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RESUMO 

 

A Constituição Federal, no início do artigo 196, estabelece que “saúde é direito de todos 

e dever do Estado”. Nos últimos anos, o referido dispositivo Constitucional vem sendo 

analisado de forma isolada, com total desprezo por todas as demais disposições constitucionais 

– e legais – referentes à matéria, inclusive o restante do próprio preceito do artigo 196. Com 

isso, desprezam-se todos os limites jurídico-constitucionais à concessão de prestações em 

saúde, com adoção do entendimento de que qualquer espécie de prestação em saúde deverá ser 

concedida a qualquer cidadão que procure o Poder Judiciário, independentemente de políticas 

públicas, de dotações orçamentárias ou de quaisquer limites jurídicos. O ativismo judicial vem 

sendo exacerbado, com decisões judiciais claramente contrárias a princípios constitucionais e à 

lei ordinária. Pretende-se, na presente dissertação, explorar o conceito de universalidade da 

cobertura em saúde, na tentativa de demonstrar que a Constituição Federal permite, ao 

legislador ordinário e ao administrador público, a imposição de limites jurídicos às prestações 

de saúde que o Estado deve custear. 
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ABSTRACT 

 

 

The Federal Constitution, in the article 196, states that “health is everyone’s right and 

duty of the State”. In recent years, the said Constitutional device has been analyzed in isolation, 

with total disregard for all other constitutional – and legal – provisions on the matter, including 

the rest of the article 196 of the precept itself. Thus, despise up all legal and constitutional limits 

for granting health benefits, adopting the understanding that any kind of provision in health 

should be granted to any citizen who seeks the judiciary, regardless of public policies, 

appropriations budget, or any legal limits. The Judicial Activism has been exacerbated with 

court decisions clearly go against the constitutional principles and the ordinary law. In this 

thesis, we intend to explore the concept of universal coverage in health, in an attempt to 

demonstrate that the Constitution allows the ordinary legislator and public administrator, to 

impose legal limits on health benefits that the state must pay. 
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INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, de forma inovadora no plano Constitucional 

brasileiro, estabeleceu a universalidade do acesso à saúde, conforme disposição do artigo 1961. 

Ao tratar das regras gerais atinentes à seguridade social – denominação que abrange as áreas da 

saúde, da assistência e da previdência – estabeleceu, como objetivo, ou princípio, a 

universalidade da cobertura e do atendimento2. 

Observa-se grande controvérsia na interpretação do conceito de universalidade, 

controvérsia esta que levou à elaboração da presente dissertação. 

Em outros países que adotam a universalidade na saúde, como Espanha e Inglaterra, 

têm sido impostas limitações à universalidade – ou melhor, às chamadas dimensões da 

universalidade: “depth of the services package” e “height of coverage by public financing” – 

com recentes medidas de exclusão expressa de certos serviços, e instituição de copagamentos3. 

No Brasil, todavia, muitos operadores do direito defendem que, em razão deste 

princípio constitucional, deverá o Poder Público fornecer, de forma ampla e irrestrita, toda e 

qualquer prestação em saúde, a qualquer cidadão que venha a necessitar. 

Esta visão da Constituição Federal, aliada à tendência do Poder Judiciário brasileiro, 

de adoção de uma postura ativista, tem levado a um exponencial crescimento de decisões 

judiciais de grande amplitude na área da Saúde, como, por exemplo, decisões determinando que 

o Estado custeie tratamentos em outros países, forneça medicamentos importados, propicie 

medicamentos ainda não homologados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – e outras prestações em desacordo com as políticas públicas de saúde. 

                                                 
1 “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”. 

2 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 

seguintes objetivos:  

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

[...]” 

3 GIOVANELLA, Lígia; STEGMULLER, Klaus. The financial crisis and health care systems in Europe: universal 

care under threat? Trends in health sector reforms in Germany, the United Kingdom, and Spain. Cadernos de 

Saúde Pública. 
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A compreensão da universalidade da cobertura, todavia, não pode ser tão simplista. 

Como ressalta Soares4, “não é possível tratar as questões da política de saúde de forma isolada, 

e sem considerar a sua articulação e dependência das questões econômicas, porque delas 

decorre, por exemplo, o nível de investimentos a serem realizados nessa política”. 

Deve-se reconhecer, de fato, que as políticas públicas não podem excluir o 

atendimento a nenhuma espécie de risco à saúde. Todavia, até mesmo em razão da limitação 

dos recursos públicos, os métodos de atendimento aos riscos à saúde podem e devem ser 

limitados pelas políticas públicas. 

Objetiva-se, com este trabalho, analisar os limites jurídico-constitucionais para a 

concretização do objetivo constitucional da universalização da saúde.  

Parte-se da hipótese inicial de que, por mais amplitude que se dê à postura ativista do 

Poder Judiciário, não podem os magistrados decidir contra legem. O Estado não pode, assim, 

ser compelido a fornecer todas as prestações existentes, na área da saúde, podendo limitar, por 

meio das políticas públicas e da legislação ordinária, quais espécies de prestação poderão ser 

dele exigidas. 

Buscar-se-á demonstrar que o princípio constitucional da universalidade da cobertura, 

na saúde, deve ser visto sob dois prismas: as situações que devem ser atendidas, e a forma, o 

método de atendimento a essas situações. 

De acordo com o que se propõe, embora o Estado não possa se eximir do atendimento 

a nenhum risco relacionado à saúde, poderá escolher e limitar as formas e métodos de 

atendimento às situações, escolhas e limites estes que se darão por meio da legislação 

infraconstitucional e das políticas públicas. 

A pesquisa, que ora se apresenta, adapta-se perfeitamente aos objetivos e às diretrizes 

da linha de pesquisa “A Cidadania Modelando o Estado”, do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pois 

abordará diversos aspectos referentes ao exercício da cidadania e às relações entre os cidadãos 

e o Poder Público.  

                                                 
4 SOARES, Adilson. O Subfinanciamento da Saúde no Brasil: uma Política de Estado, p. 31. 
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Considerando-se que este trabalho tem suas origens na observação, em matéria de 

saúde pública, dos excessos cometidos em nome do ativismo judicial, serão tecidas, no primeiro 

capítulo, breves considerações sobre o ativismo judicial e sobre os reflexos da sua aplicação, 

na área da saúde pública. 

A saúde, no segundo capítulo, será situada no contexto da seguridade social, 

demonstrando-se a necessidade de estudo da saúde, nos seus aspectos gerais, juntamente com 

a previdência e a assistência social, como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade” (artigo 194, caput, da Constituição Federal).  

A evolução da saúde pública e o paralelo desenvolvimento dos serviços privados de 

saúde serão estudados no terceiro capítulo. 

Traçar-se-á, no capítulo quarto, um panorama da saúde pública no âmbito 

constitucional, procedendo-se à análise dos princípios constitucionais que se refletem na saúde 

e das características constitucionais do direito à saúde. 

No quinto capítulo, será analisado o princípio da universalidade no âmbito 

internacional, em três países que adotam a universalidade na saúde, além da interpretação dada 

ao referido princípio, por organizações internacionais. 

Serão explorados, no sexto capítulo, os conflitos aparentes entre princípios 

constitucionais, conflitos estes cuja solução hermenêutica, segundo ora se defende, leva à 

conclusão da possibilidade de imposição de limites à forma de concretização da universalidade 

da cobertura em saúde. 

Apresentar-se-á, ao final, a conclusão sobre a possibilidade de imposição de limites 

jurídico-constitucionais à universalidade da cobertura em saúde. 

 



14 

 

 

CAPÍTULO 1  

ATIVISMO JUDICIAL 

 

1.1  Breves considerações sobre o ativismo judicial 

O denominado ativismo judicial - prática vinda da escola jurídica do 

Neoconstitucionalismo - vem ganhando força em diversas partes do mundo, notadamente no 

Brasil, sobrepondo-se pouco a pouco à visão exclusivamente positivista, de considerar que o 

operador do Direito seria verdadeiro “escravo da lei”. 

Evidentemente, não se trata de algo repentino e radical; trata-se, ao contrário, de uma 

lenta e gradual modificação do pensamento jusfilosófico. Várias são as denominações e 

tentativas de classificação para as correntes do pensamento jurídico. Frise-se que o estudo das 

diversas escolas do pensamento jurídico foge ao objetivo da presente Dissertação, razão pela 

qual se aterá à análise do Ativismo judicial. 

De acordo com Canotilho5, a natureza geral e indeterminada de várias normas 

constitucionais leva estas mesmas normas a uma “abertura” à mediação legislativa 

conservadora. Por isso, são denominadas normas abertas. Embora não seja possível, por meio 

de esquemas fixos e totalizantes, dizer quais normas são abertas e quais são as normas densas, 

como tendência, a abertura das normas constitucionais é assinalada em assuntos: (1) objeto de 

um consenso geral; (2) sobre os quais se faz necessária a criação de um espaço de conformação 

política; (3) em relação aos quais as medidas corretivas ou adaptadoras podem ser justificadas. 

Por outro lado, impõe-se a densidade nas situações em que: (1) faz-se necessária a tomada de 

decisões inequívocas sobre certas controvérsias; (2) trata-se de definir e identificar os princípios 

identificadores da ordem social; (3) pela conveniência da concretização constitucional, seja 

impositiva a conveniência de normas constitucionais densas. 

Em virtude da utilização, nos textos legislativos e constitucionais, de conceitos mais 

abstratos, expressões de baixa densidade normativa, abre-se espaço a uma interpretação que 

leva em consideração valores morais e éticos.  

                                                 
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1181. 
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O julgador, ao invés de passivo “escravo da lei”, passa a ter uma postura ativista, 

assumindo um papel mais criativo, de declarar o direito no caso concreto.  

Sobre Neoconstitucionalismo, leciona Galvão6: 

O Neoconstitucionalismo está inserido no contexto da utilização progressista da 

jurisdição constitucional a partir de uma leitura abstrata dos princípios que 

possibilitam realizar mudanças estruturais na sociedade, mesmo que não haja 

engajamento político para tanto. Em vez de preservar os compromissos 

constitucionais estabelecidos (visão retrospectiva), à Corte é designada a função 

de criticar moralmente a sociedade, ensejando decisões proféticas sobre o 

conteúdo do texto constitucional (visão prospectiva). Além disso, mostrou-se 

que, atualmente, a justificativa para esse exercício de poder por parte de 

tribunais é a proteção de direitos fundamentais. 

 

 

Mendes e Branco7, por seu turno, considerando que a contemporânea ideia de 

Constituição tem origem nos postulados liberais inspiradores das Revoluções Francesa e 

Americana do século XVIII, lecionam que “a compreensão da Constituição como técnica de 

proteção das liberdades é atributo do constitucionalismo moderno, que importa conhecer para 

que se possa discernir o próprio momento atual, a que muitos denominam 

neoconstitucionalismo”. 

Esclarecem que todos os poderes constituídos se subordinam à Constituição e que 

mecanismos jurisdicionais de controle de constitucionalidade garantem a superioridade do texto 

constitucional. Ademais, a Constituição teria como característica a absorção de valores de 

cunho moral e político (fenômeno que pode ser denominado materialização da Constituição), 

num sistema em que os direitos fundamentais apresentam como característica a auto 

aplicabilidade, subsistindo, todavia, a ideia de que o poder emana do povo. Este conjunto de 

fatores, principalmente na América Latina e Espanha, é denominado, por vários autores, 

neoconstitucionalismo. 

Embora neoconstitucionalismo e ativismo judicial não se confundam, é fato que o 

ativismo judicial, como forma de aplicação das normas e princípios constitucionais ao caso 

                                                 
6 GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O Neoconstitucionalismo e o fim do Estado de Direito, p. 103. 

7 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, p. 43-44; 59-60. 
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concreto, tem forte conexão com a escola neoconstitucionalista. Afinal, é principalmente nas 

teorias neoconstitucionalistas que se fundamentam os adeptos do ativismo judicial. 

Há, evidentemente, diversos críticos do ativismo judicial. Muitas das críticas se 

referem à suposta violação ao princípio da separação dos poderes e à própria forma democrática 

de produção legislativa. 

É o caso de Ramos8, que ao conceituá-lo como “o exercício da função jurisdicional 

para além dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao 

Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e 

controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos)”, considera haver uma 

“sinalização claramente negativa” quanto ao ativismo judicial, em razão da desnaturação da 

típica atividade judicante.  Também Machado9 tece críticas ao ativismo judicial, considerando 

que este não contribui para a efetividade democrática, por invadir a esfera do debate político 

necessário nas sociedades plurais. 

Críticas à parte, o ativismo judicial, todavia, é uma realidade, que deve ser considerada.  

Como esclarece Francisco10, 

O maior espaço deixado pelo aumento do grau de abstração dos princípios 

constitucionais positivados aumenta o grau de discricionariedade do operador 

do Direito no processo interpretativo e de escolha das soluções para os 

problemas apresentados, e é justamente a via pela qual, de modo consciente ou 

inconsciente (intuitivo), passam valores éticos e morais mesmo para o intérprete 

com postura positivista. Por isso, acreditamos que o neoconstitucionalismo 

pode ser apresentado como oposição ao positivismo jurídico puro quando há 

claro reconhecimento do fato de valores morais e até mesmo elementos políticos 

adentrarem no campo normativo em razão da grande abertura semântica 

permitida pelos princípios, mas não a todas as formas de manifestação do 

positivismo jurídico, especialmente o positivismo inclusivo ou moderado. 

 

                                                 
8 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial, p. 129. 

9 MACHADO, Joana de Souza. Ativismo Judicial no Supremo Tribunal Federal, p. 108. 

10 FRANCISCO, José Carlos. (Neo) Constitucionalismo na Pós-Modernidade: Princípios Fundamentais e Justiça 

no Caso Concreto. In FRANCISCO, José Carlos (Organizador e coautor). Neoconstitucionalismo e Atividade 

Jurisdicional: do Passivismo ao Ativismo Judicial, p. 65. 
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Prossegue o autor, alertando que, para que a atuação neoconstitucional seja 

minimamente controlável, deve-se respeitar o ordenamento positivado, eis que, a despeito da 

sua alta abstração, os princípios fundamentais apresentam certa identificabilidade de conteúdo 

e, por terem sido positivados, devem orientar e reduzir o grau de discricionariedade dos 

intérpretes. Sustenta ele11 que: 

Por isso, o neoconstitucionalismo não pode recusar o ordenamento positivado 

(incluindo regras), mas justamente com base em preceitos expressos ou 

implicitamente reconhecidos pelo sistema jurídico, esse movimento pode 

permitir uma mudança de postura interpretativa do operador do Direito. As 

construções neoconstitucionalistas se opõem à jurisprudência dos conceitos 

pois rejeitam a aplicação mecanicista de subsunção do fato à norma que primava 

pela objetividade e pela segurança derivada da literalidade da lei, ao mesmo 

tempo em que o neoconstitucionalista parece querer superar a jurisprudência 

dos interesses que se vincula à interpretação teleológica mas ainda é presa à 

vontade da lei e do Legislador, de tal modo que o pensamento neoconstitucional 

procura uma transição para uma atividade mais ativa marcada pela 

jurisprudência dos valores (vivida com o amadurecimento do positivismo 

jurídico, refletindo pluralismo metodológico, princípios e conceitos jurídicos 

indeterminados que deixam o campo aberto para valores fundamentais de 

sociedades pluralistas). 

 

O Supremo Tribunal Federal, claramente, vem assumindo, nos últimos anos, uma 

postura ativista. Decisões de grande repercussão, como as proferidas na ADPF nº 54 e no 

julgamento conjunto da ADPF nº 132 e ADI nº 4277 são claras demonstrações da postura 

ativista do STF12. Mendes e Branco13, sobre o ativismo judicial no STF, asseveram: 

Alternando momentos de maior e menor ativismo judicial, o Supremo Tribunal 

Federal, ao longo de sua história, tem entendido que a discricionariedade das 

                                                 
11 FRANCISCO, José Carlos. (Neo) Constitucionalismo na Pós-Modernidade: Princípios Fundamentais e Justiça 

no Caso Concreto. In FRANCISCO, José Carlos (Organizador e coautor). Neoconstitucionalismo e Atividade 

Jurisdicional: do Passivismo ao Ativismo Judicial, p.65. 

12 Por meio da ADPF nº 54, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde do Brasil obteve, no Supremo 

Tribunal Federal, decisão que deu, ao Código Penal, interpretação conforme a Constituição, adotando a 

interpretação de que o aborto de fetos anencéfalos não é crime. Em julgamento conjunto da ADPF nº 132 e da ADI 

nº 4277, o STF, também sob o rótulo de interpretação conforme à Constituição, reconheceu o caráter familiar das 

Uniões Homoafetivas, abrindo caminho ao casamento homoafetivo, posteriormente regulamentado por meio da 

Resolução nº 175/2013, do CNJ. 

13 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, p. 457. 
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medidas políticas não impede o seu controle judicial, desde que haja violação a 

direitos assegurados pela Constituição. 

Apesar de que, muitas vezes, é tarefa demasiado complicada precisar os limites 

que separam uma questão política de outra de natureza jurídica ou não política, 

tal fato não deve servir de subterfúgio para que o Poder Judiciário se abstenha 

do cumprimento de seu dever constitucional na defesa dos direitos 

fundamentais. 

Mantendo essa postura, o Supremo Tribunal Federal, na última década, tem 

atuado ativamente no tocante ao controle judicial das questões políticas nas 

quais observa violação à Constituição. 

 

Considerando-se, assim, que a principal Corte brasileira tem adotado o ativismo 

judicial como diretriz de atividade jurisdicional, é evidente que esta postura passaria a ser 

seguida pelos demais órgãos jurisdicionais. É o que se tem observado na prática forense.  

Como ressalta Carlini14, o ativismo judicial vem sendo utilizado na solução de grande 

parte dos assuntos cotidianos, tornando-se objeto de estudo não somente do Direito, mas 

também da Ciência Política. Após a Constituição de 1988, a sociedade brasileira passou a crer 

no Poder Judiciário como instância de resolução dos problemas, apesar da morosidade – não se 

desprezando é claro, a possibilidade, em caso de real urgência, de utilização de institutos 

processuais como as tutelas antecipadas e a obtenção de medidas liminares. E, para Carlini, 

“essa credibilidade do Poder Judiciário é compatível com uma sociedade em que os cidadãos 

começam a se perceber como sujeitos de direito e não apenas como sujeitos de deveres”. 

 

1.2  Ativismo judicial e saúde pública 

Galvão15 descreve que a proteção aos direitos fundamentais tem sido a justificativa 

para o exercício do ativismo judicial, por parte de tribunais. 

                                                 
14 CARLINI, Angélica Luciá. Judicialização da Saúde Pública no Brasil: Causas e Possibilidades de Solução, p. 

92. 

15 GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O Neoconstitucionalismo e o fim do Estado de Direito, p. 103. 
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Sob argumentos de proteção aos princípios constitucionais, como o da dignidade da 

pessoa humana, o Judiciário vem proferindo decisões de grande amplitude, no que se refere às 

prestações em saúde pública.  

Decisões das mais variadas espécies têm sido proferidas, com fundamento em 

princípios constitucionais: determina-se, judicialmente, que o Estado custeie tratamentos em 

outros países, forneça medicamentos importados, propicie medicamentos ainda não 

homologados pela ANVISA e outras prestações em desacordo com as políticas públicas de 

saúde. 

A cada ano, os orçamentos da Saúde vêm sendo mais impactados por decisões judiciais 

contrárias às políticas públicas de saúde. 

Já no início do século, Tannus16 notava o aumento da demanda por serviços de saúde 

como um fenômeno mundial, que tinha como principais fatores as mudanças demográficas, o 

surgimento de novas doenças, o desenvolvimento de novos tratamentos e o aumento das 

expectativas de bem-estar dos pacientes. 

Descrevia o autor, em 2002, que, na prática, o Estado oferecia assistência médica, 

assistência hospitalar e assistência diagnóstica. Apenas em alguns casos – quando o paciente 

estava internado – o Estado oferecia assistência farmacêutica. Concluía, então, que “diferente 

das demais, a assistência farmacêutica não é universal. Em termos práticos, não existe a 

assistência farmacêutica no Brasil”.  

