua importância para a nossa sociedade, apontando as dificuldades para a sua 

concretização, expondo de maneira crucial a realidade da população brasileira 

perante ao descaso, demonstrando que a positivação deste direito, não se revela 

suficiente para a garantia do oferecimento de uma saúde de qualidade à todos, 

exprimindo portanto a necessidade da elaboração de políticas públicas nesse sentido, 

para findar com tal problemática. Neste sentido, cumpre a este trabalho expor o papel 

significante dos Direitos Humanos para efetivação deste direito no Estado brasileiro, 

o qual estabelece de forma imprescindível a proteção da saúde como meio de 

estabelecimento da dignidade da pessoa humana. 

2. Introdução 

A saúde se incorpora como direito social de segunda dimensão de titularidade 

coletiva e com caráter positivo, pois exige atuações do Estado. 

1“A categoria dos direitos de status positivus, também chamados de direitos 
“sociais” ou a prestações, engloba os direitos que permitem aos indivíduos exigir 
determinada atuação do Estado, no intuito de melhorar suas condições de vida, 
garantindo os pressupostos materiais necessários para o exercício da liberdade, 
incluindo as liberdades de status negativus.” 

Corresponde como direito fundamental dentro da matriz interna, por encontrar- 

se intrínseco à condição de vida. Neste sentido, a compreensão do alcance do direito 

à saúde revela-se imprescindível, especialmente pelos meios de efetivação. 

Onde o reconhecimento deste direito corrobora para a promoção de condições 

mínimas de vida digna para os seres humanos, estabelecendo parâmetros como 

igualdade, a liberdade do indivíduo para a procura de bem estar, da mesma maneira 

que contribui para o desenvolvimento econômico do Estado.  

3. Objetivos 

O indagado no presente artigo recorre à trajetória quanto à positivação deste 

direito no âmbito interno, para apresentar os pontos positivos conquistados pelo 

Estado diante a sua efetivação, expondo do mesmo modo, os pontos negativos 

 
1 DIMITRI, Leonardo; DIMOULIS, Martins. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3ª Edição. São 
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presentes na realidade da população brasileira perante as omissões do Estado por 

meio da corrupção existente, onde há incessantes desvios financeiros que 

hodiernamente afetam o desenvolvimento social e econômico do povo brasileiro, 

prejudicando diretamente a garantia do direito à saúde a todos, bem como os direitos 

correlatos a ele.  

4. Metodologia 

O método utilizado para os presentes questionamentos foi a abordagem 

histórica, sendo ela a apropriada para abordar tal a temática proposta, por ser 

imprescindível a compreensão do seu contexto histórico tanto no âmbito internacional, 

quanto no interno, para o entendimento da construção deste direito hoje existente em 

nosso território, de modo que, é possível conceber a perspectiva das dificuldades 

enfrentadas para a idealização da saúde no Brasil.  

5. Desenvolvimento 

5.1 Conceito de Saúde 

 A definição da saúde passou por grandes variações devido às circunstâncias 

sociais, econômicas e políticas diferentes. Sendo esta constantemente correlacionada 

com a ausência de doenças, bem como as funções e a estrutura do corpo e ainda as 

relações corpo-espírito no âmbito da religião e o vínculo pessoa-ambiente quanto às 

condições sociais e econômicas. Conforme expressa Fernando Aith2:  

2“As concepções de saúde também são elaboradas através de uma relação 

direta entre o indivíduo e o social. A saúde era concebida, às vezes, como uma 
simples ‘ausência de doença’, outras vezes como ‘uma reserva corporal’, ou, 
ainda, como ‘um fundo de saúde’ inato e que permite ao organismo resistir contra 
todas as agressões feitas pelo corpo social. Também podemos encontrar 
concepções da saúde como ‘equilíbrio’ que permite ao indivíduo responder da 
forma mais eficiente possível às exigências da vida social. O equilíbrio se 
encarna na plenitude física e psíquica, no sentimento de autossatisfação e de 
harmonia com os outros. Essas diferentes concepções de saúde constituíam 
entidades fluidas, podendo coexistir, e aptas a dar conta das diferentes facetas 
da experiência das pessoas, mas o ‘equilíbrio’ apresentou-se como uma 
concepção positiva da saúde, tendo sido adotada tal concepção pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS.” 

