
DIREITO FUNDAMENTAL À 
SAÚDE



FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

• I - a soberania;

• II - a cidadania

• III - a dignidade da pessoa humana;

• IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

• V - o pluralismo político.



DIGNIDADE 
DA PESSOA 

HUMANA

“A pesquisa científica com células-tronco embrionárias, 
autorizada pela Lei 11.105/2005, objetiva o 
enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que 
severamente limitam, atormentam, infelicitam, 
desesperam e não raras vezes degradam a vida de 
expressivo contingente populacional (ilustrativamente, 
atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a 
esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, as neuropatias 
e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela 
Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou 
desapreço pelo embrião in vitro, porém uma mais firme 
disposição para encurtar caminhos que possam levar à 
superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um 
ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo 
qualifica ‘a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça’ como valores 
supremos de uma sociedade mais que tudo ‘fraterna’.”
(STF. ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 
29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.)
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construir uma sociedade livre, justa e solidária 

garantir o desenvolvimento nacional;

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação



O QUE 
SIGNIFICA 

SAÚDE? 

Saúde, significa: 

Saluus, a, um = inteiro, intacto; 

Salus, utis = são ou salvação 



O QUE É ESTAR COM 
SAÚDE? É estar livre 

de doenças? 



Estado de bem-estar 
físico, mental e 

social (OIT/1946)



DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 

Artigo 25°

1.Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar,
principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda
de meios de subsistência por circunstâncias
independentes da sua vontade.

2.A maternidade e a infância têm direito a
ajuda e a assistência especiais. Todas as
crianças, nascidas dentro ou fora do
matrimônio, gozam da mesma protecção
social.



E como funciona o 
tratamento de 

saúde no Estado 
brasileiro? 
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Comum

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

Concorrente

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...) XII - previdência social, proteção e defesa da
saúde;

Município

Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VII - prestar,
com a cooperação técnica e financeira da União
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população;



UNIVERSALIDADE 

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.



UNIVERSALIDADE 

“O recebimento de medicamentos pelo Estado é
direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los
de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de
custeá-los com recursos próprios. Isso por que, uma vez
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se
pautar no espírito de solidariedade para conferir
efetividade ao direito garantido pela Constituição, e
não criar entraves jurídicos para postergar a devida
prestação jurisdicional.” (RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento
em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011.) No mesmo sentido: AI
553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira
Turma, DJE de 5-6-2009; AI 604.949-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em
24-10-2006, Segunda Turma, DJ de 24-11-2006.



TEXTO

Efetivamente o 
Estado deve 

conceder 
medicamentos, 

inobstante o custo 
deste, a quem 
quer que seja? 



EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE
BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que, apesar do caráter meramente
programático atribuído ao art. 196 da Constituição
Federal, o Estado não pode se eximir do dever de
propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde
dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e
medicamentos necessários à saúde de pessoas
hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes
federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles,
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo
regimental a que se nega provimento.

(AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-
08-2014)



ATUAÇÃO 
PÚBLICO VS. PRIVADO 

Art. 197. São de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização
e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado.



ATUAÇÃO 
PÚBLICO VS. PRIVADO 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 § 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.

 § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções
às instituições privadas com fins lucrativos.

 § 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

 § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, O SUS!

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

• I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

• II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;

• III - participação da comunidade.



ATRIBUIÇÕES DO SUS 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

• I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção 
de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

• II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

• III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

• IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

• V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

• VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano;

• VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos;

• VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.



FINANCIAMENTO DO SUS

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

Em termos: 

 União, 5% a mais do que o ano anterior 

 Estados: 12% dos impostos 

 Municípios: 15% dos impostos 



FINANCIAMENTO 
DO SUS 



Seria apenas
uma questão
financeira? 













CAIXINHAS DO SUS!
Não é apenas isso! 











EM AÇÃO QUE SE RECLAMA O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE 

ALTO CUSTO, DIANTE DA 
DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE 

RECURSOS FINANCEIROS PELO ESTADO 
PARA ISSO: COMO FICA A ANÁLISE 

JUDICIAL DESTE CASO? 

CONCEDE-SE OU NÃO O MEDICAMENTO 
RECLAMADO? 

Questão 



FIM DA PRIMEIRA PARTE!

OBRIGADO!