Se comparadas as observações de Tannus, que remetem ao início deste século, com a 

situação atual da saúde brasileira, é notável a evolução.  

Todavia, na pesquisa realizada por Tannus, entre 1998 e 2001, já podia ser observado 

um significativo incremento no orçamento utilizado para o custeio de medicamentos. O 

movimento não era espontâneo; sofreu fortes influências de grupos de pressão, que obtiveram 

na Justiça o direito à assistência farmacêutica. As vitórias, à época, eram obtidas por “grupos 

de pressão, organizados e combativos” e não por indivíduos. Os incrementos nas coberturas se 

davam a favor de toda uma coletividade – portadores do vírus HIV, por exemplo – e não a favor 

                                                 
16 TANNUS, Gabriel. Aumento de Demanda por Serviços de Saúde, in BAYMA, Fátima; KASNZAR, Istvan 

(org.). Saúde e Previdência Social: Desafios para o Terceiro Milênio, p. 204 a 207. 
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de indivíduos. Entende-se que é coletivamente que deve ser tratada a saúde pública e não de 

forma individualista, com a proteção apenas ao cidadão que procurou o Poder Judiciário.  

Wang et al17 destacam aumento impressionante no número de ações judiciais visando 

a obtenção de tratamentos médicos, fundamentadas no direito constitucional à saúde. 

Descrevem os autores que os gastos do Ministério da Saúde com medicamentos, determinados 

por ordens judiciais, passaram de R$ 2,5 milhões em 2005, para R$ 266 milhões em 2011 – um 

aumento superior a 100 vezes, em 5 anos. Nestes mesmos 5 anos, a Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo teve um elevado incremento no número de medicamentos fornecidos por 

determinação judicial: de 799 para 14.463. Tais dados apontariam, inequivocamente, dois fatos 

de grande relevância para os administradores públicos – planejadores de políticas públicas e 

gestores de orçamento público: (1) cada vez mais existem ações judiciais, contra o sistema 

público, pedindo tratamentos médicos; e (2) o impacto, no orçamento, destas decisões judiciais, 

longe está de ser insignificante. 

O Jornal Folha de São Paulo18 publicou, em março de 2015, matéria na qual informa 

haver obtido, pela Lei de Acesso à Informação, dados que mostram que, em cinco anos, o 

Ministério da Saúde repassou R$ 2,3 bilhões, para custear medicamentos e tratamentos em 

cumprimento a determinações judiciais, valor que representa praticamente o dobro do total 

gasto, anualmente, com o programa Mais Médicos.  

Também o Jornal O Estado de São Paulo19, em 25 de maio de 2015, tratou do assunto, 

trazendo importantes informações sobre o tema. Demonstrou-se que os gastos em demandas 

judiciais do Ministério da Saúde vêm crescendo vertiginosamente. Em 2010, o gasto do 

Ministério com demandas judiciais, em milhões de reais, foi de 139,6. Em 2011, 2012, 2013 e 

2014, foi de, respectivamente, 221,1 milhões, 350,5 milhões, 551,8 milhões e 838,4 milhões de 

reais. Foi um crescimento de 6 vezes, em apenas quatro anos. A Secretaria Estadual da Saúde 

de São Paulo, por seu turno, gastou 430,7 milhões de reais, no ano de 2014, com demandas 

judiciais discutindo prestações em saúde. 

                                                 
17 WANG, Daniel Wei L. et al. Os impactos da judicialização da saúde no município de São Paulo: gasto público 

e organização federativa. Revista de Administração Pública. 

18 CANCIAN, Natalia. Ação judicial para acesso ao SUS explode em cinco anos. Folha de São Paulo. 

19 CAMBRICOLI, Fabiana. Governos gastam R$ 314 mi com remédio importado. O Estado de São Paulo. 
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Ressalte-se, ainda, que o referido Jornal informa que, dos 838,4 milhões de reais gastos 

pelo Ministério da Saúde em 2014, R$ 257,9 milhões se referem à compra de apenas 11 tipos 

de medicamentos, não registrados na ANVISA. Impressiona, ainda, a informação de que “o 

gasto médio com cada paciente atendido via judicial em SP chega a R$ 9,9 mil por ano, valor 

15 vezes superior à despesa com o paciente que faz o pedido por via administrativa”. 

Em julho de 2015, o Conselho Federal de Farmácia20 divulgou, em seu sítio eletrônico: 

Nos últimos três anos, o valor pago em ações judiciais saltou de R$ 367 milhões 

em 2012 para R$ 844 milhões em 2014; um aumento de 129%. O acumulado 

desse período é de R$ 1,76 bilhão. As ações judiciais são motivadas pela falta 

de acesso a tratamentos no SUS, seja por falta de disponibilidade dos 

medicamentos ou porque eles não foram incorporados (não fazem parte da lista 

de tratamentos da rede pública). 

 

Como ressalta Braga21,  

Percebe-se que a judicialização individual, que deveria ser exceção, torna-se 

regra. E pior, a própria tentativa do governo de racionalizar o fornecimento de 

medicamentos não é levada em conta, sob o fundamento de que o direito à vida 

e à saúde são de tal monta que argumentos administrativos ou econômicos não 

podem ser levados em consideração quando da ponderação de direitos. 

 

Kligerman22, analisando aspectos da incorporação da tecnologia à ciência médica, 

discorre que o Brasil dispõe de praticamente tudo o que a medicina moderna tem a oferecer. 

Todavia, três pontos básicos devem ser observados: o primeiro é que a grande maioria dos 

problemas de saúde da população, para sua prevenção ou controle, independe de altas 

tecnologias, de técnicas de grande complexidade ou de última geração. Segundo, o acesso às 

tecnologias, quando realmente necessário, acaba sendo dificultado pela oferta deficiente ou 

                                                 
20 CRF – Conselho Regional de Farmácia. Doenças genéticas e câncer lideram ações judiciais por medicamentos. 

Conselho Federal de Farmácia. 

21 BRAGA, Paulo Vitor Bérgamo. Judicialização da política pública de fornecimento de  medicamentos e seus 

aspectos econômicos – análise da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, p. 193 

22 KLIGERMAN, Jacob. Desafios da Incorporação Tecnológica, in BAYMA, Fátima; KASNZAR, Istvan (org.). 

Saúde e Previdência Social: Desafios para o Terceiro Milênio. São Paulo: Pearson Education, 2002, p. 56 a 57. 
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deficitária. E, em terceiro lugar, o uso indiscriminado das tecnologias aprofunda a sua má 

utilização e o déficit na sua oferta. Para o autor: 

A dependência tecnológica, entre nós, corre por conta de poucos profissionais 

capacitados, concentração nos grandes centros urbanos, acesso dificultado 

(distância e disponibilidade), a saúde como um bem de mercado, dependência 

de financiamento governamental para a própria prestação de serviços ao SUS, 

mentalidade de incorporação sem crítica, pesquisa incipiente sobre problemas 

nacionais, fácil manipulação do imaginário coletivo, baixo poder aquisitivo da 

população e defasagem de valor da moeda nacional. 

A nossa maior dificuldade é superar a passividade com que enfrentamos essa 

situação de dependência, como se inevitável e insuperável ela fosse, e 

conscientizar-nos dos muitos aspectos que devem ser considerados para 

disponibilizar a Medicina Moderna aos que dela realmente se beneficiam. Os 

recursos são crescentemente finitos, os avanços na ciência e tecnologia 

aumentam as possibilidades de assistência oncológica, esse contraste evolutivo 

demanda o estabelecimento de prioridades, esse estabelecimento deve ser feito 

com contribuição de responsabilidades e com critérios explícitos, e a avaliação 

econômica completa deve ser a base do estabelecimento de prioridades. 

 

Casos paradigmáticos, como o da menor Sophia23, vêm mostrando à população que, 

se as políticas públicas não preveem alguma espécie de prestação em saúde, bastará procurar o 

Judiciário, que este determinará seu fornecimento. 

Esta não pode, todavia, ser a regra para a concretização do direito constitucional à 

saúde. Tratando-se de um direito social e universal, as prestações em saúde devem ser 

equivalentes para toda a população. Ou seja, um indivíduo não pode ser beneficiado por 

decisões judiciais, em detrimento dos demais.  

 

                                                 
23 O caso da menor Sophia Gonçalves de Lacerda, portadora de Síndrome de Berdon, ganhou fama pelo país em 

meados de 2014, por meio das redes sociais. Uma ampla campanha buscava apoio popular para que a União 

Federal fosse obrigada a custear procedimento cirúrgico – transplante multivisceral – em um hospital de Miami, 

nos Estados Unidos da América. Por meio de Liminar concedida no Agravo de Instrumento nº 0008474-

47.2014.4.03.0000, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou que a União Federal providenciasse a 

transferência da menor (e de sua mãe) para o Hospital em Miami, custeando seu tratamento e estadia. Na data da 

conclusão deste trabalho – julho de 2015 – o procedimento cirúrgico já foi realizado, custeado pela União Federal, 

e a menor Sophia permanece na cidade de Miami, recebendo acompanhamento médico. 
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Vislumbra-se, assim, que o excessivo ativismo judicial em matéria de saúde tem tido 

como consequências não somente o impacto nas finanças públicas, mas também, de forma 

também perniciosa, o estímulo à judicialização de questões que deveriam ser 

administrativamente decididas. 
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CAPÍTULO 2 

A SAÚDE NO CONTEXTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

2.1  Seguridade social no plano internacional: breve histórico 

Seguridade social é um termo que remete à ideia de proteção do indivíduo contra os 

riscos sociais. Os direitos sociais, na denominação dada por Karel Vasak, estão situados dentre 

os denominados “direitos humanos de segunda geração”24, fundamentados no princípio da 

igualdade. Na lição de Pierdoná25, a seguridade social é um instrumental cuja criação remete à 

garantia dos objetivos do Estado brasileiro, de erradicação da pobreza e da marginalização e de 

redução das desigualdades sociais e regionais.  

De acordo com Mendes26, “o princípio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda 

geração dos direitos fundamentais, a ser atendido por direitos a prestação e pelo reconhecimento 

de liberdades sociais”. Convém frisar que, para o autor, utiliza-se a denominação direitos 

sociais não pela sua conexão com as coletividades, “mas por se ligarem a reivindicações de 

justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos 

singularizados”. 

Os direitos sociais passaram a ser reconhecidos, em larga escala, apenas no século XX. 

Entretanto, antes disso, alguns desses direitos já haviam sido observados, de forma esparsa, 

pelo mundo. 

Para Pierdoná27, quatro são as fases da proteção social: assistência privada, assistência 

pública, previdência social e seguridade social, fases estas cumulativas.  

                                                 
24 Parte da Doutrina prefere denominá-los “Direitos Fundamentais de Segunda Dimensão”, sob o argumento de 

que o termo geração poderia levar à conclusão de substituição das predecessoras, enquanto que o termo dimensão 

facilitaria a ideia de existência cumulativa dos direitos. 

25 PIERDONÁ, Zélia Luiza. in DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional - Edição 

eletrônica. 

26 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, p. 137. 

27 PIERDONÁ, Zelia Luíza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista Internacional Direito e 

Cidadania. 
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A primeira fase vai até 1601, quando surgiu a Lei dos Pobres; a segunda, perdura até 

1883, ano em que foi criado, na Alemanha, o seguro social. A terceira fase é compreendida de 

1883 até o denominado Plano Beveridge, quando se inicia a quarta fase, que é a atual.  

Trataremos, detalhadamente, de todos os períodos. 

Até a Idade Média, o que mais se aproximava da proteção social eram os atos de 

caridade, praticados de maneira esparsa, muitas vezes sob a direta influência do Cristianismo, 

que pregava a caridade e a igualdade entre os homens. 

Tsutiya28, ao tratar das origens da proteção social, afirma: 

A preocupação com a proteção social das pessoas carentes remonta aos 

primórdios da humanidade. O primeiro sistema de proteção conhecido foi o 

assistencialismo, que já existia na Antiguidade. Desde o Código de Hamurabi 

(Babilônia), do Código de Manu (Índia), da Lei das Doze Tábuas, passando pela 

era contemporânea, por meio das famosas Poor Laws, inspiradas nas reflexões 

de Thomas More, na Inglaterra, em 1601. 

 

A primeira medida Estatal relevante de que se tem notícia, diretamente relacionada à 

seguridade social, foi a Lei dos Pobres, na Inglaterra, durante o reinado de Elizabeth I. Nos 

dizeres de Santos29, esta lei representou o início da “desvinculação entre o auxílio ao 

necessitado e a caridade”, ao reconhecer caber ao Estado o amparo aos necessitados.  

Sampaio30, tratando da Lei dos Pobres, esclarece que esta, também conhecida como 

Elizabethan Poor Law, veio a ser emendada em 1662, pelo denominado Poor Relief Act, 

retirando da assistência aos pobres seu caráter de caridade. Para Sampaio, a Lei dos Pobres “se 

assentava em quatro princípios básicos: a) a obrigação do socorro aos necessitados; b) a 

assistência pelo trabalho; c) a taxa cobrada para o socorro aos pobres (poor tax); e d) a 

responsabilidade das paróquias pela assistência de socorros e de trabalho”. 

Durante praticamente dois séculos, a Lei dos Pobres – complementada pelo Poor 

Relief Act – foi o único estatuto a cuidar de alguma espécie de proteção social. 

                                                 
28 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 31. 

29 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado, p. 27. 

30 SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos sociais, p. 79. 
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Em 1791, na França, inspirada nos princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 

foi previsto, na Constituição, o “secours public”, dirigido às crianças expostas, aos pobres 

enfermos aos pobres válidos sem condições de obter emprego31. 

Com a revolução industrial, houve um aumento no número de desempregados na 

Inglaterra, o que levou a alterações da Lei dos Pobres, em 1832 e 1834. 

Na Alemanha, na segunda metade do século XIX, Otto Von Bismarck percebia o 

crescimento do movimento socialista operário, liderado por Ferdinand Lassalle. Frente ao 

iminente risco de que o movimento se tornasse revolucionário, Bismarck procurou se aproximar 

do operariado, buscando rever as relações entre Estado e indivíduos. Foram, assim, implantados 

o seguro-doença, em 1883, o seguro contra acidente do trabalho, no ano de 1884, e o seguro 

invalidez e velhice, em 1889. 

Sobre as razões das medidas tomadas por Bismarck, Presotto32 destaca que a adoção 

dos seguros sociais foi uma “forma de minimizar os conflitos provocados pela tensão nas 

classes trabalhadoras”. Sánchez-Castañeda33 explica: 

Na Alemanha, Bismarck instituiu em 1883 um sistema de seguros sociais ante 

o êxito da esquerda, e particularmente da socialdemocracia. Bismarck sustenta 

que “é necessário um pouco de socialismo para evitar haver socialistas”. 

Acrescenta, ademais, que o Estado deve reconhecer sua missão de promover 

positivamente o bem-estar de todos os membros da sociedade, e particularmente 

os mais débeis e necessitados, utilizando os meios de que dispõe a coletividade. 

A partir de seu célebre discurso no Reichstag, de 17 de novembro de 1881, entre 

1883 e 1889 se adotou uma série de leis sobre os seguros contra doença, 

acidentes de trabalho, invalidez e velhice.34 

                                                 
31 “Il sera créé et organisé un établissement général de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, 

soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pu s'en procurer”. 

32 PRESOTTO, Andrea Regina Galvão. Internacionalização dos sistemas de seguridade social - perspectiva do 

Brasil, p. 22. 

33 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo. La Seguridad y la Protección Social en México. Su Necesaria 

Reorganización, p. 6. 

34 Tradução livre. Texto original: 

“En Alemania, Bismarck instituyó en 1883 un sistema de seguros sociales ante el éxito de la izquierda, y 

particularmente de la socialdemocracia. Bismarck sostiene que ‘es necesario un poco de socialismo para evitar 

tener socialistas’. Agrega, además, que el Estado debe reconocer su misión de promover positivamente el bienestar 

de todos los miembros de la sociedad, y particularmente de los más débiles y necesitados, utilizando los medios 

con los que dispone la colectividad. A partir de su célebre discurso en el Reichstag, del 17 de noviembre de 1881, 
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De acordo com Tsutiya35, o sistema de seguro social criado por Bismarck já previa o 

modelo tríplice de custeio: empregadores, empregados e Estado.  

Durante cerca de meio século, o sistema do seguro social, idealizado por Bismarck, foi 

o sistema de proteção social que prevaleceu nos países que pregavam o Welfare State36. Este 

sistema foi de grande importância, servindo de inspiração para diversos países.  

Todavia, talvez o maior problema do sistema chamado bismarckiano é que, por se 

tratar de um sistema de seguros, somente os trabalhadores contribuintes tinham acesso à 

proteção social. Todos os demais cidadãos permaneciam sem acesso à proteção social – 

excetuando-se, é claro, as formas já existentes de assistência social.  

Em 1891, a Encíclica Rerum Novarum, da Igreja Católica, no Papado de Leão XIII, 

trouxe forte influência aos países católicos, com a ideia de criação de um sistema de pecúlio ao 

trabalhador, custeado com parte do seu salário, visando protegê-lo dos riscos sociais. 

Na Inglaterra, em 1897, foi editado o “Workmen’s Compensation Act”, criando o 

seguro obrigatório contra acidentes de trabalho e estabelecendo a responsabilidade objetiva do 

empregador. 

Em 1917, o México foi o primeiro país a incluir, em seu texto constitucional, direitos 

sociais, no artigo 5º e no título denominado “Del Trabajo y de la Prevision Social”, no qual 

estava inserido o artigo 123. Pouco após, na Rússia, a primeira Constituição Soviética 

Comunista de 1918 e na Alemanha, em 1919, a Constituição de Weimar também previram, 

expressamente, direitos sociais. 

Ao celebrar o Tratado de Versalhes, em 1919, as potências europeias nele inseriram 

uma recomendação de que fosse incluído, em seus ordenamentos, o seguro social. 

                                                 
entre 1883 y 1889 se adoptaron una serie de leyes sobre los seguros contra enfermedades, accidentes de trabajo, 

invalidez y vejez”. 

35 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 33. 

36 O Welfare State – ou Estado de Bem-Estar Social – caracterizou-se, “de forma simples, pelo abandono do 

liberalismo e pela intervenção na ordem econômica, sobretudo para a garantia de direitos trabalhistas e 

previdenciários, por meio dos quais se procurou superar o desemprego e a miséria, bem como assegurar a 

existência de um mercado consumidor para a produção industrial”.  

(BARCELLOS, Ana Paula de, in DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. – Edição 

eletrônica). 
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A partir da Grande Depressão, em 1929, com o surgimento do desemprego em massa, 

tornou-se necessária uma maior intervenção na área social. Migrou-se, paulatinamente, do que 

se denominava “Estado Liberal” para o “Estado Social”.  

O denominado “Welfare State”, na década de 1930, estava ligado a sistemas de 

proteção social. Em 1935, nos EUA, foi promulgada a Lei de Seguridade Social – “Social 

Security Act” –, primeiro diploma normativo a empregar o termo “seguridade social”. Em 1938, 

a Nova Zelândia promulgou seu “Social Security Act”. 

Estes diplomas normativos, representavam um avanço com relação ao sistema 

Bismarckiano, pois traziam, em si, a ideia de universalidade da seguridade social. Entretanto, a 

expansão do sistema de seguridade social caracterizado pela universalidade somente se deu com 

o surgimento do sistema dito beveridgeano. 

Em 1942, na Inglaterra, Sir William Beveridge, a convite do Ministro sem Pasta, 

Arthur Greenwood, presidiu uma Comissão Interministerial, que elaborou um estudo dos planos 

existentes de seguro social e serviços afins.  

Como explica Pierdoná37, no decorrer deste estudo, verificou-se a necessidade de 

adoção de um conjunto de ações para a efetivação da proteção social, ao qual se deu o nome de 

seguridade social. As ações incluiriam: um seguro obrigatório e um seguro voluntário para o 

trabalhador, para protegê-lo, no primeiro caso, até um certo limite e, no segundo caso, além 

deste limite; a assistência social nacional, para a proteção dos miseráveis; e, finalmente, 

serviços gerais de saúde, para toda a população. Verificou-se, complementarmente, a 

necessidade de medidas para a manutenção do emprego, condição necessária ao êxito das ações 

conjuntas.  