Estas concepções corroboraram para definição estabelecida pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), onde a saúde é estabelecida como “um estado de completo 

 
2 FERNDANDO. Curso de Direito Sanitário – a proteção do direito à saúde no Brasil. São PAULO. 
Quartier Latin, 2007, p. 46. REVISTA CONSTITUIÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS. 



 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”, como também em uma publicação de 2000, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) reforça esse conceito, apontando quatro condições mínimas 

para que um Estado assegure o direito à saúde ao seu povo: disponibilidade 

financeira, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do 

país.  

Não obstante a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

contempla a saúde em seu texto, estabelecendo a necessidade de meios para a 

concretização deste direito à população brasileira. É válido ressaltar que, para garantir 

esse direito, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), que se baseia em três pilares: 

universalidade, igualdade de acesso e integralidade no atendimento. Que apresentou 

significativos progressos, garantindo a todos, o direito a um tratamento de saúde 

integral e totalmente gratuito. 

 Porém encontra-se enfraquecido devido aos desvios financeiros e omissões 

na prestação de um dos direitos mais inerentes à condição humana por parte do 

Estado.  

5.2 Declaração Universal de Direitos Humanos e o Direito à Saúde 

  Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconheceu a saúde 

como direito inalienável de toda e qualquer pessoa e como um valor social a ser 

perseguido por toda a humanidade. E com esse acontecimento, muitos Estados 

passaram a adquirir este direito em suas Constituições, no tocante ao Brasil só tornou 

esse direito constitucional em 1988, devido à forte pressão popular. Conforme 

expressa Richard B. Bilder3:  

“O Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste em um sistema de 

normas, procedimentos e instituições internacionais desenvolvidas para 

implementar esta concepção e promover o respeito de Direitos Humanos em 

todos os países, no âmbito mundial” 

 A saúde é entendida como um dos direitos humanos, tidos como inerentes à 

condição humana, devendo todos possuir proteção deste direito, sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 
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natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

Esse direito é garantido por força de normas internacionais universais, sendo estas 

inalienáveis, imprescritíveis, e irrenunciáveis. Como também consolida o André de 

Carvalho Ramos4: 

“Os direitos humanos são tidos como imprescritíveis, inalienáveis e indisponíveis 
(também chamados de irrenunciáveis), o que, em seu conjunto, compõe uma 
proteção de intangibilidade aos direitos tidos como essenciais a uma vida digna”. 

  Conforme a definição de saúde, já aludida no presente trabalho, construída pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) compreende- se que seu entendimento é bem 

amplo quanto ao que se diz respeito à saúde. Com base nisto, pode-se ver também 

que a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) está intimamente ligada à 

concretização do direito à saúde, pois abrange leis para que as pessoas vivam de 

maneira saudável de forma mental, física e social, garantindo a todos em forma de lei. 

 O art. 25º da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), expressa de forma 

mais afunilada a saúde:  

1. Todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 
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 dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  

2. 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.  

 Constata-se a partir destes artigos, que a saúde abrange o bem-estar social e 

não somente a integridade física, sendo um bem fundamental para o funcionamento 

de outros exercícios de direitos humanos, como alimentação, a moradia, a trabalho, a 

educação, a dignidade humana, a vida, a não discriminação, a igualdade, a proibição 

contra a tortura, e a privacidade. Estes compõem o direito à saúde, englobando uma 

grande área de fatores socioeconômicos que levam os indivíduos terem uma vida 

saudável.   

 Tendo em vista, que o direito à saúde dispõe de liberdades e prerrogativas, 

tendo como liberdades, a sexual e a reprodutiva, fundada na concepção de controlar 

sua saúde e o corpo, o direito de estar livre de interferências, como livre de tortura, 

tratamento médico não consentido e de experimentação, e como prerrogativas a 
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criação um sistema de saúde que ofereça igualdade de oportunidades para as 

pessoas usufruírem o mais alto nível de saúde.  

