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RESUMO 

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, o qual preceitua a Constituição da República 

de 1988, a constituição também permite que a iniciativa privada preste assistência à saúde. A 

teoria dos direitos fundamentais à saúde, enquanto importante elemento da ciência jurídica 

encontra-se em constante processo de evolução para se adequar aos anseios e demandas de 

uma sociedade em rápida expansão. Assim, a historicidade e mutabilidade inerentes aos direitos 

fundamentais tornam incessantes e infindáveis seu processo de evolução.  
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da Constituição da República de 1988, que elevou o direito à saúde ao 

patamar de direito fundamental e social, tanto o Estado quanto a iniciativa privada passaram a 

enfrentar o desafio de serem sustentáveis na prestação de serviços de saúde. Ressalta-se que, 

a questão dos gastos com saúde é uma preocupação mundial, na medida em que elevadas 

quantias são gastas, anualmente e de forma crescente, no mundo todo.  

Segundo Schmitt (2008) no início do século XXI 48,5 milhões de pessoas (cerca de 

25% da população brasileira) usufruía assistência privada à saúde, dentre os inúmeros fatores 

que possibilitaram o crescimento do setor, o mais expressivo é a procura por uma melhor 

assistência à saúde, tendo em vista a precariedade do Sistema Público de Saúde. Contudo, a 

fim de regulamentar o setor da assistência privada à saúde, o Estado editou a Lei 9656 de 03 de 

Junho de 1998 - Lei de Planos de Saúde (LPS) que, afora outras inovações, em seu art. 32, 

instituindo também o Ressarcimento ao SUS.  

A questão central é o direito à saúde que, enquanto direito fundamental do homem e 

direito público subjetivo, constitui um dever do Estado, sendo-lhe oponível em caso de inércia.  

Portanto, apenas no século XX tenha sido concebida como um direito fundamental, a 

preocupação do homem para com a saúde sempre foi uma constante na história da humanidade, 

já que várias civilizações foram dizimadas por epidemias e doenças (SCHMITT, 2008). 

 



MATERIAL E MÉTODO 

A discussão inicial apresentada no decorrer deste material é resultado das leituras e 

discussões de estudos científicos. Os procedimentos usados para construí-lo foram:  

i.  Leitura e discussão inicial dos textos. 

ii.  Fichamento contendo as ideias principais e as secundárias dos autores. 

iii.  Sistematização deste resumo síntese. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Schmitt (2008, p. 38) a busca pela saúde esteve sempre presente na história 

da humanidade, talvez porque a saúde esteja intimamente ligada à vida humana, haja vista que 

a existência do homem se condiciona a um bom estado de saúde. Assim, a concepção do que 

vem a ser saúde, sofreu grande modificação ao longo dos tempos.  

Embora o Brasil seja signatário da Declaração Universal, a Constituição de 1967 não 

regulamentou o direito à saúde, a única referência à saúde no texto constitucional encontrava-

se no art. 8º, XIV, que delegava à União competência para estabelecer planos nacionais de 

educação e saúde, não lhe conferindo qualquer prerrogativa de direito fundamental (CURY, 

2005).   

Dispõe-se o art. 3º da Lei 8.080/90, a Lei Orgânica de Saúde (LOS), que regulamenta 

o art. 196 da CR/88, Art.3º. a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 

outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (...).  

Segundo Porter (2006) a Constituição de 1988 confere à saúde e o status de um direito 

do cidadão fazendo analisar qual a classificação jurídica desse direito. Portanto, o direito à saúde 

encontra-se esculpido no Título II da CR/88 sob a égide “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” 

trata-se, porém, de um direito fundamental da pessoa humana.  

Então, ainda que restasse alguma dúvida quanto ao caráter fundamental do direito à 

saúde, a Lei 8.080/90, em seu artigo 2º, expressamente, determina que “a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício”.  

Conforme Silva (2008, p. 182) os direitos fundamentais trata-se de situações sem as 

quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem sobrevive; fundamentais 

do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 

reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 

Segundo Gregori (2007) o direito à saúde tenha sido regulamentado no capítulo II da 

CR/88, que trata dos direitos sociais, parte da doutrina nacional entende que, ser um direito 

social, trata-se de um direito individual, haja vista que “a saúde é, senão o primeiro, um dos 

principais componentes da humanidade, seja como pressuposto indispensável para sua 

existência, seja como elemento agregado à sua qualidade”. 



Embora o Brasil seja signatário da Declaração Universal, a Constituição de 1967 não 

regulamentou o direito à saúde, a única referência à saúde no texto constitucional encontra-se 

no art. 8º, XIV, que delegava à União competência para estabelecer planos nacionais de 

educação e saúde, não lhe conferindo qualquer prerrogativa de direito fundamental (FARIAS, 

2007).  

Assim, os constantes clamores da doutrina nacional, desde Rui Barbosa, ainda no 

século XIX, chamava a atenção para a necessidade de positivação da saúde como um direito 

fundamental do indivíduo, apenas no final do século XX, o direito à saúde foi regulamentado por 

nossos legisladores, é espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana 

só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem (FARIAS, 2007). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2008) quarenta anos após a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, a Constituição da República de 1988 positivou o assunto em 

seu art. 196, segundo o qual, a saúde é um direito de todos e dever do Estado e que após séculos 

de negligência, hoje o Estado confere aos cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que se 

consubstancia no direito ao bem-estar físico, mental e social, ou seja, não se trata mais de uma 

saúde meramente “curativa” ou “preventiva”, mas saúde que almeja, sobretudo, promover a 

qualidade de vida do indivíduo.  

A concepção adotada pela Carta Constitucional está em harmonia com o atual conceito 

de saúde, pois, abrange tanto a dimensão “curativa” e “preventiva”, quanto à “promoção” ao bem-

estar pessoal e social do indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

CONCLUSÃO 

As pesquisas mencionadas destacam a saúde como um direito indispensável, sem o 

qual todos os demais direitos fundamentais, inclusive a vida, ficam esvaziados e sem sentido, 

que no Brasil, estabelece-se que a saúde deveria ser garantida de forma universal pelo Poder 

Público, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual se mostra inegavelmente às 

necessidades de todos os cidadãos, com o direito à saúde.                   
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