Destaca, ainda, Santos38: 

Beveridge concluiu que o seguro social já não atendia às necessidades sociais, 

porque era limitado apenas aos trabalhadores vinculados por contrato de 

trabalho, com certa remuneração quando em serviços não manuais. Ficavam 

sem cobertura os trabalhadores “por conta própria”, isto é, sem vínculo de 

                                                 
37 PIERDONÁ, Zelia Luíza. O direito à saude e a impossibilidade de concessão de medicamentos por decisões 

judiciais individuais, in: Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. 

38 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado, p.32. 
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emprego, que constituíam a parcela da massa pobre da população, justamente a 

que mais precisava da proteção do Estado.  

Entendeu Beveridge, ainda, que o seguro social não levava em conta as 

responsabilidades com a família para os trabalhadores não manuais, e concedia 

benefícios diferentes em situações em que eram os mesmos os gastos 

necessários das pessoas doentes e das desempregadas. Quanto às contribuições, 

Beveridge entendeu que as distinções também não tinham lógica dentro do 

sistema. 

Beveridge percebeu que a principal conclusão de seu trabalho foi a de “que a 

abolição da miséria requer uma dupla redistribuição das rendas, pelo seguro 

social e pelas necessidades da família”. São suas palavras: 

“O seguro social, completamente desenvolvido, pode proporcionar a segurança 

dos rendimentos; é um combate à Miséria. Mas a Miséria é apenas um dos cinco 

gigantes, que se nos deparam na rota da reconstrução, e, sob vários aspectos, o 

mais fácil de combater. Os outros são a Doença, a Ignorância, a Imundície e a 

Preguiça”. 

 

O relatório final elaborado após os estudos da comissão, “Report on Social Insurance 

and Allied Services”, conhecido como Plano Beveridge, foi o responsável pelo delineamento 

dos modelos atuais de seguridade social: seguro obrigatório, seguro voluntário, assistência 

social nacional, além de serviços gerais de saúde e valorização da manutenção do emprego, 

condição ao êxito da seguridade social, que se caracteriza pela proteção de toda a população. 

Braga39 pondera:  

É certo que antes do chamado “Plano Beveridge”, segundo Marly A. Cardone, 

a União Soviética, em 1937, e a Nova Zelândia, em 1938 (esta dentro de um 

sistema que pode ser chamado de seguridade social), estenderam os serviços 

gratuitos de saúde a toda a população. 

Entretanto, o chamado “Plano Beveridge” é que foi a mola propulsora das 

mudanças no então sistema de seguro social, razão pela qual é ele tido como o 

motivo da conscientização em relação à garantia do direito à saúde para toda a 

população. 

 

                                                 
39 BRAGA, Paulo Vitor Bérgamo. Judicialização da política pública de fornecimento de  medicamentos e seus 

aspectos econômicos – análise da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, p. 55. 



30 

 

 

A anterioridade do sistema neozelandês é confirmada por Beveridge40, em seu 

relatório: “o Plano de Segurança Social para a Grã-Bretanha acompanha o seu predecessor da 

Nova Zelândia”. Assevera Beveridge que, por partir de um nível inferior, o plano neozelandês 

poderia ser considerado menos favorável que o britânico; em outros aspectos, entretanto, era 

mais favorável. 

O sistema beveridgeano, diferentemente do bismarckiano, tem um claro aspecto de 

justiça social e redistribuição de renda, pois permite que os mais necessitados também tenham 

acesso aos sistemas de proteção social. 

Costa41 aponta uma nítida evolução da proteção social no sistema beveridgeano, em 

comparação ao bismarckiano, quanto ao seu grau de abrangência. Relaciona, ainda, a adoção, 

pelos países, de um ou outro sistema, com maior ou menor frequência, de acordo com o perfil 

liberal ou intervencionista de cada Estado. 

Ressalte-se que, além das normas internas dos países sobre proteção social, no âmbito 

do Direito Internacional, há diversas Normas de Direito Internacional – Declarações, Tratados 

etc. – que estabelecem recomendações e/ou compromissos para a proteção dos direitos sociais: 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem, de 1948; Convenção nº 102 da OIT (“Social Security Minimun Standards”), de 

1952; Convenção Interamericana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), de 

1969; Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1976; Carta 

Africana de Direitos Humanos, de 1981 e outros. Ainda da OIT, importante destacar a 

Recomendação nº 202/2012, que, dentre outros aspectos, orienta seus membros a estabelecer 

pisos de proteção social. 

 

2.2  Seguridade Social no Brasil 

Até 1824, no Brasil, também não havia propriamente direitos da seguridade social, que 

fossem além dos simples atos de caridade. A proteção social se limitava à atuação de 

                                                 
40 BEVERIDGE, William. O Plano Beveridge - Relatório sobre o Seguro Social e Serviços Afins, p. 15. 

41 COSTA, Karla Medeiros C. O impacto dos benefícios previdenciários no desenvolvimento econômico dos 

municípios brasileiros: uma leitura a partir do princípio da solidariedade, p. 18. 
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particulares, das Santas Casas de Misericórdia e de sociedades beneficentes. Esta proteção 

social se limitava à assistência e a alguns cuidados com a saúde. 

Castro e Lazzari42 descrevem a implantação do sistema de assistencialismo, no Brasil: 

À semelhança do que se observa no âmbito mundial, as primeiras formas de 

proteção social dos indivíduos no Brasil tinham caráter eminentemente 

beneficente e assistencial. Assim, ainda no período colonial, tem-se a criação 

das Santas Casas de Misericórdia, sendo a mais antiga aquela fundada no Porto 

de São Vicente, depois Vila de Santos (1543), seguindo-se as Irmandades de 

Ordens Terceiras (mutualidades) e, no ano de 1795, estabeleceu-se o Plano de 

Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha. No período marcado 

pelo regime monárquico, pois, houve iniciativas de natureza protecionista. 

 

A Constituição de 1824, em seu artigo 179, inciso XXXI, passou a prever os “socorros 

públicos”, cuja competência institutiva foi delegada às Assembleias Legislativas, nos termos 

do artigo 10 do Ato Adicional de 1834. 

Bonavides e Paes de Andrade43 destacam a “sensibilidade precursora para o social” do 

constitucionalismo imperial, a despeito do seu teor individualista – raciocínio que se aplicaria 

tanto ao projeto de Antônio Carlos quanto à Carta de 1824. Asseveram ainda que, se 

confrontadas as Constituições de 1824 e de 1891, os constituintes republicanos ficariam 

bastante envergonhados, ao notar quão acentuada foi a dita “sensibilidade” do 

constitucionalismo imperial. 

Com a Constituição de 1891, passou-se a prever, expressamente, a possibilidade de 

aposentadoria: no artigo 6º, a Constituição tratou da aposentadoria na magistratura federal e 

estabeleceu a competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre aposentadoria. 

Estabeleceu, ainda, o artigo 75, que a aposentadoria só poderia ser concedida a funcionários 

públicos e somente em caso de invalidez no serviço da Nação. 

O Decreto 4.682/1923, conhecido como Lei Eloy Chaves, pela primeira vez instituiu 

a previdência social no país, criando as Caixas de Aposentadorias e Pensões, para os 

                                                 
42 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário - Versão 

digital. 

43 BONAVIDES, Paulo; PAES DE ANDRADE, Antonio. História Constitucional do Brasil, p. 110 a 111. 
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empregados das empresas ferroviárias. Mais tarde, em 1933, no governo Getúlio Vargas, foram 

criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs. 

De acordo com Pierdoná44, as Caixas de Aposentadoria e Pensões eram fundos de 

âmbito territorial, restritos à base da empresa respectiva. O surgimento dos IAPs representou 

uma expansão do sistema de proteção social, pois abrangia bases profissionais, em âmbito 

nacional. Nesta fase, a proteção previdenciária foi ampliada, passando a abranger praticamente 

todos os empregados urbanos da indústria e do comércio. 

Em 1934, a Constituição passou a dar proteção especial ao trabalhador, reconhecendo 

o direito a assistência médica e sanitária aos trabalhadores e às gestantes, sem prejuízo do 

salário e do emprego e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 

acidentes de trabalho ou de morte. Às gestantes, assegurou-se descanso antes e depois do 

parto45. 

A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, também protegendo o 

trabalhador, estabeleceu, em seu artigo 137, incisos “l” e “m”, “assistência médica e higiênica 

ao trabalhador e à gestante”, “seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de 

acidentes do trabalho”, utilizando, expressamente, o termo “seguros sociais”. 

A primeira vez em que um Texto Constitucional trouxe o termo “previdência social” 

foi em 1946, no artigo 5º, XV, “b” e no artigo 157, XVI. A saúde foi tratada, apenas no artigo 

que estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais referentes 

à sua proteção: artigo 5º, XV, “b”. 

                                                 
44 PIERDONÁ, Zélia Luiza. A previdência social, in SIQUEIRA NETO, José F.; BERTOLIN, Patrícia T. M. 

(Coord). Direito do Trabalho no Brasil de 1930 a 1946, p. 167. 

45 “Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 

campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.  

§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as condições 

do trabalhador:  

[...] 

h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, 

sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho 

ou de morte”; 
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Na vigência da Constituição de 1946, foram editadas leis relacionadas à Lei Orgânica 

da Previdência Social, em 1960, a Lei que instituiu o Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural – FUNRURAL – em 1963 e, em 1966, foi editado o Decreto-Lei nº 72, que 

unificou os Institutos de Aposentadoria e Pensões sob a denominação de Instituto Nacional de 

Previdência Social – INPS. 

A Constituição de 1967 trouxe, em seu bojo, disposições atinentes à previdência social 

e assistência social, além de seguro-desemprego. Novamente, as previsões atinentes à saúde 

foram quase nulas, limitando-se a artigos nos quais se delimitavam competências. Na vigência 

desta Constituição, em 1967, o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) foi integrado à 

Previdência Social. 

Como se vê, até a Constituição Federal de 1988, as raras e esparsas disposições 

referentes à saúde estavam relacionadas, exclusivamente, à saúde dos trabalhadores e dos seus 

familiares. Saúde pública, propriamente dita, só estava prevista para as famílias dos 

trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe importantíssimas inovações no campo da 

seguridade social, principalmente no que se refere à saúde, determinando que a seguridade 

social deveria ser entendida como um “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. 

 

2.3  Saúde e Seguridade Social 

A Constituição Federal de 1988, em seu Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo II 

(Da Seguridade Social) traz quatro seções: a primeira contém disposições gerais; a segunda 

trata da saúde; a terceira cuida da previdência social; e a quarta se ocupa da assistência social.  

Por expressa disposição do artigo 194 da Constituição Federal, “a seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. 

Assim, saúde, previdência social e assistência social são os três direitos fundamentais 

que compõem o sistema da Seguridade Social.  
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No Brasil, costuma-se tratar separadamente cada uma das áreas que compõem a 

seguridade. Não raras vezes, ademais, confundem-se gênero e espécies. Poder Público, 

legislador infraconstitucional, Poder Judiciário e a sociedade, como um todo, não costumam 

levar o conjunto em consideração, ao tratar de cada um dos seus elementos. É nítida, por 

exemplo, a priorização orçamentária dada à área da previdência, em detrimento da assistência 

e, principalmente, da saúde. 

Premente, portanto, a necessidade de estudo da saúde, nos seus aspectos gerais, como 

parte deste conjunto, do qual também fazem parte a previdência e a assistência social, 

considerando-se, ainda, que esta integração de ações visaria, em última análise, a concretização 

do objetivo constitucional, contido no inciso III do artigo 3º, de construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 
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CAPÍTULO 3 

A EVOLUÇÃO DA SAÚDE 

 

3.1 Saúde Pública 

O interesse pela saúde existe desde as mais remotas origens da civilização. Encontram-

se, na Torá – e, por consequência, na Bíblia – diversos exemplos de leis religiosas que muito se 

assemelham a normas sanitárias. Sabe-se que diversos povos da Antiguidade tiveram 

importantes avanços na medicina. Há relatos históricos de sistemas organizados de saúde nas 

polis gregas e em Roma. Nada, entretanto, que se aproxime dos atuais sistemas de saúde 

pública. 

Na Idade Média, como descreve Scliar46, o cuidado dos enfermos e a administração 

dos hospitais estava a cargo de ordens religiosas da Igreja Católica. Os hospitais eram 

destinados, principalmente, ao abrigo e conforto dos doentes, mais do que à própria cura. 

No Brasil, desde o início do período colonial – seguindo o modelo adotado em 

Portugal, desde os séculos XII e XIII – havia a figura dos almotacés, nomeados pelas câmaras 

municipais e que tinham por incumbência, dentre outras atividades ligadas ao ordenamento 

urbano, o controle sanitário47. 

De acordo com Mendes48, inexistia um sistema formalmente estruturado de saúde; os 

pobres contavam apenas com a medicina de folk – nome dado, por antropólogos, à medicina 

popular, que recobre a dietética, produtos vegetais, rituais, manipulações físicas e o religioso – 

e com a caridade cristã. Militares recebiam cuidados nas casas de famílias ricas e, 

posteriormente, enviados às Santas Casas, pagando o governo colonial taxas anuais. Senhores 

                                                 
46 SCLIAR, Moacyr. História do conceito de Saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva. 

47 “O sanitário, sempre tão negligenciado pelos estudiosos, também integrava, como já apontamos, o direito e a 

ação da almotaçaria. Era atribuição básica da cidade garantir a própria existência da vida em seu interior, 

assegurando o acesso ao alimento e ao abrigo, mas também mantendo o estado de saúde dos moradores. Não se 

tratava de prover uma medicina ativa (curativa), mas de manter um estado de equilíbrio (profilaxia) que permitisse 

à vida prosperar num ambiente que muito cedo se demonstrou nefasto”. (PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. 

Almuthasib - Considerações sobre o direito de almotaçaria nas cidades de Portugal e suas colônias. Revista 

Brasileira de História). 

48 MENDES, Karyna Rocha. Curso de direito da saúde, p 122 a 123.  
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de café e outros ricos recebiam cuidados de profissionais médicos trazidos de Portugal. 

Também se afigurava importante, no período colonial, a figura dos boticários (farmacêuticos), 

incumbidos da manipulação de fórmulas prescritas por médicos, mas que também acabavam 

por indicar prescrições – o que, aliás, até hoje se observa.  

Note-se que o Estado poucas medidas tomava, em termos de saúde pública. As 

providências estatais estavam ligadas principalmente ao combate às doenças contagiosas, 

vacinação, desinfecção de ambientes, higiene pública, e medidas gerais atinentes ao controle 

sanitário. Não havia preocupação com a saúde do indivíduo, mas exclusivamente com a 

possibilidade de contágio da população em geral.  

Scliar49 descreve que na Inglaterra, já no século XVII, alguns estudos analíticos da 

sociedade foram realizados, incluindo dados sobre a saúde da população. Entretanto, estudos 

estatísticos sobre saúde, propriamente ditos, somente vieram a ser realizados no século XIX, 

pelo médico inglês John Snow. Tais estudos, sobre a evolução da cólera, em Londres, deram 

origem à ciência da Epidemiologia. 

Mendes50, tratando da saúde no Brasil no século XIX, leciona: 

Diante da transferência da família real para o Brasil (início do século XIX), 

foram restabelecidos os cargos de físico-mor do reino e cirurgião-mor dos 

exércitos, como existentes em Portugal, dispondo de delegados nas respectivas 

províncias. 

No ano de 1811 foi criada a Junta de Instituição Vacínica sob a direção do 

Intendente Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil e do físico-mor do 

Reino e, depois, Institutos Vacínicos em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande 

do Sul. 

Sob a Inspeção do Ministro da Marinha, em 1812 foi criado, no Rio de Janeiro, 

o Laboratório Químico-prático. 

A partir de 1828, as responsabilidades da saúde pública foram atribuídas às 

municipalidades. O Serviço de Inspeção de Portos passou para a esfera do 

Ministério do Império e, com os casos de febre amarela no Rio de Janeiro, foi 

criada, em 1850, a Junta de Higiene Pública. 

Uma nova reforma dos serviços sanitários foi efetuada durante o Império, com 

a criação da Inspetoria Geral de Higiene, da Inspetoria Geral de Saúde dos 

                                                 
49 SCLIAR, Moacyr. História do conceito de Saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva. 

50 MENDES, Karyna Rocha. Curso de direito da saúde, p. 123.  
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Portos e de um Conselho Superior de Saúde Pública. Nessa ocasião foram 

adotadas as primeiras medidas voltadas para a higiene escolar e para a proteção 

das crianças e adolescentes no trabalho das fábricas. 

 

Várias décadas após a Revolução Francesa – e sob inspiração das ideias do lema 

revolucionário “liberté, egalité, fraternité” – começaram a surgir algumas medidas de aparente 

preocupação com indivíduos, como se vê, por exemplo, no Brasil, pela edição do Decreto n° 

752, de 8 de janeiro de 1851, que autorizou o uso de recursos do Império para despesas com 

providências visando minimizar o progresso da febre amarela, autorizado o socorro aos 

enfermos necessitados. Verifica-se neste socorro, entretanto, claro intuito sanitário. 

Assim, até meados do Século XIX, embora em diversas partes do mundo já existissem 

órgãos de saúde pública, até mesmo com esta denominação, a saúde pública se resumia a 

medidas sanitárias de caráter geral, com socorros excepcionais aos necessitados, em sua maior 

parte a cargo de instituições religiosas.  

O grande idealizador da saúde pública, tal como hoje a entendemos, foi Beveridge, na 

Inglaterra, em 1942– embora não se possa ignorar a importância de Otto Von Bismarck na 

seguridade social, como um todo. 

Em 1883, Bismarck criou o primeiro seguro-saúde obrigatório, que tinha como 

beneficiários apenas os trabalhadores, cujas famílias somente vieram a ser incluídas a partir de 

1909. Previa tratamento médico gratuito, subsídio de doença em caso de incapacidade para o 

trabalho até metade do salário. O pagamento do seguro era realizado pelo segurado e pela 

entidade patronal, fundos de seguros locais ou auto administrados. 

A universalidade da saúde, todavia, se dissemina apenas após o sistema idealizado por 

Sir William Beveridge. Embora não tenha sido o primeiro a pensar na universalidade da saúde51, 

foi o sistema por ele idealizado que serviu de inspiração para os demais países que vieram a 

adotar a universalidade na saúde. 

 

                                                 
51 Beveridge, para elaborar seu Relatório, estudou, dentre outros, o sistema implantado na Nova Zelândia, em 1938 

(“Social Security Act”), que já previa a universalidade da cobertura. 
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Em seu Relatório, define Beveridge52 que o Plano de Segurança Social abrange “todos 

os cidadãos, sem nenhum limite superior de rendimento, mas leva em consideração os seus 

diferentes modos de vida; é um plano de alcance universal, quanto às pessoas e necessidades, 

porém classificado quanto à sua aplicação”.  

Para Beveridge53, todas as pessoas com trabalho remunerado deveriam contribuir para 

o seguro. 

Ao resumir as principais medidas do Plano em relação à saúde, esclarece que 

Tratamento médico, capaz de atender a todas as solicitações, será concedido a 

todos os cidadãos por um serviço nacional de saúde, organizado em 

departamentos de saúde; e a reabilitação, após o tratamento médico, será 

assegurada a todas as pessoas capazes de com ela lucrar. 

 

O sucesso do Plano Beveridge inspirou, nas décadas subsequentes, a organização da 

saúde pública em diversos países. Necessário esclarecer, todavia, que o conceito de saúde pode 

ter maior ou menor amplitude. Vários são os conceitos, cada um com uma abrangência 

diferente. 

Em 22 de Julho de 1946, na cidade de Nova Iorque, foi elaborada a Constituição da 

Organização Mundial da Saúde, que contém, em seu Preâmbulo, um conceito de saúde que se 

objetivava tornar-se aplicável a todos os países: “a saúde é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”.  

Weichert54, utilizando como parâmetros a Constituição da OMS e a Constituição 

Brasileira de 1988, define o direito à saúde como: 

Direito à promoção, à proteção e à recuperação do bem-estar físico, mental e 

social, do indivíduo e da coletividade, por meio da oferta pelo Estado de 

serviços públicos de acesso universal e igualitário, garantido mediante ações 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos. 