 Os governos são os responsáveis por possibilitarem o alcance da saúde, 

através de promoção dos direitos, isto é, evitando violações destes e criando políticas, 

estruturas e recursos que promovam o bem estar social da população, como higiene, 

saneamento básico, proporcionando qualidade de vida adequada, incluindo 

alimentação, vestuário, moradia adequados, além de assistência médica e serviços 

sociais necessários.  

5.3 A Constituição da República Federativa do Brasil e o Direito à Saúde 

  A Constituição Federal do Brasil de 1988 assegura uma série de direitos e 

garantias fundamentais, e de igual modo impõe deveres e obrigações ao Estado 

tornando-o responsável por garantir uma prestação de saúde que seja digna e eficaz 

para com a população, e que atenda com dignidade a todas as pessoas. É evidente 

que a Constituição, concede a incumbência de zelar pela saúde de todos que fazem 

parte de seu território nacional ao Estado, tendo em vista que este é o único que pode 

desenvolver políticas que atendam ao que o Legislador Constituinte definiu e colocou 

sobre o Estado como sendo uma obrigação.  

  É importante ter em vista um ponto, talvez essencial, no que diz respeito à 

Constituição, já que esta estabelece diferentes funções ao Estado, não o vinculando 

apenas a atividade de fiscalizar e legislar, mas que também, impõe que este atenda 

as atuações econômicas e sociais, visando sempre à realização de uma nova ordem 

econômica e social. Conforme bem proclama o texto constitucional em seu artigo 196, 

o direito à saúde.  “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais 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.”, e como leciona o José Afonso da Silva5:  

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve 

garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, 

protegem e recuperam.” 

 
5 SILVA, José Afonso Da. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2001, 
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  Ambos reconhecem o direito à saúde, como dever do Estado à prestação dessa 

obrigação positiva, e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e 

econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, por estar 

intimamente atrelado ao direito à vida, manifestando a proteção constitucional à 

dignidade da pessoa humana, assegurando de fato o acesso à saúde digna a todos.  

  No final dos anos de 1970, com o agravamento das carências sociais, 

principalmente nos grandes centros urbanos, contando com o afrouxamento do 

regime autoritário, desencadearam o surgimento de diversos movimentos populares 

de caráter reivindicatório devido às situações precárias na área da saúde, dando início 

a Reforma Sanitária que representava o conjunto de ideais em relação às mudanças 

e transformações necessárias à saúde. 6 

  Sucedendo então a necessidade da realização da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, onde se abordaram temas como: 'Saúde como Direito', 'Reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde' e 'Financiamento do Setor’, que representou um dos 

maiores marcos para a história do sistema público de saúde, e que posteriormente a 

partir do Congresso Nacional com a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, instituiu o 

funcionamento e a estrutura do sistema que seguem até os dias de hoje. Onde a partir 

daquele momento foi materializado o direito à saúde, sendo ele universal e gratuito 

para toda a população brasileira.  

  O Sistema Único de Saúde assegura grande parte de procedimentos médicos, 

responsável principalmente por 98% do mercado de vacinas do país, sendo 

disponibilizadas 17 vacinas para o combate de mais de 20 doenças.  Como também 

representa o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo, este que 

cresceu 63,85%, saltando de 14.175 procedimentos em 2004 para 23.226 em 2014.  

Tendo em vista ainda, a existência de assistência integral e totalmente gratuita para a 

população de portadores de HIV, AIDS, renais crônicos, pacientes com câncer, 

tuberculose e hanseníase. 7 

  Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, segundo 

informações do Conselho Nacional de Saúde, é descrito pelo Ministério da Saúde 

 
6 MATTA, Gustavo Corría; PONTES, Ana Lúcia de Moura. Políticas de saúde: organização e 
operacionalização do sistema único de saúde. Rio de Janeiro: EPSJV / Fio cruz, 2007. 
7 GIFE, 2015 



 

como "um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e igualitário 

à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de 

órgãos". Sendo este administrado de forma tripartite, ou seja, o financiamento é uma 

responsabilidade comum dos três níveis de governo, seja ele, federal, estadual e 

municipal. Representando umas das maiores conquistas sociais consagradas na 

Constituição Federal do Brasil de 1988.  