                                                 
52 BEVERIDGE, William. O Plano Beveridge - Relatório sobre o Seguro Social e Serviços Afins, p. 16. 

53 Idem, p. 19. 

54 WEICHERT, Marlon Alberto, in DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional - 

Edição eletrônica. 
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Também no Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde, são 

encontrados diversos princípios, que deveriam ser seguidos pelos Estados Membros, como a 

inclusão da saúde entre os direitos fundamentais de todos os seres humanos, e a 

responsabilidade dos Governos pela saúde de seus povos. 

O nascimento do sistema público de saúde no Brasil, de acordo com Paim55, deu-se 

pela saúde pública, pela medicina previdenciária e pela medicina do trabalho. Antes do advento 

do SUS, os serviços de saúde no Brasil eram divididos, de um lado, entre as ações voltadas à 

prevenção, ao ambiente e à coletividade – saúde pública – e, do outro, a saúde do trabalhador. 

“E, ainda, ações curativas e individuais, integrando a medicina previdenciária e as modalidades 

de assistência médica liberal, filantrópica e, progressivamente, empresarial”.  

Como explica Finkelman56, no Brasil, desde o Decreto 4.682/1923 – Lei Eloy Chaves 

– o atendimento médico era uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência. Entretanto, 

o sistema de previdência não era unificado, mas pulverizado nos Institutos de Aposentadorias 

e Pensões – IAPs. 

Os Institutos, em geral, davam pouca importância à saúde. Em 1949, no governo de 

Getúlio Vargas, foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU), 

com financiamento consorciado entre todos os IAPs, e atendimento domiciliar e universal – 

ainda que limitado a casos de urgência. 

Finkelman57 leciona, ainda, que, em 1942, numa parceria com os Estados Unidos, foi 

criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), cujo objetivo principal era “proporcionar 

o apoio médico-sanitário às regiões de produção de materiais estratégicos que representavam, 

na época, uma inestimável contribuição do Brasil ao esforço de guerra das democracias no 

desenrolar da II Guerra Mundial” e que, por isso mesmo, ficou restrito a algumas regiões. 

                                                 
55 PAIM, Jairnilson S. O que é o SUS, p. 29 a 31. 

56 FINKELMAN, Jacobo (org.). Caminhos da saúde no Brasil – Edição eletrônica. 

57 Idem. 
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Weichert58, ao estudar a origem e a concepção do Sistema Único de Saúde, explica 

que “a implantação de um serviço público de assistência à saúde vai praticamente coincidir com 

o advento da ditadura militar de 1964, o que resulta na centralização autoritária de poderes e 

atribuições na pessoa do ente federal”. Neste período, foi criado o Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, que, por sua vinculação com a 

Previdência, acabava por não se balizar pela universalidade. Sua gestão era centralizada pela 

União, e suas grandes características eram a burocracia e a ineficiência. 

A década de 1980 foi marcada por forte pressão descentralizadora, e, ainda de acordo 

com Weichert59,  

O modelo de descentralização combinada com ordenação das redes de saúde – 

que culminou com a consagração constitucional de 1988 do Sistema Único de 

Saúde – foi gradualmente desenhado a partir de 1983, quando, através de 

convênios, a União começou a repassar para alguns Estados e Municípios 

parcela de suas atribuições, através do projeto de Ações Integradas de Saúde – 

AIS e, posteriormente, em 1987, do Sistema Único Descentralizado de Saúde – 

SUDS, nomenclatura que já antecipava o advento do SUS.  

 

Mendes60 esclarece, ainda, que a ideia do SUS passou por alguns anos de gestação na 

sociedade, que ansiava por mudanças na saúde. Seus princípios filosóficos e organizativos se 

originaram no movimento social estruturado no país ao longo dos anos 1970 e início dos 1980, 

também denominado de reforma sanitária, em torno de mudanças no modelo médico 

assistencial privatista, hegemonizado na segunda metade do século XX.  

A proposição do SUS, como Mendes menciona, foi amplamente debatida, em março 

de 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), mais importante evento político sanitário 

da segunda metade do século XX, e no qual se lançaram as bases doutrinárias, no Brasil, para 

um sistema público de saúde.  

Três aspectos necessários à reforma sanitária foram colocados em pauta, nessa 

conferência: um amplo conceito de saúde, extrapolando a visão estritamente biologista; a saúde 

                                                 
58 WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação na Constituição Brasileira, p. 144. 

59 Idem, p. 147. 

60 MENDES, Karyna Rocha. Curso de direito da saúde, p 132 a 133. 
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como direito de cidadania e, assim, obrigação do Estado; a instituição de um sistema único 

pautado pela universalidade, pela integralidade, pela equidade, pela descentralização e pela 

participação da comunidade. 

Verifica-se, assim, que, até meados dos anos 1980, as medidas adotadas pelos 

governos em relação à saúde eram mais gerais, tinham um caráter mais sanitário, eram voltadas 

à vacinação, combate de endemias e outros. Houve, sim, programas voltados à saúde do 

indivíduo, mas tais programas eram dispersos e, em sua maioria, destinados aos trabalhadores 

contribuintes dos sistemas de previdência social – e, em alguns casos, aos seus familiares. 

A universalização da saúde era uma antiga reivindicação dos brasileiros, assim como 

a descentralização e, evidentemente, a redemocratização. O processo de redemocratização foi 

lento e gradual, e trouxe, consigo, o atendimento também lento e gradual de algumas das 

reivindicações. 

Quando promulgada a Constituição de 1988, o Brasil já vinha se preparando para a 

criação do Sistema Único de Saúde. E o sistema idealizado pela Constituição de 1988, desde 

então, vem sendo gradualmente implantado, especialmente a partir do advento da Lei 8.080, de 

19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica do SUS. É um processo paulatino, que 

vem se desenhando ano a ano, com evoluções em alguns aspectos, e involuções em outros.  

 

3.2 Saúde Privada 

A profissão médica tem suas origens no Império Babilônico, por volta de 2.250 a.C. 

A atividade, já naquele período, era remunerada pelos próprios pacientes, ou seja, já havia, 

nesta época, uma saúde privada, e “a remuneração dos médicos estaria mesmo cuidadosamente 

regulamentada por lei, em certa época daquela civilização. A abertura de um abcesso no olho 

com lanceta de bronze, por exemplo, custava 10 ‘shekels’ de prata para os ricos, 2 a 5 para os 

pobres” 61.  

                                                 
61 BRASIL, Ministério da Saúde – Departamento Nacional de Saúde – Divisão de Organização Hospitalar. 

História e Evolução dos Hospitais. 
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A História oscila com períodos de maior ou menor amplitude da saúde privada. 

Durante toda a Idade Média, embora houvesse profissionais médicos, grande parte da saúde 

ficava a cargo das instituições religiosas, que exerciam atividade filantrópica. 

Até o início do século XX, qualquer pessoa que necessitasse de atendimento à saúde 

deveria recorrer às atividades de curandeiros, aos serviços filantrópicos – Santas Casas de 

Misericórdia, por exemplo – ou a médicos particulares, já que os serviços públicos em saúde, 

como visto, restringiam-se a medidas sanitárias.  

No Brasil partir de 1923, com a promulgação da Lei Eloy Chaves, no governo do 

Presidente Artur Bernardes, instituiu-se o sistema de Caixas de Aposentadorias e Pensões. As 

CAPs, além das prestações de natureza propriamente previdenciária, passaram a fornecer 

assistência médica aos seus beneficiários. Estas CAPs se assemelhavam às atuais operadoras 

de planos e seguros privados de saúde, na modalidade de autogestão. A mais antiga operadora 

de planos de saúde na modalidade de autogestão, ainda em atividade, é a CASSI, Caixa de 

Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, fundada em 27 de janeiro de 1944, por um 

grupo de funcionários do Banco do Brasil, e que tinha como objetivo ressarcir suas próprias 

despesas com saúde. 

Na década de 1950, foram gradualmente implantados, no Brasil, sistemas assistenciais 

de empresas, principalmente multinacionais e estatais, que prestavam assistência médica 

diretamente aos seus funcionários.  

Algumas unidades hospitalares62, paralelamente, passaram a criar contratos de 

medicina de grupo, que permitiam aos associados o acesso aos serviços médico-hospitalares, 

mediante o pagamento de mensalidades. 

Com o crescimento dos contratos coletivos, a classe médica, sentindo-se prejudicada 

pela gradual perda de espaço do exercício liberal da medicina, criou as cooperativas médicas, 

de grande importância para a saúde suplementar no país. 

Surgiam, assim, no Brasil, os planos privados de assistência à saúde. Em 21 de 

novembro de 1966, foi editado o Decreto-Lei nº 73 que previu a criação de seguros-saúde. 

                                                 
62 Em São Paulo, entidades tradicionais como o Hospital São Luiz e o Hospital Nove de Julho, por exemplo, 

criaram estes contratos, vitalícios, que somente vieram a se descaracterizar na última década, com a alienação das 

carteiras de clientes a operadoras de planos de saúde regulamentadas. 
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Entretanto, somente em 1977, com a edição da Resolução nº 11/1976, do Conselho Nacional 

de Seguros Privados (CNSP), foi autorizado o início das operações de seguros-saúde. 

Carvalho e Cecilio63 explicam que  

As empresas de autogestões em saúde foram criadas a partir da década de 1930, 

as medicinas de grupo em 1956, no rastro da industrialização do ABC paulista, 

as cooperativas médicas (UNIMED) em 1967, como resposta ao surgimento dos 

grupos médicos e que o seguro saúde, embora legalizado desde 1966, só foi 

regulamentado a partir de 1977. 

 

Até 1998, as empresas privadas operadoras de planos e seguros privados de assistência 

à saúde atuavam praticamente sem regulação. Algumas normas lhes eram dirigidas, mas muito 

esparsas, e de pouca eficácia. Os Conselhos de Medicina tentavam, com alguma eficácia, coibir 

abusos. Entretanto, diversas Resoluções destes Conselhos foram julgadas inconstitucionais. 

Também os governos Estaduais, na ausência de normas federais, buscaram normatizar, de 

alguma forma, a atuação da saúde suplementar. Entretanto, também as leis estaduais foram 

julgadas inconstitucionais. 

Somente em 3 de junho de 1998 foi promulgada a Lei nº 9.656, que “dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde”, e que foi posteriormente alterada, de forma 

substancial, por algumas Medidas Provisórias, especialmente a MP 2.177- 44, de 2001. Em 28 

de janeiro de 2000, foi promulgada a Lei 9.961/00, que criou a ANS – Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – e, em 12 de fevereiro de 2001, a Lei 10.185/01, que tratou da 

especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde. 

A conhecida situação dos serviços públicos de saúde tem levado cada vez mais pessoas 

a contratar, junto à iniciativa privada, planos e seguros de assistência à saúde.  

Atualmente, boa parte da população brasileira tem acesso aos serviços privados de 

saúde, seja pela contratação direta de profissionais e estabelecimentos de saúde, seja mediante 

a utilização de planos e seguros privados de assistência à saúde. 

                                                 
63 CARVALHO, Eurípedes Balsanufo e CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. A regulamentação do setor de saúde 

suplementar no Brasil: a reconstrução de uma história de disputas. Cadernos de Saúde Pública. 
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Segundo dados da ANS64 referentes a setembro de 2014, 26,26% da população 

brasileira possui algum plano ou seguro de assistência médica, com ou sem odontologia. Ainda, 

10,87% possuem planos de assistência exclusivamente odontológica. Ou seja, pode-se concluir 

que 37,12% da população brasileira possui alguma espécie de assistência privada à saúde, seja 

ela médica, odontológica ou médica e odontológica. 

O volume de recursos movimentados pelas operadoras apresenta constante 

crescimento. De acordo com a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar (2014), a receita 

de contraprestações das operadoras de planos privados de saúde saltou de R$ 28.743.350.681,00 

em 2003 para R$ 110.802.287.798,00, em 2013. 

O setor da saúde suplementar é, assim, de fundamental importância para a economia 

do país, e para o atendimento às demandas de saúde. 

                                                 
64 BRASIL. ANS - Agência Nacional De Saúde Suplementar. Caderno de Informação da Saúde Suplementar – 

beneficiários, operadoras e planos. 
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CAPÍTULO 4 

PANORAMA CONSTITUCIONAL DA SAÚDE 

 

4.1 Notas introdutórias: regras, princípios e normas constitucionais 

O presente trabalho, em diversas oportunidades, trata de regras, princípios e normas 

constitucionais. Embora os operadores do Direito, usualmente, desprezem esta diferenciação, 

para uma melhor análise do objeto desta dissertação, há que se tecer considerações prévias 

quanto à distinção entre regras, princípios e normas constitucionais. 

Sobre a importância dos princípios, Barroso65 leciona: 

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, 

que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus 

postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios 

constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou 

qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A atividade de 

interpretação da Constituição deve começar pela identificação do princípio 

maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao mais 

específico, até́ chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie. 

 

Alexy66, explicitando a relação entre regras, princípios e normas, considera: 

Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. 

Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do 

dever, da permissão e da proibição. [...] A distinção entre regras e princípios é, 

portanto, uma distinção entre duas espécies de normas. 

 

Quanto à distinção entre regras e princípios, explica haver três teses diversas, sobre o 

assunto: a primeira considera fadada ao fracasso qualquer tentativa de diferenciação. A segunda 

corrente defende que a diferença entre regras e princípios reside somente no grau de 

generalidade da norma. Finalmente, a terceira tese – considerada correta pelo Autor – sustenta 

                                                 
65 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 155. 

66 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 87 a 91 . 
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que a diferença entre regras e princípios não é gradual, mas qualitativa: princípios são 

“mandamentos de otimização”, ou seja, podem ser satisfeitos em graus variados. As regras, por 

seu turno, seriam sempre satisfeitas ou não satisfeitas: “se uma regra vale, então, deve se fazer 

exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos”. 

Canotilho67, seguindo semelhante linha, e informando o abandono à distinção entre 

normas e princípios, da teoria da metodologia jurídica tradicional, sugere: “1) as regras e 

princípios são duas espécies de normas; 2) a distinção entre regras e princípios é uma distinção 

entre duas espécies de normas”.  

Reconhecendo a complexidade de distinção entre regras e princípios, explica que, se 

comparados com as regras, os princípios têm: a) maior grau de abstração; b) menor grau de 

determinabilidade; c) maior fundamentalidade no sistema das fontes de direito; d) maior 

proximidade da ideia de direito, pois constituem ‘standards’ juridicamente vinculantes 

radicados nas exigências de “justiça” ou na “ideia de direito”; e) natureza normogenética, ou 

seja, são a base ou a ratio de regras jurídicas. 

Assevera, ainda, ser possível ponderar e harmonizar princípios, no caso de conflito, o 

que não ocorre com as regras, pois estas seguem o que parte da Doutrina denomina “lógica do 

tudo ou nada”. 

Ávila68 define os princípios e regras, respectivamente, como:  

Normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 

pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção;  

e 

Normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com 

pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte 

ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a 

construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos 

fatos. 

                                                 
67 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1160 e 1161. 

68 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, p. 70. 



47 

 

 

Reconhece-se, assim, a importância da distinção entre normas, regras e princípios 

constitucionais. Concorda-se, ainda, com a classificação doutrinária, de que as normas 

constituem gênero que possui, como espécies, regras e princípios. 

Há que se frisar, todavia, que certas regras constitucionais, por vezes, são tratadas 

como se princípios fossem. Certos princípios, por outro lado, são tratados como regras. E, 

finalmente, noutras situações, a doutrina diverge quanto à natureza de certas normas – se 

constituem regra ou princípio. 

Por esta razão, embora se tenha plena convicção de que nem todas as normas 

constitucionais tratadas no presente trabalho se tratam, efetivamente, de princípios 

constitucionais, utilizar-se-á uma uniformidade no tratamento, ressaltando-se, quando 

necessário, a eventual controvérsia existente. 

 

4.2  Regras e princípios constitucionais gerais com reflexos na saúde 

A Constituição Federal contém, em seu bojo, diversas regras e princípios, que, embora 

de caráter geral – não se dirigindo especificamente a nenhuma área do direito, mas a todas elas 

– apresentam reflexos na saúde. É o que ora se explorará. 

 

4.2.1 Dignidade da pessoa humana 

Provavelmente, o princípio da dignidade da pessoa humana – contido no artigo 1º, inciso 

III, da Constituição Federal – seja o mais utilizado, como verdadeiro “coringa”, para justificar 

decisões judiciais em diversas áreas do direito, especialmente no direito à saúde. 

Para ilustrar o que ora se afirma, realizou-se uma pesquisa de acórdãos proferidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo69 no ano de 2014, contendo os termos de busca 

“dignidade da pessoa humana”, “saúde” e “fornecimento”.  

                                                 
69 Pesquisa realizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do mecanismo de “Consultas 

de Jurisprudência – Consulta Completa”,  <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em 

01/05/2015. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do
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A pesquisa trouxe, como resultado, 2932 decisões judiciais. A simples título de 

amostragem, foram analisados os primeiros 10 acórdãos70, com o intuito de nos certificarmos 

de que os Acórdãos tratavam, de fato, da concessão de prestações em saúde. Como esperado, 

todos eles tratavam de prestações em matéria de saúde pública.  

Não restam dúvidas, portanto, de que o princípio da dignidade da pessoa humana é um 

fundamento muito utilizado para a concessão das mais variadas prestações em saúde. 

Grande controvérsia se observa quanto à amplitude e ao conceito de dignidade da pessoa 

humana e, por consequência, do correspondente princípio constitucional. Para Barroso71, 

A dignidade humana e os direitos humanos (ou fundamentais) são intimamente 

relacionados, como as duas faces de uma mesma moeda ou, para usar uma 

imagem comum, as duas faces de Jano. Uma, voltada para a filosofia, expressa 

os valores morais que singularizam todas as pessoas, tornando-se merecedoras 

de igual respeito e consideração; a outra é voltada para o Direito, contemplando 

os direitos fundamentais. Esses últimos representam a moral sob a forma de 

Direito ou, como assinalado por Jürgen Habermas, ‘uma fusão do conteúdo 

moral com o poder de coerção do Direito’. 

 

Barcellos72 ressalta: “o fato é que a dignidade da pessoa humana, o valor do homem 

como um fim em si mesmo, é hoje um axioma da civilização ocidental, e talvez a única 

ideologia remanescente”. 

                                                 
70 1º) Recurso de Apelação nº 3046495-10.2013.8.26.0224 (3ª Câmara de Direito Público): Fornecimento de 

medicamentos (Insulina Lantus); 2º) Reexame Necessário nº 0003684-10.2012.8.26.0196 (3ª Câmara de Direito 

Público): Fornecimento de medicamentos (Cinacalcet – Sensipar); 3º) Recurso de Apelação nº 0016395-

05.2013.8.26.0037 (5ª Câmara de Direito Público): Tratamento Médico-Hospitalar (Sessões de Câmara 

Hiperbárica); 4º) Recurso de Apelação nº 4000302-39.2013.8.26.0637 (2ª Câmara de Direito Público):  Tratamento 

Médico-Hospitalar (“Laserterapia”, com aparelho “Flashlamp-pumped Pulsed Dye Laser”); 5º) Recurso de 

Apelação nº 3007813-57.2013.8.26.0071 (2ª Câmara de Direito Público): Fornecimento de medicamentos 

(Fingolimode); 6º) Recurso de Apelação nº 3000250-11.2012.8.26.0309 (2ª Câmara de Direito Público): 

Fornecimento de medicamentos (Supositório de Mesalazina); 7º) Recurso de Apelação / Reexame Necessário nº 

3002857-54.2013.8.26.0505 (2ª Câmara de Direito Público): Fornecimento de medicamentos e insumos 

(Depakene e Trelipstal, fraldas descartáveis e outros insumos); 8º) Recurso de Apelação nº 0012218-

13.2013.8.26.0032 (2ª Câmara de Direito Público): Fornecimento de medicamentos (“Ranibizumabe” em ampolas 

para aplicação intra-vitreo); 9º) Recurso de Apelação nº 0010193-27.2013.8.26.0032 (2ª Câmara de Direito 

Público): Tratamento Médico-Hospitalar (Eletroconvulsoterapia); e 10º) Recurso de Apelação nº 0002701-

53.2014.8.26.0224 (2ª Câmara de Direito Público): Medicamentos e insumos (para tratamento de Diabetes 

Mellitus, não descritos no voto). 