  O Sistema Único de Saúde (SUS) conquistou uma série de avanços para a 

saúde do brasileiro, porém ainda possui muitas falhas que resultam em um grande 

descaso com mais de 190 milhões de pessoas que se beneficiam do sistema público, 

entre demora no atendimento, falta de medicamentos, péssima estrutura aos postos 

de atendimentos e entres outros fatores, que evidenciam a realidade da saúde no 

Brasil. 8 

5.4 Corrupção no Sistema Único de Saúde 

   A situação precária que se encontra a saúde pública no Brasil, são uns dos 

reflexos deixados pela corrupção existente, que sofre desafios por conta do mau 

gerenciamento e de falta de investimentos financeiros. Como resultado, temos um 

sistema em colapso, na maioria das vezes insuficiente e com pouca qualidade para 

atender a população.  

“A saúde está em um estado de quase colapso. Por conta da escassez de 

recursos faltam vacinas e medicamentos nos hospitais, o que podem gerar 

epidemias no país por puro descaso” Vice Presidente da Associação Médica do 

Brasil (AMB).  

  São umas das falas que representam a situação atual da saúde brasileira, 

sendo este alvo de 70% dos esquemas de corrupção e fraudes, cerca de desvios de 

R$ 200 bilhões por ano e o valor investido na saúde não ultrapassa os R$ 120 bilhões. 

Os serviços de saúde demandam de elevado investimento financeiro, levando em 

consideração os avanços tecnológicos dentro da área, bem como o crescimento da 

população que aumenta consideravelmente os gastos.  

  Para ter o acesso ao atendimento médico, muitas pessoas recorrem à saúde 

suplementar, ou seja, aos planos de saúde privados. Porém, os preços praticados são 

altos, o que faz com que 75% da população dependa apenas do sistema público de 
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saúde. Considerando a pesquisa realizada e divulgada em 2018, pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), demonstrou que 89% da população brasileira classificam 

a saúde pública ou privada como péssima ruim ou regular.  

  Dentre estes desafios dentro da saúde brasileira temos a falta de médicos, 

conforme o Conselho Federal de Medicina estima que exista 01 médico para cada 470 

pessoas. A demora excessiva para atendimento, onde para agendar consultas com 

médicos especialistas pode demorar até meses, mesmo para os pacientes de 

precisam de atendimento imediato. O mesmo acontece com a marcação de exames.  

  Como também a falta de leitos e estrutura adequada, onde muitos hospitais 

faltam leitos para os pacientes. A situação é ainda mais complicada quando se trata 

de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A falta de medicamentos, instrumentos e 

equipamentos dos mais simples aos mais sofisticados.  

  Dentre outros fatores que evidenciam o estado da saúde dentro do território 

brasileiro, demonstra que ainda contemplado expressamente o dever do Estado em 

sua Carta Magna, este se encontra omisso. Exemplo claro, é que em 2018 apenas 

7,7% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde. Onde a média mundial 

é de 11,7%.  

6. Resultados 

 O direito à saúde é apreciado nas normas brasileiras, porém necessita de 

amparo para a sua efetivação conforme proposto pela Constituição Federal, onde o 

Estado possui o dever de promover tal direito, que representa dentro de nossa 

sociedade um dos direitos inerentes à vida humana, por estabelecer a dignidade da 

pessoa humana. Tendo em vista ainda, a existência de falta de fiscalização na questão 

de repasse de verbas destinadas à saúde, onde é público a presença de uma 

corrupção incessante que percorre enfraquecendo um sistema de saúde, sucedendo 

uma negligência com a população brasileira.  

7. Considerações Finais 

 Sob todos os aspectos apresentados, encontra-se incontestável que os 

problemas enfrentados pela população brasileira, quanto à efetivação do direito à 

saúde, é resultado da falta de implementos de políticas públicas para auxiliar em 



 

melhorias, bem como a falta de fiscalização para a concretização e proteção deste 

direito que se caracteriza inerente a condição da vida humana, cabendo ao Estado 

promover e buscar executar de fato a sua obrigação em prol da população, que 

atualmente sofre com o descaso.  

Sucedendo a materialização deste direito, concorre para a garantia uma vida 

minimamente digna à população, estabelecendo a igualdade, e a liberdade do 

indivíduo, concretizando um dos direitos mais fundamentais à pessoa humana. 
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