71 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 75. 

72 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, p. 121. 
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Moraes73 observa a dupla concepção do princípio da dignidade da pessoa humana: 

primeiramente, o caráter de direito individual protetivo, em relação ao Estado e aos demais 

indivíduos. Em segundo lugar, a natureza de “verdadeiro dever fundamental de tratamento 

igualitário dos próprios semelhantes”, que se configuraria pela exigência de respeito à 

dignidade do outro, o que poderia ser resumido a três princípios do direito romano: honestere 

vivere, alterum nol laedere e suum cuique tribuere (respectivamente: “viver honestamente”, 

“não prejudique ninguém”, e “dê a cada um o que lhe é devido”).  

Sarlet74, ao tratar do dispositivo constitucional que reconhece a dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental, entende que o texto constitucional “encerra normas que 

outorgam direitos subjetivos de cunho negativo (não-violação da dignidade), mas que também 

impõem condutas positivas no sentido de proteger e promover a dignidade, tudo a demonstrar 

a multiplicidade de normas contidas num mesmo dispositivo”. 

Em outra obra75 o mesmo autor se preocupa com o conceito de dignidade humana, 

definindo-a como: 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 

demais seres que integram a rede da vida. 

 

Assevera o autor, todavia, que, a despeito de ter lançado certa luz sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana, no que se refere ao seu significado e ao seu conteúdo, “não há 

                                                 
73 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência, p. 60-61. 

74 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição da 

República de 1988, p. 70. 

75 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional, p.67. 
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como negar que uma definição clara do que seja efetivamente esta dignidade não parece ser 

possível, uma vez que se cuida de conceito de contornos vagos e imprecisos”76. 

Na área dos direitos sociais, o princípio da dignidade da pessoa humana parece ser o 

mais utilizado, para justificar as obrigações atribuíveis ao Estado, em matéria prestacional. 

Afinal, qualquer espécie de prestação que falte ao ser humano pode ser interpretada como 

violadora da sua dignidade, como descreve Sarlet77: 

Levando, contudo, em conta que – de modo especial em face do elevado grau 

de indeterminação e cunho polissêmico do princípio e da própria noção de 

dignidade da pessoa – com algum esforço argumentativo, tudo o que consta no 

texto constitucional pode – ao menos de forma indireta – ser reconduzido ao 

valor da dignidade da pessoa, convém alertar que não é, à evidência, neste 

sentido que este princípio fundamental deverá ser manejado na condição de 

elemento integrante de uma concepção material de direitos fundamentais, pois, 

se assim fosse, toda e qualquer posição jurídica estranha ao catálogo poderia 

(em face de um suposto conteúdo de dignidade da pessoa humana), seguindo a 

mesma linha de raciocínio, ser guindada à condição de materialmente 

fundamental. 

 

Novamente, o caráter abstrato dos conceitos e sua baixa densidade normativa são 

utilizados como fundamento para a concessão das mais diversas prestações na área da saúde, 

com total desprezo pelas políticas públicas, e pelo ordenamento infraconstitucional.  

Pertinente, portanto, o alerta de Sarlet78, de que a dignidade da pessoa humana “não 

deve ser tratada como um espelho no qual todos veem o que desejam ver, pena de a própria 

noção de dignidade e sua força normativa correr o risco de ser banalizada e esvaziada”. 

Infelizmente, todavia, ao que parece, a noção de dignidade da pessoa humana já vem 

sendo banalizada, e sua força normativa, por consequência, tem sido esvaziada. 

 

                                                 
76 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional, p. 100. 

77 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição da 

República de 1988, p. 110. 

78 Idem, p. 110. 
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4.2.2 Cidadania 

A Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso II, estabelece que a Cidadania é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, Estado Democrático de Direito. Por ser uma 

palavra polissêmica, todavia, o termo cidadania pode ter sentidos jurídicos diversos. 

Assim como ocorre com o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 

cidadania vem sendo utilizado como justificativa para pedidos e decisões judiciais 

determinando que o Estado custeie as mais amplas prestações em matéria de saúde pública: 

tratamentos em outros países, fornecimento de medicamentos de altíssimo custo ainda não 

homologados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – e outras prestações 

em desacordo com o ordenamento infraconstitucional.  

Repetindo-se o que se fez com o princípio da dignidade da pessoa humana, realizou-se 

nova pesquisa de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano 

de 2014, desta vez contendo os termos de busca “cidadania”, “saúde” e “fornecimento”. Neste 

caso, a pesquisa trouxe, como resultado, 695 decisões judiciais. Desta vez, dentre os primeiros 

10 acórdãos79, 9 deles tratavam de prestações em matéria de saúde pública, e um80 tratava de 

matérias de Direito Privado. 

Como alerta Pinsky81, “esvaziar o conteúdo de um conceito é fácil, basta utilizá-lo de 

forma muito genérica, privando-o de sua especificidade”.  

Embora se considere que esta afirmação bem descreve o que vem ocorrendo com o 

conceito de cidadania, por uma questão de probidade acadêmica, menciona-se que não é desta 

forma que pensa o autor, ao menos no que se refere à cidadania. Para ele, “pode-se por outro 

                                                 
79 1º) Recurso de Apelação nº 0016395-05.2013.8.26.0037 (5ª Câmara de Direito Público); 2º) Recurso de 

Apelação nº 0049552-08.2011.8.26.0564 (5ª Câmara de Direito Público); 4º) Recurso de Apelação nº 3002752-

03.2013.8.26.0562 (2ª Câmara de Direito Público); 5º) Recurso de Apelação / Reexame Necessário nº 4005259-

48.2013.8.26.0099 (4ª Câmara de Direito Público); 6º) Recurso de Apelação nº 3002382-43.2013.8.26.0394 (4ª 

Câmara de Direito Público); 7º Recurso de Apelação nº 1012592-14.2014.8.26.0602 (4ª Câmara de Direito 

Público); 8º) Recurso de Apelação nº 1001665-78.2014.8.26.0637 (4ª Câmara de Direito Público) ; 9º) Recurso de 

Apelação nº 1002077-22.2014.8.26.0568 (4ª Câmara de Direito Público); 10º) Recurso de Apelação nº 0000374-

87.2014.8.26.0531 (4ª Câmara de Direito Público) 

80 3º) Recurso de Apelação nº 1083448-88.2013.8.26.0100 (7ª Câmara de Direito Privado); 

81 PINSKY, Jaime. Cidadania e educação, p. 17 a 18. 
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lado, esvaziar um conceito por lhe restringir, excessivamente, o significado, não lhe dando a 

dimensão e a amplitude que tem. É, sem dúvida, o caso da cidadania”82. 

Não concordamos com esta última afirmação. Ao que parece, o conceito de cidadania 

tem sido esvaziado não pela excessiva restrição do seu significado, mas pela sua utilização de 

forma genérica, com privação de sua especificidade. 

De acordo com Kim83, seria possível extrair, todavia, da Constituição, que o sentido 

por ela utilizado é o mesmo da Grécia clássica, ou seja, cidadania representaria os direitos do 

indivíduo que vive em sociedade.  

Assevera o autor a necessidade de interpretação do artigo 1º, II, da Constituição Federal, 

em sua extensão máxima, “reconhecendo-a como dever do Estado Democrático de Direito de 

reconhecer e garantir a proteção da dignidade da pessoa humana, sem qualquer discriminação 

ou exclusão”. 

Miranda84, por seu turno, explica: 

Cidadania é a qualidade de cidadão. E, por este motivo, a palavra 

“nacionalidade” – embora mais corrente e não sem conexão com o fundo do 

Estado nacional – deve ser afastada, porquanto menos precisa. “Nacionalidade” 

liga-se a nação, revela a pertença a uma nação, não a um Estado. Ou, se se 

atender a outras utilizações consagradas, trata-se de termo com extensão maior 

do que cidadania: nacionalidade têm as pessoas coletivas e nacionalidade pode 

ser atribuída a coisas (navios, aeronaves), mas cidadania só possuem as pessoas 

singulares. 

Cidadania significa ainda, mais vincadamente, a participação em Estado 

democrático. Foi nesta perspectiva que o conceito foi elaborado e se difundiu 

após a Revolução francesa. E se, por vezes, parece reservar-se o termo para a 

cidadania ativa, correspondente à capacidade eleitoral, a restrição acaba por 

radicar ainda na mesma ideia. 

                                                 
82 Embora Jaime Pinsky mencione um esvaziamento do conceito de cidadania, pela excessiva restrição do seu 

significado, deve-se ressaltar que, no contexto da elaboração desta obra, era usual restringir-se o conceito de 

cidadania ao mero exercício do direito ao voto. Neste aspecto, evidentemente, a restrição do significado era nociva. 

Presentemente, todavia, observa-se uma excessiva ampliação do conceito de cidadania, o que se mostra ainda mais 

nefasto. 

83 KIM, Richard Pae. O conteúdo jurídico de cidadania na Constituição Federal do Brasil, in MORAES, Alexandre; 

KIM, Richard Pae (Coords.). Cidadania: O novo conceito jurídico e a sua relação com os direitos fundamentais 

individuais e coletivos, p. 26. 

84 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição, p. 101 a 102. 
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É certo que cidadania não é simples sinônimo de nacionalidade. Isso se verifica não só 

pelo posicionamento doutrinário a este respeito, mas pelos próprios preceitos constitucionais 

que tratam da cidadania, como o artigo 22, XIII, artigo 62, § 1º, inciso I, alínea “a”, e artigo 68, 

§ 1º, II. Nestes dispositivos constitucionais, a cidadania é tratada ao lado da nacionalidade, o 

que significa, necessariamente, que se tratam de “coisas” diferentes. 

Todavia, embora se possa afirmar que cidadania não é, simplesmente, igual a 

nacionalidade, é difícil estabelecer um conceito preciso, até mesmo em virtude do seu caráter 

abstrato, da sua baixa densidade normativa.  

Prefere-se, assim, a definição de Farah85, para quem cidadania é “o estatuto que rege, 

de um lado, o respeito e a obediência que o cidadão deve ao Estado e, de outro lado, a proteção 

e os serviços que o Estado deve dispensar, pelos meios possíveis, ao cidadão”. 

 

4.2.3 Inviolabilidade do direito à vida 

Há controvérsias quanto à natureza da inviolabilidade do direito à vida, se propriamente 

um princípio constitucional, ou se regra. Esta discussão, entretanto, foge ao objeto da presente 

dissertação, razão pela qual nos limitamos a mencionar a existência da controvérsia. 

Verifica-se que a inviolabilidade do direito à vida vem sendo tratada – especialmente 

nas lides que envolvem a obrigação do Estado ao fornecimento de prestações em saúde – como 

se qualquer negativa estatal ao fornecimento de prestações em saúde significasse, 

necessariamente, violação ao direito à vida. Uma análise mais atenta da norma constitucional e 

de suas origens, entretanto, não deixa margem a este entendimento. 

Canotilho86 explica a origem do conceito de inviolabilidade do direito à vida: 

Se as ideias contratuais de Hobbes desembocaram na legitimação do poder 

absoluto, em Locke a teoria contratual conduzirá à defesa da autonomia 

                                                 
85 FARAH, Elias. Cidadania, p. 1. 

86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 384. 
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privada, essencialmente cristalizada no direito à vida, à liberdade e à 

propriedade. 

Esta concepção do individualismo possessivo influenciará, em parte, 

decisivamente, a teoria liberal dos direitos fundamentais que os considerará 

sempre como direitos de defesa do cidadão perante o Estado, devendo este 

abster-se da invasão da autonomia privada. 

É evidente que o direito à saúde é um meio para garantia do direito à vida. Entretanto, 

não se vê problema algum em se discutir a amplitude do direito à saúde, ainda que esta seja um 

meio de garantia do direito à vida. O fato de o Estado limitar as prestações a serem fornecidas 

à população não significa uma violação ao direito à vida dos indivíduos. 

Assim como um indivíduo pode se julgar violado em seu direito à vida, por exemplo, 

pelo simples fato de o Estado lhe ter recusado o fornecimento de medicamento importado não 

homologado pela ANVISA, poder-se-ia interpretar como violadora do seu direito à vida a 

administração de um medicamento que não goza de suficiente segurança, já que não 

suficientemente estudado pelos órgãos públicos. 

Da mesma forma que, em outro exemplo, um cidadão poderia considerar que a recusa 

ao custeio de procedimento cirúrgico no exterior significaria violação ao seu direito à vida, 

poder-se-ia considerar que o custeio público deste mesmo procedimento refletiria violação ao 

direito à vida dos demais usuários do SUS, que terão diminuídos os recursos destinados ao 

atendimento à coletividade. 

A doutrina dá, ao direito à vida, menor abrangência do que aquela concedida pelo Poder 

Judiciário, nas ações que discutem a obrigação de fornecimento de prestações em saúde. 

Munuera87, tratando do direito à Saúde na Espanha, ressalta haver 

Profunda conexão com o valor constitucional de “dignidade da pessoa humana” 

(artigo 10) e o direito fundamental à vida e à integridade física e moral (artigo 

15), cujo conteúdo dificilmente se explicaria sem a garantia, pelo Poder Público, 

de mínimas condições de saúde88.  

                                                 
87 MUNUERA, Andrés Navarro. Bioetica y Ley General de Sanidad, in CASADO, María et al. Bioética y Derecho, 

p. 91. 

88 Tradução livre. Texto original: “profunda conexión com el valor constitucional de ‘dignidad de la persona’ 

(artículo 10) y el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), cuyo contenido 

difícilmente se explicaría sin la garantía por el poder público de unas mínimas condiciones de salud”. 
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Observe-se, todavia, que o autor, embora vincule o conteúdo do direito à vida com o do 

direito à saúde, deixa claro que a vinculação se dá, tão somente, com relação às mínimas 

condições de saúde. 

Também Canotilho89 é da opinião de que “o direito à vida, consagrado no art. 24.71, 

significa não apenas direito a não ser morto, mas também direito a viver, no sentido do direito 

a dispor de condições de subsistência mínimas”. 

De fato, somente se pode considerar violado o direito à vida se o Estado não garantir 

um mínimo de saúde, um mínimo de subsistência, um mínimo de assistência aos cidadãos. 

Entretanto, a partir de certos limites, já não há mais esta vinculação. 

Para Moraes90, a garantia de inviolabilidade do direito à vida tem dupla acepção, “sendo 

a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à 

subsistência”. É imposta ao Estado, ademais, uma dupla obrigação: de cuidar de todos aqueles 

que não disponham de suficientes recursos, por incapacidade de obtê-los, e de efetivar órgãos 

públicos e privados para a prestação de serviços públicos necessários à manutenção de um 

“nível mínimo de vida digna da pessoa humana”. 

Como se vê, a garantia de inviolabilidade do direito à vida, em matéria de direitos 

prestacionais, está limitada àquilo que se poderia definir como “mínimo existencial”. 

Deixando claro que o princípio constitucional da inviolabilidade do direito à vida não 

tem a dimensão que o Poder Judiciário usualmente lhe dá, Canotilho91 explica que o direito à 

vida é um “direito subjectivo de defesa”, que tem como deveres jurídicos correspondentes, do 

Estado e dos demais cidadãos, de não-agressão a este bem da vida.  

Para o autor, embora possa coexistir uma dimensão protetiva ao direito à vida – que 

poderá, por exemplo, determinar que o Estado crie serviços de polícia, sistemas prisionais e 

organização judiciária – o direito de defesa é o traço caracterizador do enquadramento do direito 

                                                 
89 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p.399. 

90 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência, p. 87. 

91 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 401 a 402. 
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à vida no catálogo de direitos, liberdades e garantias. Contrariamente, o direito à escola – e, 

aqui, entendemos que também o direito à saúde – depende de prestações do Estado, “não 

podendo o respectivo titular, a partir da norma constitucional, retirar um direito subjetivo self 

executing”. 

 

4.2.4 Solidariedade Social 

Encontra-se, no artigo 3º da Constituição Federal, incisos I e IV, um dos mais 

importantes princípios que devem reger o Estado brasileiro: o Princípio da Solidariedade, que 

abrange dois dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: a construção de 

uma sociedade justa e solidária, e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Parte da doutrina do classifica o princípio da solidariedade como um princípio implícito 

da seguridade social. É o caso de Tsutiya92, que afirma:  

O princípio da solidariedade é que está implícito em qualquer análise que se 

faça do Direito da Seguridade Social. O art. 3º da Constituição da Republica 

positiva que: ‘Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I- construir uma sociedade livre, justa e solidária’. Com isso, o 

constituinte torna obrigatória a observância do princípio da solidariedade. 

 

Correia e Correia93, por seu turno, consideram a que a solidariedade é um explícito 

princípio da seguridade social:  

Consoante a doutrina, em entendimento unânime, este é o mais importante 

princípio e, por isso, denominado fundamental, ou seja, uma vez ausente, 

impossível falar-se em seguridade social. Tal afirmação prende-se ao fato de a 

seguridade social abranger toda uma coletividade, tendo por contribuintes 

aqueles que, com capacidade contributiva, contribuem em favor daqueles 

desprovidos de renda. 

[...] 

                                                 
92 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 64 a 65. 

93 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da seguridade social, 

p. 113 e 115. 
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Trata-se de princípio constitucional explícito (arts. 3º, I, e 195, caput, da 

Constituição Federal). Embora vislumbrado sempre sob a lógica do custeio, 

deve ser tratado também para fins da concessão com justiça social dos 

benefícios. Caso contrário, bastaria solidariedade no custeio, pouco importando 

esta no instante da distribuição dos benefícios, o que romperia o pacto de fidúcia 

que deve informar, como elemento constitutivo, qualquer ato jurídico de 

seguridade social. 

 

Embora se trate de mera questão de conveniência metodológica, prefere-se considerar 

que a Solidariedade é um princípio geral, aplicável à República Federativa do Brasil como um 

todo, e não somente à área da seguridade social. E, por esta razão, a solidariedade, foi tratada, 

na presente dissertação, no capítulo referente aos princípios constitucionais gerais. 

Entretanto, não se pode deixar de mencionar que, além dos incisos do artigo 3º, que 

tratam da solidariedade como um princípio geral, há previsões expressas atinentes à 

solidariedade na seguridade social: no artigo 194, parágrafo único, e no artigo 195. 

Para Pierdoná94,  

No que tange à seguridade social, os artigos 194 e 195 da Constituição 

demonstram que a solidariedade é a base da proteção social brasileira. O caput 

daquele artigo estabelece que as ações de seguridade social são de 

responsabilidade tanto dos Poderes Públicos quanto da sociedade, revelando a 

solidariedade no que tange à execução das ações protetivas. O caput do artigo 

195 preceitua que o financiamento da seguridade social é de responsabilidade 

de toda a sociedade. 

O princípio da solidariedade desempenha um papel fundamental na seguridade 

social, a qual, por ter um caráter universal, proporciona proteção a todos aqueles 

que estão em situação de necessidade. 

 

A solidariedade, assim, representa um dos pilares da seguridade social. É um dos mais 

importantes princípios a serem levados em consideração, quando do surgimento de conflitos 

entre princípios constitucionais, em matéria de saúde pública. 

Diversos desdobramentos podem decorrem do princípio da solidariedade, como, por 

exemplo, a possibilidade de o SUS cobrar, das operadoras de planos e seguros privados de 

                                                 
94 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 



58 

 

 

assistência à saúde, o ressarcimento dos gastos com o atendimento aos seus consumidores e 

dependentes95. 

Em razão da amplitude das possibilidades de aplicação deste princípio em matéria de 

saúde, a relação da solidariedade social com a interpretação dos direitos da saúde pública será 

tratada, de forma mais aprofundada, no capítulo 6, que trata dos limites jurídico-constitucionais 

à universalidade da cobertura na saúde. 

 

4.3 Princípios Gerais da Seguridade Social 

A Constituição Federal, ao tratar da seguridade social, no artigo 194, define-a como 

um conjunto integrado de ações, cuja iniciativa deve ser não somente dos Poderes Públicos, 

mas de toda a sociedade, destinando-se a garantir direitos referentes à saúde, previdência e 

assistência, cabendo ao Poder Público organizá-la, com base em diversos objetivos. 

Para a doutrina, o que a Constituição Federal chama de objetivos são, em verdade, 

princípios constitucionais que devem ser aplicados a toda a área da seguridade social. Estudar-

se-ão, neste capítulo, tais objetivos / princípios constitucionais. 

 

4.3.1 Universalidade na cobertura e no atendimento 

A universalidade, como princípio da Seguridade Social, tem suas origens históricas no 

sistema idealizado por Beveridge. Como já explicitado96, não foi ele o responsável pela criação 

da ideia de universalidade, mas o sucesso do sistema implantado na Inglaterra foi responsável 

pela sua disseminação no plano internacional. 

                                                 
95 Artigo 32, da Lei 9.956/1998: “Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º 

do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde 

previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições 

públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS”.  

O referido dispositivo foi regulamentado, pela ANS, por meio de diversas normas de natureza regulamentar, como, 

dentre outras, as Resoluções Normativas - RN 253/2011 e 358/2014, e a Instrução Normativa – IN 54/2014. A 

efetiva implementação do sistema de ressarcimento, todavia, ainda não se encontra completa. 

96 Destacamos, no capítulo 2, que o próprio Beveridge descreveu, em seu Relatório,  a universalidade do sistema 

neozelandês. 
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Como uniformemente reconhecido pela doutrina brasileira – e conforme expresso texto 

constitucional, que fala em “universalidade da cobertura e do atendimento” – o princípio da 

universalidade apresenta dois aspectos: um objetivo (universalidade na cobertura) e um 

subjetivo (universalidade no atendimento). 

Ou seja, a seguridade social é universal tanto quanto aos sujeitos – embora haja 

limitações de sujeitos quando se trata das áreas da previdência e da assistência, que se dirigem, 

respectivamente, aos trabalhadores remunerados e aos necessitados – quanto em relação ao 

objeto, ou seja, aos riscos cobertos. 

Balera e Mussi97 esclarecem que quaisquer situações a representar riscos estariam 

compreendidas na cobertura de proteção social pretendida pelo sistema brasileiro, e todas as 

pessoas seriam destinatárias desta proteção social. O princípio da universalidade decorre do 

princípio da isonomia, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. 

Para Correia e Correia98, “com a universalidade busca-se atender o maior número de 

pessoas possível (universalidade subjetiva) no maior número de contingências possível 

(universalidade objetiva)”. 

Gonçalves99 esclarece que, prima facie, universalidade seria “proteger a todos em 

todas as situações de necessidade social”; “proteger socialmente cada um dos indivíduos, do 

berço ao túmulo”. Entretanto, o autor explora, em sua obra, a seletividade e a distributividade 

como limitadoras da universalidade da saúde – o que mostra ser necessário um estudo muito 

além da análise superficial da universalidade. 

Ressalte-se que, para Pierdoná100, a universalidade, na área da seguridade social, tem 

duas faces: a primeira é a da saúde, universalizada, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal. Na outra face, a seguridade é dividida em previdência e assistência, ambas com limites 

nos seus aspectos subjetivos de proteção, dirigindo-se a previdência aos trabalhadores e seus 

dependentes, e a assistência aos necessitados.  

                                                 
97 BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane M. Direito Previdenciário – Edição eletrônica. 

98 CORREIA, Marcus O. Gonçalves; CORREIA, Érica P. Barcha. Curso de direito da seguridade social, p. 111. 

99 GONÇALVES, Ionas Deda. Seletividade e Distributividade no Sistema Único de Saúde, p. 172. 

100 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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Somente com a união das duas áreas – previdência e assistência – é que se chega à 

universalidade. No que se refere à saúde, a universalidade opera por si, sem a necessidade de 

conjugação com outra área. Entretanto, o conceito de universalidade, em saúde, tem diferentes 

nuances, dependendo de diversos fatores sociais e políticos. 

Em diferentes países, há formas diversas de pensar a universalidade na saúde. Podem 

existir diferentes graduações, tanto na universalidade da cobertura, quanto na universalidade do 

atendimento. 

Verifica-se, por exemplo, que no Brasil a universalidade no atendimento não é tão 

ampla quanto possa parecer. Os gastos dos consumidores de planos e seguros privados de 

assistência à saúde e de seus dependentes, por exemplo, serão ressarcidos pelas operadoras ao 

SUS – ou, ao menos, poderão sê-lo101. Poder-se-ia considerar, então, que a universalidade no 

atendimento não abrange os consumidores de planos e seguros privados de assistência à saúde 

e seus dependentes. 

Também no que se refere à universalidade da cobertura, a amplitude não deveria ser 

tanta quanto a que lhe tem sido dada, especialmente, pelo Poder Judiciário. Estudar-se-á, a 

universalidade da cobertura e sua amplitude, com maior profundidade, no capítulo 5 desta 

dissertação. 

Ainda assim, podemos desde logo mencionar que a universalidade, além de um 

princípio constitucional, é um objetivo a ser perseguido pelo Estado. Sendo financeira, 

burocrática e logisticamente impossível, desde o primeiro momento, proteger a todos em face 

de todos os riscos à saúde, deve-se, gradualmente, aumentar a proteção, por meio de etapas a 

serem definidas pelo legislador ordinário e pelas políticas públicas. 

Evidentemente, o básico, em matéria de saúde, nunca poderá ser negado, por constituir 

o que a doutrina denomina mínimo existencial. Os acréscimos ao conteúdo básico serão 

graduais e constantes – vedado o retrocesso – até que seja possível dar a maior amplitude 

possível ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. 

                                                 
101 Embora, por questões diversas, o SUS não consiga reaver todas as despesas passíveis de ressarcimento, o fato 

é que a legislação infraconstitucional determina o ressarcimento. É necessário, todavia, um esforço conjunto das 

autoridades de saúde e da ANS, para que o sistema de ressarcimento seja mais efetivo. 
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4.3.2 Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais 

A Constituição Federal estabelece, no inciso II, do parágrafo único, do artigo 194, a 

“uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais”.  

Para Correia e Correia102, trata-se de desdobramento do princípio da isonomia, com 

aplicação no direito da seguridade social.  

Gonçalves103 assevera que os benefícios dos trabalhadores rurais eram distintos 

daqueles concedidos aos trabalhadores urbanos, sendo reduzido o seu rol de prestações. Com a 

Constituição de 1988, essa dívida histórica veio a ser resgatada, estabelecida a igualdade entre 

trabalhadores urbanos e rurais. “uniformidade significa acesso às mesmas prestações; 

equivalência quer dizer igualdade de valores”, respeitado a máxima do princípio da igualdade, 

que pressupõe “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se 

diferenciem”, “desde que a diferenciação tenha por objetivo possibilitar ao trabalhador do 

campo – notoriamente desfavorecido – igualdade de condições materiais e de acesso aos 

benefícios da Seguridade”. 

Tsutiya104 explica que as diferenças que existiam entre os trabalhadores urbanos e rurais 

decorriam da organização da classe trabalhadora urbana, à época da criação, por Getúlio 

Vargas, das leis trabalhistas. 

Para Castro e Lazzari105, tal princípio também estaria previsto no artigo 7º da 

Constituição, e teria, por significado, a obrigatoriedade de tratamento uniforme aos 

trabalhadores urbanos e rurais, devendo ser idênticos os benefícios e serviços (uniformidade), 

para idênticos eventos cobertos pelo sistema (equivalência), não significando, todavia, 

identidade de valores dos benefícios, eis que equivalência não é sinônimo de igualdade. 

Ademais, “os critérios para concessão das prestações de seguridade social serão os mesmos; 

                                                 
102 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da seguridade social, 

p. 113. 

103 GONÇALVES, Ionas Deda.Col. Direito Previdenciário, p. 28. 

104 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 66. 

105 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário – Versão 

digital. 



62 

 

 

porém, tratando-se de previdência social, o valor de um benefício pode ser diferenciado – caso 

do salário-maternidade da trabalhadora rural enquadrada como segurada especial”. 

Leciona Pierdoná106: 

Também em relação à saúde o tratamento era diverso. Enquanto os 

trabalhadores urbanos tinham acesso à saúde, os rurais ficavam na dependência 

de recursos e, além disso, poderia haver a cobrança do usuário, conforme se 

pode observar no preceito do art. 12 da LC nº 11/71: “Os serviços de saúde 

serão prestados aos beneficiários, na escala que permitirem os recursos 

orçamentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade total ou parcial 

segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente.   

 

Prossegue a autora, demonstrando que a Constituição de 1988 buscou eliminar essas 

diferenças, dirigindo a saúde a todos os cidadãos, sem fazer qualquer distinção, e não mais aos 

trabalhadores e seus dependentes, apenas. Menciona, ainda, duas únicas distinções possíveis 

entre trabalhadores urbanos e rurais – previstas no artigo 198, § 8º, e no artigo 201, § 7º, inciso 

II, segunda parte, ambos da Constituição Federal – distinções estas que, por se limitarem a 

detalhes da previdência social, não serão ora exploradas. 

Tanto na área da saúde quanto na da assistência, não há qualquer possibilidade de 

distinção entre as populações urbanas e rurais. 

Evidentemente, em termos práticos de políticas públicas, há maior dificuldade de 

alcance nas ações de saúde para as populações rurais.  

Entretanto, apesar das dificuldades, deverão estas ser superadas pelo Poder Público, de 

forma a possibilitar, também às populações dos locais mais remotos, o pleno acesso aos serviços 

de saúde fornecidos ao restante da população. Afinal, considerando-se a igualdade 

constitucionalmente concedida a todos os cidadãos, deverão ter todos eles acesso às mesmas 

espécies de prestação em saúde, independentemente de quaisquer fatores sociais, econômicos 

ou mesmo geográficos. 

Este princípio, em matéria de saúde pública, vem sendo suprimido pela indiscriminada 

atuação ativista no Poder Judiciário, usualmente mais preocupada com a concessão de decisões 

                                                 
106 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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individuais em matéria de saúde, do que com a possibilidade de todos os brasileiros terem 

acesso às mesmas prestações em saúde. 

Sabe-se que, nos locais mais remotos do país, os cidadãos, especialmente os mais 

pobres, não têm acesso nem mesmo aos mais simples diagnósticos. Exames simples – como 

mamografias, radiografias, biópsias – demoram meses para serem agendados. Muitos enfermos 

não chegam a sobreviver até que o diagnóstico seja realizado. 

Por outro lado, pessoas socioeconomicamente mais favorecidas – com maior nível de 

escolaridade, residentes em regiões metropolitanas, atendidas por médicos particulares e/ou 

ligados a planos de saúde, com maior acesso às mais recentes pesquisas científicas – recebem 

rápida e eficazmente seus diagnósticos. 

O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais, portanto, em matéria de saúde, deve ser visto não apenas sob o prisma da 

dicotomia “urbanos-rurais”, mas de forma ampla.  

A uniformidade e a equivalência devem ser vastamente aplicadas na saúde, buscando-

se sempre que toda a população tenha acesso aos mesmos benefícios e serviços. E isso somente 

pode ocorrer por meio de legislação e políticas públicas abrangentes ou, em caso de 

insuficiência das leis e políticas públicas e/ou inércia do Poder Público, por meio de decisões 

judiciais coletivas, a proteger todos os cidadãos que necessitem da mesma proteção. 

 

4.3.3 Seletividade e distributividade 

Embora seletividade e distributividade sejam coisas distintas, ambas são tratadas em 

conjunto, por constituírem um único princípio – princípio este, como assevera Tsutiya107, 

dirigido ao legislador, que, pela seletividade, poderá eleger os riscos e contingências sociais a 

serem cobertos e, pela distributividade, deverá criar “critérios/requisitos para o acesso ao objeto 

de proteção, de forma a atingir o maior número de pessoas e a proporcionar uma cobertura mais 

ampla”. Ressalta o autor que 

                                                 
107 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 66. 
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Em regra, pelo princípio da universalidade de cobertura e atendimento, todos os 

cidadãos teriam direito a todos os benefícios. O princípio da seletividade e 

distributividade permite que se faça uma seleção de segurados necessitados para 

a obtenção dos benefícios citados. Portanto, o princípio da seletividade e 

distributividade impõe limites ao princípio da universalidade de cobertura e 

atendimento. 

 

De acordo com Balera e Mussi108, pela seletividade, fixa-se o rol das prestações a serem 

garantidas aos beneficiários do sistema; a distributividade, por seu turno, define o grau de 

proteção devido a cada um. A seletividade se refere ao momento pré-legislativo, o momento 

em que o legislador fixa prioridades. É a “escolha progressiva do plano de proteção”.  

Gonçalves109 observa que, em virtude do seu caráter de normas principiológicas, ao 

serem confrontados os princípios – o da universalidade, dum lado, e o da seletividade e 

distributividade, do outro – poderão estes ser aplicados em diversos graus, sem seguir a lógica 

do tudo-ou-nada, podendo apresentar um peso relativo de acordo com o caso concreto. Um ou 

outro poderá prevalecer, dependendo da análise de cada caso concreto. 

Para Pierdoná110, por constituir a universalidade um “vir a ser, rumo à sua efetivação”, 

etapas a serem cumpridas devem ser selecionadas, atendendo-se, primeiramente, a pessoas e 

situações prioritárias. Revela a seletividade, assim, uma contenção provisória da 

universalidade.  

No que se refere à escolha das pessoas e situações prioritárias – prossegue a autora – 

uma das diretrizes a ser adotada é a distributividade, ou seja, devem ser levadas em 

consideração a justiça e o bem-estar social – de modo a ser garantida, simultaneamente, a 

efetivação dos objetivos do Estado brasileiro, especialmente a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das 

desigualdades sociais. Outra diretriz, específica da saúde, é a priorização das atividades 

preventivas. 

                                                 
108 BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane M. Direito Previdenciário – Edição eletrônica. 

109 GONÇALVES, Ionas Deda. Seletividade e Distributividade no Sistema Único de Saúde, p. 173. 

110 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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A seletividade consiste, então, na possibilidade – ou necessidade – de serem formuladas 

escolhas, rumo à efetivação do princípio da universalidade. E a distributividade, de outro lado, 

consiste nas regras a serem observadas para a formulação destas escolhas. 

Observamos, todavia, haver controvérsias quanto ao objeto das escolhas, a depender da 

dimensão que se dê ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento.  

Nossa concepção é de que, pela universalidade do atendimento, todos os cidadãos 

deverão receber proteção, podendo haver seleção entre cidadãos somente em casos extremos, 

de necessidade imediata de concretização do objetivo constitucional da redução das 

desigualdades. Ou seja, somente seria possível a escolha de determinados cidadãos em 

detrimento de outros em situações limite, nas quais restasse impossível o atendimento mínimo 

a toda a população em situação de risco, ocasião em que seria possível a aplicação, em sua 

essência, do princípio da isonomia: tratamento desigual aos desiguais, na medida da sua 

desigualdade. Nesta hipótese, então, dar-se-ia prioridade aos mais necessitados, decorra esta 

necessidade da sua maior exposição aos riscos, ou da sua menor possibilidade de, sem o Estado, 

enfrentá-los. 

Já em relação à universalidade da cobertura, entende-se que todos os riscos deverão ser 

imediatamente protegidos, cabendo ao legislador e às políticas públicas a formulação da escolha 

apenas quanto à forma de proteção a estes riscos – salvo, como ocorre com a universalidade do 

atendimento, situações-limite. 

 

4.3.4 Irredutibilidade do valor dos benefícios 

Antes de se adentrar, especificamente, no estudo deste princípio, faz-se necessário um 

prévio esclarecimento, quanto às prestações da seguridade social. As formas de intervenção da 

seguridade social dividem-se em serviços, benefícios e utilidades. Benefícios são, em regra, 

prestações pecuniárias, em dinheiro. Utilidades são bens fornecidos pelo Poder Público, como 

medicamentos, leite etc. 

Assim, este princípio, embora esteja dentre os que regem a seguridade social, dirige-se, 

com maior especificidade, às áreas da previdência e da assistência social. Afinal, no âmbito da 

saúde, não há pagamento de benefícios; apenas prestação de serviços e fornecimento de 

utilidades. 
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Poder-se-ia aplicar a irredutibilidade, porém, em relação à proteção já dada à saúde. 

Considerando-se que a universalidade é um “dever-ser”, a ser buscado mediante aumentos 

graduais da proteção, a cada aumento de proteção observado deve-se aplicar a irredutibilidade.  

Poder-se-ia, então, considerar que do princípio da irredutibilidade decorre a aplicação, 

em matéria de saúde, do princípio da “proibição do retrocesso social”, tratado na obra de 

Canotilho111, segundo o qual, uma vez obtido determinado grau de realização no âmbito dos 

direitos sociais e econômicos, passam simultaneamente a constituir uma garantia institucional 

e um direito subjetivo. Este princípio limitaria a reversibilidade dos direitos adquiridos em 

matéria de segurança social, subsídio de desemprego e prestações de saúde. 

No caso da saúde, portanto, não se aplicaria exatamente o princípio da irredutibilidade 

do valor dos benefícios, mas, de forma tecnicamente mais adequada, o princípio da 

irredutibilidade da proteção em saúde, ou da irredutibilidade da cobertura em saúde. Ou, no 

caso de se preferir a adoção de um posicionamento mais próximo da doutrina tradicional, 

aplicar-se-ia o princípio da proibição do retrocesso social, implícito na Constituição Federal, 

especialmente nos objetivos fundamentais da República, contidos no artigo 3º. 

 

4.3.5 Equidade na forma de participação do custeio 

Equidade, como sabido, tem relação com o conceito de justiça. Assim, a equidade na 

forma de participação do custeio significa que a participação de cada um – trabalhador, 

empregador, Poder Público e sociedade como um todo – no custeio da seguridade deve ser 

determinada segundo os conceitos de justiça.  

Há divergências com relação à abrangência do conceito de equidade na forma de 

participação do custeio. Para parte da Doutrina, como Tsutiya112, há íntima relação entre este 

princípio, a isonomia e a capacidade contributiva, devendo ser aplicadas alíquotas iguais para 

contribuintes na mesma situação fática, e alíquotas desiguais para contribuintes em situação 

desigual. 

                                                 
111 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 338 e 339. 

112 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 66. 
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Outra corrente não vislumbra tal identidade. É o caso de Santos113, que defende não 

haver, propriamente, correspondência entre equidade na forma de participação no custeio e o 

princípio da capacidade contributiva, devendo-se considerar, pelo princípio da equidade no 

custeio, não somente a capacidade econômico-financeira do sujeito passivo, mas, 

principalmente, a atividade por ele exercida. Assim, “quanto maior a probabilidade de a 

atividade exercida gerar contingências com cobertura, maior deverá ser a contribuição”. 

No que se refere à relação entre equidade e isonomia, Costa114 considera serem 

princípios absolutamente distintos, pois, pelo princípio da equidade na forma de participação 

do custeio, poderá o legislador fazer adequações quanto às participações no financiamento, 

podendo, inclusive, estabelecer alíquotas diferenciadas, de acordo com o contribuinte. 

Pierdoná115 defende: 

O princípio, ora analisado, permite a cobrança de valores dos usuários das 

prestações de seguridade social, na medida da sua própria renda ou de sua 

família. Isso porque, se o Estado brasileiro tem como um de seus objetivos a 

redução das desigualdades sociais, a gratuidade das prestações de saúde a todos, 

por exemplo, independentemente dos rendimentos dos destinatários, aumentará 

as desigualdades e não as reduzirá. 

Em relação a isso, deve ser ressaltado que é a legislação infraconstitucional que 

estabelece a gratuidade das prestações do Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 

nº 8.080/90). Entretanto, para dar efetividade ao princípio da equidade na forma 

de participação do custeio e, dessa forma, buscar reduzir as desigualdades 

sociais, talvez o mais adequado seria a instituição da cobrança de valores, 

segundo a capacidade econômica dos usuários e as contingências cobertas. Para 

tanto, a legislação deverá ser alterada. 

 

Complementando este raciocínio, menciona-se que, ao menos aparentemente, não era 

intenção do Constituinte a implantação de um sistema de saúde gratuito. Como exemplo do que 

ora se menciona, cite-se o inciso IV, do artigo 7º da Constituição Federal, que, ao tratar do 

salário mínimo, estabelece que este deverá ser capaz de atender às necessidades vitais básicas 

do trabalhador e de sua família, com diversos itens, dentre eles saúde. Havendo expressa 

                                                 
113 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado, p. 41. 

114 COSTA, Karla Medeiros C. O impacto dos benefícios previdenciários no desenvolvimento econômico dos 

municípios brasileiros: uma leitura a partir do princípio da solidariedade, p. 31. 

115 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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previsão da possibilidade de o trabalhador ter gastos com sua saúde, poder-se-ia considerar que 

o silêncio da constituição quanto à gratuidade é um “silêncio eloquente”. 

Afirmamos, ainda, que já existe a possibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, de 

cobrança pelos serviços públicos de saúde: trata-se da hipótese prevista no artigo 32, da Lei 

9.956/1998:  

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso 

I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela 

ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, 

prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições 

públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

 

Entende-se que este dispositivo legal atende, efetivamente, ao princípio da equidade: 

embora a denominada “Lei dos Planos e Seguros de Saúde” estabeleça que o ressarcimento será 

feito pelas operadoras, a lógica de mercado mostra que os custos sempre são suportados pela 

massa de consumidores. Assim, os ressarcimentos a que se refere o dispositivo legal serão 

suportados pelos contratantes de planos e seguros privados de assistência à saúde, usualmente 

mais favorecidos socialmente, dando-se voz, portanto, ao princípio da equidade na forma de 

participação do custeio. 

 

4.3.6 Diversidade da base de financiamento 

O princípio da diversidade da base de financiamento, expresso no inciso VI, do artigo 

194 da Constituição Federal decorre da insuficiência da tradicional tripartição do 

financiamento, oriunda do sistema bismarckiano.  

Embora, no Brasil, vigorasse a tripartição desde a Constituição de 1934, os recursos, 

claramente, não seriam suficientes para a ampliação dos direitos da seguridade social, 

especialmente a partir da Constituição de 1988. A sociedade brasileira ansiava por justiça 

social, por um aumento da proteção dos direitos da seguridade social. Fazia-se imprescindível, 

então, encontrar uma forma de ampliar as bases de financiamento da seguridade social, de forma 

segura, minimizados os riscos de quebra financeira do sistema. 
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Decorre este princípio, como ressalta Santos116, do princípio da solidariedade, pelo 

qual todos os segmentos sociais devem contribuir para o financiamento da seguridade, na 

medida de suas possibilidades. Incumbe a todos a proteção social, pelo fato de que a 

desigualdade social é um incômodo a toda a sociedade.  

Afinal, como mencionado por Tsutiya117, o financiamento da seguridade há de ser um 

instrumento a serviço do bem-estar e da justiça social. 

Pierdoná118 esclarece que o financiamento da seguridade social, disciplinado no artigo 

195 da Constituição Federal, prevê a participação, de forma direta e indireta, de toda a 

sociedade, o que revela o princípio da solidariedade, aplicável à proteção social. Leciona, ainda, 

que o financiamento indireto se dá por meio da destinação, nos orçamentos dos entes 

federativos, de recursos, bem como por meio de recursos oriundos dos concursos de 

prognósticos realizados pelo Poder Público. A forma direta, por seu turno, efetiva-se pelas 

contribuições sociais, pressupostas nos incisos do artigo 195 e no artigo 239, além de outras 

que, por meio de lei complementar, poderão vir a ser instituídas. 

Este princípio, de acordo com Balera e Mussi119, possui uma dimensão objetiva e uma 

subjetiva, correspondentes, respectivamente, aos fatos sobre os quais incidirão as contribuições, 

e às pessoas que verterão as contribuições. O legislador complementar poderá, dependendo de 

sua atividade inventiva, elaborar novas fontes de custeio – o que, futuramente, mostrar-se-á 

indispensável à expansão do sistema de proteção. O próprio Constituinte observou parcialmente 

este princípio, eis que, antigamente, existia somente contribuição sobre remunerações e, 

atualmente, a base é diversificada, com contribuições sobre o lucro, sobre o faturamento, e 

outras. 

Segundo a Constituição vigente, a seguridade social será financiada, direta e 

indiretamente, por toda a sociedade. Os recursos provirão dos orçamentos de todos os entes 

federativos, além de contribuições destinadas especificamente à seguridade social. 

                                                 
116 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado, p. 41. 

117 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 68. 

118 PIERDONÁ, Zélia Luiza. in DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional – Edição 

eletrônica. 

119 BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane M. Direito Previdenciário – Edição eletrônica. 
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Picoloto120, asseverando que o princípio da diversidade da base de financiamento tem 

como objetivo agregar o maior número possível de fontes de custeio, ao sistema de seguridade 

social, de forma a minimizar os riscos financeiros do sistema. Finalmente, descreve que o artigo 

195, § 4°, da Constituição Federal, prevê a possibilidade de instituição, por lei complementar, 

de novas fontes de custeio. 

A jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, entende ser 

desnecessário o respeito aos requisitos da não cumulatividade, e da ausência de identidade entre 

fato gerador ou base de cálculo de imposto previsto na Constituição. 

 

4.3.7 Caráter democrático e descentralizado da gestão 

É princípio constitucionalmente estabelecido o caráter democrático e descentralizado da 

gestão da seguridade social. Assim, além da participação popular na gestão da seguridade, a 

administração deverá ser descentralizada, pulverizada entre os entes federativos. 

A título de considerações prévias, menciona-se que a forma pela qual a Constituição 

positivou o princípio ora tratado – democratização e descentralização da administração – 

comprova um fato afirmado no capítulo 2 desta dissertação: no Brasil, em matéria de seguridade 

social, não raras vezes, confundem-se gênero (seguridade social) e espécies (saúde, previdência 

social e assistência social).  

Embora esteja situado dentre os princípios que regem a seguridade social, o princípio 

foi tratado como se dirigido fosse, exclusivamente, à previdência social.  

O texto original do inciso VII, do artigo 194, da Constituição Federal, previa a 

“participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados”. De 

acordo com o atual texto do mesmo inciso VII a democratização da administração está restrita 

à participação dos “trabalhadores, empregadores, aposentados e governo”. 

Para Pierdoná121: 

                                                 
120 PICOLOTO, Fernando. O benefício de prestação continuada da assistência social como instrumento de 

alcance à dignidade da pessoa humana, p. 66. 

121 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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A redação original, embora tenha cometido um equívoco ao mencionar “em 

especial de trabalhadores, empresários e aposentados”, referia a participação da 

comunidade, na qual pode-se entender a participação dos destinatários de cada 

uma das subáreas componentes da seguridade social. [...] 

A EC nº 20/98 conseguiu eliminar a pouca noção de sistema que o dispositivo 

continha, uma vez que retirou o termo “comunidade”. 

 

Não foram incluídos, na gestão do sistema, os usuários que não se enquadram nas 

categorias acima. Ora, os beneficiários da assistência social, por exemplo, usualmente, não são 

se enquadram em nenhuma das categorias. Os usuários da saúde, por seu turno, podem ou não 

se enquadrar. 

A despeito de a Constituição ter incluído, na democratização da seguridade, apenas os 

usuários da previdência social, há que se reconhecer que, ao tratar especificamente da saúde e 

da assistência, corrigiu parcialmente este equívoco, estabelecendo a participação da 

comunidade na saúde (artigo 198, III) e na assistência (artigo 204, II). 

Estabelece o artigo 198, caput, da Constituição Federal, que “as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único”, que tem, como uma das suas diretrizes, a “descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo” (inciso I). 

Primeiramente, deve-se considerar que o Constituinte decidiu tratar a Saúde como um 

“sistema”, expressão esta que, para Gonçalves122, presta-se a muitos significados distintos. A 

acepção que importa ao estudo da saúde é a de “um conjunto de regras que compõem um 

ordenamento jurídico”. Poder-se-ia, então, identificar, dentro da Constituição, um subsistema 

referente à saúde, bem como outros subsistemas, como o financeiro-orçamentário e os que 

cuidam da separação dos poderes e do princípio majoritários. 

Na interpretação da saúde como um dever do Estado, deve-se compreender Estado como 

poder público, que abrange União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios. A direção 

do SUS deve ser única, e exercida, em cada esfera de governo, pelo Ministério da Saúde, no 

                                                 
122 GONÇALVES, Ionas Deda. Seletividade e Distributividade no Sistema Único de Saúde, p. 154 a 156. 
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âmbito da União Federal, e pelas Secretarias de Saúde ou órgãos equivalentes, na esfera dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios123.  

A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida por Lei Orgânica do SUS, “dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, regulando em todo o território nacional as ações 

e os serviços de saúde”, “executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado”. 

Mendes124 considera que o sistema é único por seguir “a mesma doutrina e os mesmos 

princípios organizativos em todo o território nacional”, com comando único em cada nível 

federativo.  

De acordo com o princípio da Descentralização, importante pilar da Saúde, permite-se 

ao poder local, na execução das políticas públicas, adequar-se às necessidades da população 

local, nos limites do possível. 

É necessário, para uma melhor compreensão do princípio da descentralização, que se 

tenham em mente as características do pacto federativo brasileiro. Embora a administração da 

Saúde possa – e deva – ser descentralizada, também é característica da saúde a sua organização 

em um sistema único. Ou seja, não é possível que cada ente federativo aja com total 

discricionariedade, em matéria de saúde; antes, deve ser respeitada a distribuição constitucional 

de competências, de modo a ser respeitada a unidade do sistema. 

Como ressalta Arretche125, deve ser conhecida a diferenciação entre policy making e 

policy decision-making, ou seja, a distinção entre a competência de execução e a autoridade de 

decisão das políticas públicas. Descentralizada é competência, não a autoridade decisória sobre 

as políticas públicas. As decisões dos governos locais são fortemente afetadas pelos níveis 

superiores de governo, que regulam a tomada de decisões. Tratam-se de mecanismos 

institucionais limitadores da autonomia dos governos locais para a tomada de decisões sobre 

suas próprias atividades, ainda que mantenham sua autonomia política. 

                                                 
123 BRASIL, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde. p. 24. 

124 MENDES, Karyna Rocha. Curso de direito da saúde, p. 133. 

125 ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil, p. 147 e 151. 
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Os governos locais, portanto, apesar de participarem da gestão descentralizada da 

seguridade social, estão fortemente vinculados às políticas públicas traçadas pela União 

Federal.  

Quanto ao caráter democrático, Tsutiya126 defende a participação da comunidade, 

considerando-a elemento de maior importância no Estado Democrático de Direito, não 

permitindo que o Poder Público se torne insensível aos reais problemas da população. Ressalta, 

ainda, que, em virtude da solidariedade, elemento motor da Seguridade Social, o que justifica 

a chamada dos próprios interessados a participar da discussão dos problemas, e das propostas 

de soluções. 

De acordo com Correia e Correia127, o único gestor da seguridade social é o Estado, 

direta e exclusivamente responsável, ainda que se valha de entes públicos instrumentais. 

Todavia, a Constituição Federal previu, expressamente, que os trabalhadores, aposentados e 

empregadores participação, de forma democrática, da administração. 

Pierdoná128 esclarece que “o caráter democrático pode ser observado, por exemplo, na 

participação dos beneficiários nos conselhos de cada uma das subáreas, os quais foram criados 

pelas Leis nºs. 8.080/90 (saúde), 8.213/91 (previdência social) e 8.742/93 (assistência social”.  

Entende-se que a comunidade deveria ter um papel mais “ativista” do que o Poder 

Judiciário. Afinal, é a comunidade quem deve decidir quais as prioridades em matéria de saúde; 

é a ela que interessa quais escolhas serão feitas pelo legislador e pelo administrador público. 

Infelizmente, todavia, embora tenham sido implantados em grande parte dos entes 

federativos, os meios de participação popular na administração da seguridade social são pouco 

conhecidos da população. 

 

 

                                                 
126 TSUTIYA, Augusto Massayuki. Curso de Direito da Seguridade Social, p. 69. 

127 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da seguridade social, 

p. 113. 

128 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 
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4.3.8 Custeio prévio 

Trata-se de princípio expresso na Constituição Federal, reiteradamente desprezado – 

especialmente pelo Poder Judiciário, mas, também, pelo legislador infraconstitucional. 

De acordo com Pierdoná129, “o princípio do custeio prévio revela a decisão política de 

ampliar ou não o sistema protetivo, aliado à capacidade de financiamento da sociedade 

relacionada à proteção social”. 

As prestações devidas aos cidadãos, em matéria de seguridade social, são aquelas 

expressamente previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Cada uma 

das áreas da seguridade social possui seu ordenamento próprio, como é o caso das chamadas 

Lei Orgânica do SUS, Lei Orgânica da Previdência Social, e Lei Orgânica da Assistência 

Social. 

Na área da saúde, por exemplo, o Ministério da Saúde, gestor das políticas públicas, é o 

responsável pela elaboração de uma tabela, na qual estão previstos todos os procedimentos, 

medicamentos, OPM (órteses, próteses e materiais) disponibilizados pelo SUS. Esta tabela é 

constantemente atualizada, levando-se em consideração o desenvolvimento científico e os 

recursos financeiros existentes. É disponibilizada a todos os cidadãos e gestores públicos por 

meio do SIGTAP130 - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 

e OPM do SUS. 

Todas estas regras constitucionais e legais limitam os benefícios e serviços – e, também, 

as utilidades – fornecidos pela seguridade social. 

O Poder Judiciário, todavia, em ampliado ad infinitum o rol de prestações da seguridade 

social, principalmente da saúde, para conceder benefícios a quem não teria direito, para 

conceder serviços e utilidades muito além daquelas legalmente previstas para situações 

análogas.  

Não tem o Judiciário se contentado com a proteção ao risco social – no caso, a doença. 

Tem o Judiciário decidido – de acordo com critérios exclusivamente de indicação do médico 

                                                 
129 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 

130 O SIGTAP pode ser acessado pelo sítio eletrônico < http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/ 

inicio.jsp > 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/%20inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/%20inicio.jsp
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particular do cidadão – a forma pela qual o risco social será protegido, sem qualquer 

preocupação com o custo envolvido, e com a fonte orçamentária de custeio. 

Como bem ressaltado por Ciarlini131, o tema dos custos dos direitos e a sua conexão 

com os processos de exclusão social – oriundos da falta de recursos aptos à concretização destes 

próprios direitos – deve ser analisado, ao lado dos critérios de universalização dos direitos 

fundamentais sociais. Os direitos têm custos, que representam limitação ao seu atendimento, 

em razão da potencialização dos critérios de seleção em face da majoração da demanda, 

levando-se em consideração as possibilidades financeiras do Estado. 

Pierdoná132 defende que este princípio constitucional torna desnecessária a utilização do 

princípio oriundo do Direito Alemão, da “Reserva do Possível”: 

Temos sustentado que o princípio revela, ao mesmo tempo, a capacidade de 

financiamento da comunidade no que tange às prestações de seguridade social, 

bem como sua decisão política, efetivada por meio de seus representantes, para 

a ampliação do sistema protetivo.  

O referido preceito concretiza aquilo que os alemães denominam ‘reserva do 

possível’. Assim, no que tange à seguridade social, não precisamos fazer uso do 

citado princípio, já que há disposição específica relacionada ao citado sistema. 

 

A fonte de custeio dos benefícios e serviços da seguridade social constituiria, portanto, 

um limitador à concessão de prestações na área da saúde. Para que uma prestação não prevista 

em lei e/ou nas políticas públicas seja concedida, deveria previamente ser indicada uma fonte 

de custeio, sob pena de grave comprometimento da integridade do sistema. 

Entretanto, usual e reiteradamente, o Poder Judiciário e o legislador infraconstitucional 

vêm impondo obrigações ao Poder Público, criando prestações em matéria de seguridade, sem 

qualquer preocupação com a fonte de custeio. 

 

                                                 
131 CIARLINI., Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde – paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição, 

p. 32 a 34. 

132 PIERDONÁ, Zelia Luíza. O direito à saude e a impossibilidade de concessão de medicamentos por decisões 

judiciais individuais, in: Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. 
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4.4 Características constitucionais do direito à saúde 

 

4.4.1 Direito de todos e dever do Estado 

O primeiro artigo da Constituição Federal a tratar especificamente da Saúde – artigo 196 

– inicia-se com uma frase muito marcante, usualmente interpretada de forma isolada: “a Saúde 

é um direito de todos e dever do Estado”. 

O Poder Judiciário, levando em consideração apenas este trecho da norma 

constitucional, usualmente tem acolhido as mais abrangentes prestações em matéria de saúde 

pública. Também a ideia de gratuidade da saúde pública, embora não decorra de nenhuma 

disposição expressa da Constituição Federal, rotineiramente, vem sendo extraída deste trecho 

da norma. 

O primeiro aspecto, “direito de todos”, trata-se de simples reforço da ideia de 

universalidade. A amplitude interpretativa, usualmente, refere-se ao aspecto de “dever do 

Estado”. Interpreta-se, reiterada, que a expressão “dever do Estado” equivaleria ao “dever 

exclusivamente estatal”, o que não se adequa à melhor interpretação constitucional. 

O dispositivo não pode ser isoladamente aplicado – como, aliás, nenhuma outra norma 

ou princípio. Especificamente no que se refere ao artigo 196 da Constituição Federal, é 

necessário que se analise, no mínimo, a íntegra do dispositivo: a saúde, de fato, “é direito de 

todos e dever do Estado”. Este direito, todavia, deve ser “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”. 

Não se limita o direito à saúde, entretanto, àquilo que pode e deve ser garantido pelo 

Estado. 

Como ressalta Moreira133, 

A previsão constitucional da saúde como “direito de todos e dever do Estado”, 

constante do art. 196, revela a pretensão tendente à sua universalização e, 

consequentemente, impõe ao Estado a responsabilidade pela sua 

                                                 
133 MOREIRA, Davi Antonio Gouvêa Costa. A concretização do direito fundamental à saúde e a judicialização 

do acesso a medicamentos: em busca de parâmetros adequados para a tutela judicial, p. 72 a 73. 
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implementação. Isso implica, além das obrigações traduzidas em serviços e 

ações a cargo do Poder Público, também a responsabilidade estatal quanto à 

regulamentação, fiscalização e controle da assistência à saúde exercida pela 

iniciativa privada. A responsabilidade em matéria de saúde, entretanto, não se 

exaure no Estado, estendendo-se também às pessoas em geral, às unidades 

familiares, às empresas e à sociedade, conforme previsão constante do art. 2º, § 

2º, da Lei nº 8.080/90. 

 

Acrescentamos, ainda, que não somente a Lei Orgânica do SUS trata da extensão das 

responsabilidades à sociedade. O artigo 194 da Constituição, aplicável às três áreas da 

seguridade social, dispõe que o “conjunto integrado de ações” deverá ser de iniciativa não 

somente dos Poderes Públicos, mas também da sociedade. Por seu turno, o artigo 197, tratando 

especificamente da saúde, determina que a execução poderá ser realizada por “terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. Finalmente, o artigo 199 prevê que 

“a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. 

O Estado, assim, deve ser responsável por garantir a implementação do direito à saúde. 

Poderá, mas não necessariamente deverá implementar, isoladamente, este direito. 

Entende-se, destarte, que, embora seja a saúde um dever do Estado, duas importantes 

observações devem sempre acompanhar esta afirmação: primeiramente, a observação de que o 

dever não é exclusivamente do Estado, mas de toda a sociedade. Ademais, ainda que constitua 

um dever do Estado e da sociedade, o direito à Saúde encontra diversos limites jurídico-

constitucionais. 

 

4.4.2 Atendimento Integral 

Inspirado no amplo conceito de saúde contido no preâmbulo da Constituição da 

Organização Mundial da Saúde, de julho de 1946 – “a saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” – 

o Constituinte estabeleceu, no artigo 198, inciso II, da Constituição Federal, que uma das 

diretrizes da saúde é o “atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais”.  
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Restou positivado, portanto, na Constituição Federal, o princípio do atendimento 

integral em saúde.  

O conceito de integralidade, todavia, é bastante controverso. Assim como o da 

universalidade, o princípio da integralidade vem sendo interpretado de forma o mais ampla e 

irrestrita possível, tornando vazios, portanto, diversos outros princípios constitucionais. 

Propagando inexistir “uma definição de fato sobre o que seria a tal integralidade”, 

Camargo Júnior134 entende ser possível, “grosso modo”, identificar um conjunto de tradições 

argumentativas, a desembocar num agregado semântico: 

Por um lado, um discurso propagado por organismos internacionais, ligado às 

ideias de atenção primária e de promoção da saúde; por outro, a própria 

demarcação de princípios identificada em pontos esparsos da documentação 

oficial das propostas de programas mais recentes do Ministério da Saúde em 

nosso país; por fim, nas críticas e proposições sobre a assistência à saúde de 

alguns autores acadêmicos em nosso meio. 

 

Moreira135 considera que 

A integralidade consiste na obrigação, prevista no art. 198, II, da Carta de 1988, 

de que o Sistema Único de Saúde garanta aos seus usuários atendimento integral 

e priorize as atividades preventivas, sem exclusão de ações curativas. É ela 

garantida ainda pelo art. 5º da Lei nº 8.080/90, que estabelece, entre os objetivos 

do Sistema Único de Saúde, “a assistência às pessoas por intermédio de ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas”. O art. 7º, II, da mesma lei, por 

sua vez, conceitua a assistência integral como aquela decorrente de um 

“conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”.  

  

                                                 
134 CAMARGO JR, Kenneth Rochel de. As muitas vozes da integralidade. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, 

Ruben A. de (Org.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde, p.16. 

135 MOREIRA, Davi Antonio Gouvêa Costa. A concretização do direito fundamental à saúde e a judicialização 

do acesso a medicamentos: em busca de parâmetros adequados para a tutela judicial, p. 70. 
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Para Pierdoná136, de modo a garantir o atendimento integral, “serão priorizadas as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. 

Ciarlini137 considera que o atendimento integral, como diretriz do sistema, abrange, de 

forma prioritária, as atividades preventivas de proteção à saúde. Todavia, não pode deixar de 

cuidar da necessária intervenção curativa, pois objetiva a redução do risco de doenças e outros 

agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços, com a devida promoção, proteção 

e recuperação da saúde. Assevera, ainda, que o atendimento integral se refere a todos os 

procedimentos terapêuticos, desde que reconhecidos pela ciência e autorizados pelas 

competentes autoridades sanitárias, independentemente da complexidade envolvida, 

abrangendo desde os mais singelos procedimentos ambulatoriais até os mais complexos 

transplantes. 

Para parte da doutrina, todavia, a ideia de integralidade não tem relação com a 

universalidade na cobertura, ou seja, com os riscos a serem protegidos pela assistência pública 

à saúde. Falar-se em atendimento integral, portanto, não significa tratar da possibilidade de ser 

imposto, ao Estado, o dever de fornecer a integralidade das prestações existentes no mundo da 

ciência médica, a quem vier a pedir, numa ação judicial. 

Para esta corrente doutrinária, à qual aderimos, a ideia de integralidade não vem da 

ciência jurídica, mas das ciências da saúde. 

Como leciona Costa138, originalmente, o discurso da integralidade abarca uma gama 

de desejáveis atitudes éticas e técnicas, para os médicos, relacionadas à possibilidade de 

ampliada compreensão das necessidades dos indivíduos. Em virtude da complexidade do objeto 

da saúde, exigir-se-ia a recriação da atuação dos profissionais atuantes na saúde, dos vários 

campos do conhecimento, eis que a complexidade envolve a ação de distintos profissionais, de 

diversas disciplinas complementares.  

A integralidade, assim, em sua visão, seria um valor a ser sustentado nas práticas dos 

profissionais atuantes na saúde, valor este a se expressar na forma como as respostas serão 

                                                 
136 PIERDONÁ, Zélia Luiza. O Sistema de Seguridade Social no Brasil. 

137 CIARLINI., Alvaro Luis de A. S. Direito à saúde – paradigmas procedimentais e substanciais da Constituição, 

p. 30 e 31. 

138 COSTA, Ana Maria. Integralidade na atenção e no cuidado a saúde. Saúde e Sociedade. 
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dadas aos pacientes. Destarte, “a proposta é que a integralidade não deva ser transformada em 

um conceito, mas um ideal regulador, um devir. Algo como ideal de objetividade para 

investigação científica, impossível de ser plenamente atingido, mas do qual, constantemente, 

buscamos nos aproximar”. 

Este é, porém, apenas um dos traços da integralidade.  

Para Mattos139, o primeiro sentido da integralidade se relaciona a um movimento da 

medicina, conhecido como medicina integral, que se contrapunha à medicina especializada, 

fragmentária e, por vezes, reducionista. Outro sentido mais se relacionaria à organização dos 

serviços e das práticas da saúde, em contraposição à tradicional dicotomia existente entre saúde 

pública e assistência médica; entre Ministério da Saúde e INAMPS. Um terceiro sentido 

relacionar-se-ia à configuração de políticas especiais, organizadas para responder a um 

determinado problema de saúde, ou a uma determinada população. O Autor, todavia, frisa não 

serem esses os únicos sentidos da integralidade. Conclui, afirmando: 

Subjacente a todos os sentidos da integralidade que aqui exploramos (e 

possivelmente a outros aqui não ventilados) esteja um princípio de direito: o 

direito universal ao atendimento das necessidades de saúde. A partir desse 

direito, o princípio da integralidade talvez nos oriente na busca da resposta à 

seguinte pergunta: como nós podemos oferecer respostas abrangentes e 

adequadas às necessidades de saúde que se nos apresentam? 

 

Após analisar as observações doutrinárias relativas à universalidade, consideramos 

que a integralidade pode assumir diversos sentidos. Todavia, nenhum deles será tão amplo 

como o que vem sendo adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. Integralidade, portanto, longe 

está da abrangência total e irrestrita de todas as formas de tratamento existentes na ciência 

médica.  

Integralidade significa, por um prisma, que o Estado deverá tratar a saúde dos cidadãos 

como um todo, de maneira a levar, em consideração, todos os aspectos referentes à sua saúde, 

agindo na integralidade das etapas da saúde: prevenção, promoção, proteção e recuperação.  

                                                 
139 MATTOS, Ruben A. de. Os Sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser 

defendidos. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben A. de (Org.). Os sentidos da integralidade na atenção e 

no cuidado à saúde. 



81 

 

 

Também a saúde poderá ser pensada de forma integral, como “completo bem-estar 

físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”.  

Todavia, todos estes aspectos deverão ser analisados sob o prisma das possibilidades 

do Estado e, considerando, principalmente, a necessidade de acesso universal, igualitário e 

equitativo às políticas de saúde, sempre respeitados os limites jurídico-constitucionais que 

podem e devem ser dados à universalidade. 

 



82 

 

 

CAPÍTULO 5 

A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

Considerando tudo o que já se expôs na presente dissertação, não restam dúvidas de 

que o princípio da universalidade, especialmente no seu aspecto relativo à cobertura, na área da 

saúde pública, representa um grande desafio para o Poder Público brasileiro.  

Chega a ser óbvia a afirmação de que o Brasil não é o país com maiores recursos, no 

mundo, tampouco o pais mais desenvolvido em termos de tecnologia da saúde. No Brasil, a 

universalidade da saúde somente veio a ser formalmente garantida a partir da Constituição de 

1988. Evidentemente, o modelo brasileiro foi inspirado em outros modelos previamente 

consolidados. 

Considerando-se essas premissas, mostra-se natural, então, a indagação quanto à 

experiência de outros países que adotam a universalidade da saúde. Os demais países adotam 

um conceito tão amplo de universalidade da cobertura? 

Como bem observado pela OMS140, não existe um conceito homogêneo de cobertura 

universal. A cobertura para todos não significa cobertura para tudo. Para que se chegue à 

cobertura universal, deve-se buscar encontrar o melhor modo de expansão ou manutenção da 

cobertura em três dimensões críticas: as pessoas abrangidas pelos fundos comuns, os serviços 

implicados, e a parte do custo coberta.  

Os tomadores de decisões das políticas públicas devem decidir, levando em 

consideração estas três dimensões, como os fundos devem ser angariados e administrados. Nem 

mesmo os países de mais elevados rendimentos, que alcançaram a cobertura universal, têm, 

sem listas de espera, coberta 100% da população, para 100% dos serviços que poderiam ser 

disponibilizados, e para 100% dos custos.  

Estas três dimensões formam o que a OMS metaforicamente considera ser uma 

“caixa”, a ser preenchida, por cada país, a seu modo próprio, mediante transações nos serviços 

                                                 
140 OMS - Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, p. 22. 
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e custos a serem cobertos. Pode haver grande variação, dentre os países, nos tempos de espera 

para serviços.  

E, finalmente, destaque-se a afirmação da OMS141 de que “alguns serviços mais 

dispendiosos podem não ser providenciados e os cidadãos podem ter de contribuir com 

proporções diferentes dos custos sob a forma de pagamentos diretos”. 

 

5.1 Inglaterra 

O Reino Unido, a partir de onde foi disseminado o sistema beveridgeano – 

caracterizado pela universalidade da saúde – apresenta muitas semelhanças com o sistema 

brasileiro. Entretanto, notáveis também são as diferenças. 

De acordo com Baldwin142, os cuidados em saúde, no Reino Unido143, são fornecidos 

por meio de uma mistura de fontes privadas e públicas. O Serviço Nacional de Saúde é um 

sistema público que cobre todos os cidadãos legais do Reino Unido. Há, ainda, seguros privados 

para complementar a cobertura fornecida pelo sistema nacional, usualmente oferecidos por 

empregadores e sindicatos, como benefícios aos seus empregados e membros. O financiamento 

é baseado na diversidade de fontes de custeio, ocorrendo, principalmente, pela tributação geral 

– impostos gerais, impostos diretos, impostos de valor agregado e impostos locais. Também 

são utilizados como fonte de financiamento impostos sobre salários, contribuições dos 

empregadores, e taxas para determinados serviços. 

Ainda conforme Baldwin, há diversas hipóteses de copagamentos: medicamentos, 

serviços odontológicos, serviços de oftalmologista. Tais taxas, entretanto, podem não se aplicar 

a crianças, idosos, gestantes, pessoas de baixa renda, pessoas com certas condições médicas e 

                                                 
141 OMS - Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, p. 22. 

142 BALDWIN, Sarah. Healthcare Systems Around The World. Global Health. 

143 Embora Baldwin, em seu trabalho, datado de 2011, mencione o sistema de saúde do Reino Unido, há que se 

frisar que o Sistema Nacional de Saúde britânico foi descentralizado em 2004, e os quatro países que compõem o 

Reino Unido – Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – possuem, presentemente, algumas 

características distintas (Conf. GIOVANELLA, Lígia; STEGMULLER, Klaus. The financial crisis and health care 

systems in Europe: universal care under threat? Trends in health sector reforms in Germany, the United Kingdom, 

and Spain. Cadernos de Saúde Pública). 
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deficientes. O sistema de saúde britânico vem passando por dois grandes problemas: os longos 

prazos de espera, decorrentes, dentre outros fatores, da crescente demanda por mais tecnologia 

e equipamentos, e a sustentabilidade financeira, eis que o envelhecimento da população, aliado 

à necessidade de pessoal e tecnologia são fatores que impulsionam os custos dos cuidados com 

saúde. 

Como esclarecem Giovanella e Stegmuller144, a cobertura em saúde na Inglaterra, 

assim como ocorre na Espanha e na Alemanha, é regulada pela legislação nacional, e abrangente 

em todos os níveis de atenção. A incorporação de novas tecnologias e serviços, entretanto, tende 

a ser regulada por agências específicas. A partir de 2009, o país entrou em forte recessão 

financeira e, em 2012, foi regulamentada uma importante reforma na Lei de Saúde e Assistência 

Social, com o objetivo de cortar despesas. Os CCGs – “clinical commissioning groups”, ou 

grupos de comissionamento clínicos, agências descentralizadas do Sistema Nacional de Saúde 

– passaram a poder definir os serviços que consideram necessários. O rigor foi aumentado, para 

o controle de inclusão de novos serviços no pacote oferecido pelo Estado, com reforço no papel 

dos órgãos reguladores. Houve importante afetação na terceira dimensão da cobertura universal 

– amplitude da cobertura por financiamento público – com cortes no orçamento e aumentos dos 

copagamentos. É nítida a transferência de responsabilidade do financiamento da saúde do 

Estado para as famílias. 

Conclui-se, portanto, que a Inglaterra, país de William Beveridge, cujo sistema de 

saúde inspirou diversos países no mundo, apesar de adotar um sistema claramente caracterizado 

pela universalidade no atendimento, impõe diversas restrições à amplitude da cobertura, com 

expressas limitações à inclusão de novos serviços no pacote fornecido pelo Estado. 

 

5.2 Espanha 

A Espanha adota um sistema de saúde caracterizado pela universalidade e pela 

gratuidade. Seu sistema de saúde apresenta grande eficiência, tornando-o o país da União 

                                                 
144 GIOVANELLA, Lígia; STEGMULLER, Klaus. The financial crisis and health care systems in Europe: 

universal care under threat? Trends in health sector reforms in Germany, the United Kingdom, and Spain. 

Cadernos de Saúde Pública. 
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Europeia com maior expectativa de vida ao nascer – 82,5 anos145. No que se refere à expectativa 

de vida aos 65 anos de idade, a Espanha é o segundo país, com expectativa de 22,8 anos para 

mulheres, e 18,7 para homens146. 

Como descreve o Ministerio de Sanidad y Politica Social147, um dos fundamentais 

pilares do Estado de Bem-Estar na Espanha, tem sido, e continua sendo, a atenção sanitária, 

que tem trazido enormes beneficios ao conjunto da sociedade, por suas de financiamento 

público, universalidade e gratuidade no acesso, unidas à qualidade e segurança das suas 

prestações. 

Confirmando o caráter universal do atendimento em saúde, são arrolados como 

titulares dos direitos à proteção da saúde e à atenção sanitária pública: i) todos os espanhóis e 

estrangeiros residentes no território espanhol, nos termos da lei; ii) os nacionais dos estados 

membros da União Europeia, de acordo com o direito comunitário, nos termos dos tratados e 

convênios assinados pelo Estado Espanhol; iii) os nacionais dos demais Estados, que tenham 

direitos reconhecidos por leis, tradados ou convênios148. 

Não se fala, na Espanha, em universalidade na cobertura. A cobertura é bastante ampla, 

abrangendo um largo rol de prestações em saúde, prestações estas que, entretanto, são limitadas 

em lei. É o caso, por exemplo, dos medicamentos e das ortopróteses: além de apresentarem, por 

característica, o cofinanciamento por parte dos usuários – o denominado “copago” – os 

medicamentos estão limitados àqueles autorizados pela “Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios”,  às fórmulas e preparados oficiais elaborados pelas farmácias, de 

acordo com o formulário nacional, e à vacinação149. 

                                                 
145 OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Health at a Glance: Europe 2014, p. 

17. 

146 Idem, p. 19. 

147 ESPAÑA. Ministerio de Sanidad y Política Social, Instituto de Información Sanitaria. Sistema Nacional de 

Salud: España 2010, p. 5. 

148 Idem, p. 14. 

149 Idem, p. 22 e 23. 



86 

 

 

As comunidades autônomas poderão ampliar suas carteiras de serviços, incorporando 

técnicas, tecnologias ou procedimentos não contemplados, mas os custos respectivos não 

estarão incluídos no financiamento geral do sistema nacional de saúde150.  

Giovanella e Stegmuller151, tratando simultaneamente de três sistema de saúde – 

Inglaterra, Espanha e Alemanha – seguindo os mesmos critérios utilizados pela OMS, 

mencionam as três dimensões da universalidade: “breadth of population coverage by the public 

system”, “depth of the services package” e “height of coverage by public financing”. 

Descrevem, ainda: 

Na Espanha, depois de uma dituadura prolongada, a Constituição de 1978 

estabeleceu o direito universal à saúde, e 18986 testemunhou a criação do 

Sistema Nacional de Salud, com sistema financiado por taxas e impostos, e com 

acesso universal, descentralizado para as 17 comunidades autônomas 

(equivalentes a estados). 

[…] 

A primeira dimensão – “amplitude população coberta pelo sistema público” – é 

afetada, na Espanha, por mudanças nas regras de inclusão, o que resultará em 

reduções na proporção da população segurada, a curto e longo prazo, com a 

exclusão dos imigrantes ilegais e residentes não inscritos na Segurança Social. 

No entanto, nenhuma alteração foi observada até agora nos indicadores de 

cobertura da população, uma vez que o número de imigrantes em situação 

irregular é relativamente pequeno, e algumas Comunidades Autónomas e 

serviços têm resistido em fazer cumprir as restrições. 

[...] 

A Espanha está experimentando mudanças no pacote de serviços, com a 

exclusão explícita de determinados serviços152. 

                                                 
150 Idem, p. 25. 

151 GIOVANELLA, Lígia; STEGMULLER, Klaus. The financial crisis and health care systems in Europe: 

universal care under threat? Trends in health sector reforms in Germany, the United Kingdom, and Spain. 

Cadernos de Saúde Pública. 

152 Tradução livre. Texto original: 

“In Spain, after a prolonged dictatorship, the 1978 Constitution provided the universal right to health care, and 

1986 witnessed the creation of the Sistema Nacional de Salud, or National Health System (SNS), with tax-based 

financing and universal access, decentralized to the 17 Autonomous Communities (State level). 

[…] 

The first dimension, ‘breadth of population coverage by the public system’ is affected in Spain by changes in the 

rules for inclusion, which will result in reductions in the proportion of the population insured in the short and long 

term, with the exclusion of undocumented immigrants and residents not enrolled in Social Security. However, no 

changes have been observed so far in the indicators for population coverage, since the number of undocumented 



87 

 

 

Tratando do princípio da universalidade, sem qualquer menção à amplitude dos riscos 

cobertos, Munuera153 leciona que, em razão do princípio da universalidade, todos os indivíduos, 

todas as pessoas são titulares do direito à proteção da saúde. Essas pessoas, somente por sua 

condição humana, sem necessidade de ostentar títulos jurídicos especiais, têm o direito de 

acesso às ações sanitárias de tutela da saúde. 

Portanto, embora o sistema espanhol seja caracterizado pela universalidade, esta 

somente se refere ao atendimento, e não à cobertura. Há, sim, diversas limitações à cobertura 

em saúde. 

  

5.3 Japão 

Quando se fala em universalidade na saúde no mundo ocidental, pouco se pensa na 

saúde do Japão. Entretanto, de acordo com a OCDE154 155, Israel e Japão são os únicos países 

em que houve crescimento acelerado nos gastos com saúde, desde 2009. O Japão, ademais é 

um dos países mais ricos do mundo, um dos países com maior expectativa de vida e, dentre os 

que adotam a universalidade da saúde, o mais rico. Optou-se, assim, pela análise da 

universalidade neste país. 

Tanigawa156 explica que o complexo sistema de saúde, denominado Cobertura de 

Saúde Universal do Japão, foi criado no ano de 1961, fundamentado em ações preventivas 

primárias e secundárias, além de tecnologias avançadas, o que trouxe expressivos resultados. 

                                                 
immigrants is relatively small, and some Autonomous Communities and services have resisted enforcing the 

restrictions. 

[…] 

Spain is experiencing changes in the package of services, with the explicit exclusion of certain services”. 

153 MUNUERA, Andrés Navarro. Bioetica y Ley General de Sanidad, in CASADO, María et al. Bioética y 

Derecho, p. 92-93. 

154 A OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (ou OECD, “Organisation for 

Economic Co-operation and Development”), é uma organização internacional, que tem 34 países em sua 

composição, incluindo a maioria dos países mais desenvolvidos, incluindo, ainda, países emergentes – México, 

Chile e Turquia. Há, ainda, aproximação com outros países emergentes, como Brasil, Índia, e China. 

155 OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Health at a Glance 2013, p. 14 

(traduzimos). 

156 TANIGAWA, Ruy. O sistema de saúde público no Japão: Universal e equânime, de verdade. Revista Ser 

Médico. 



88 

 

 

Diversas foram as iniciativas, como campanhas de redução da ingestão de sal, anti-tabagismo, 

contra riscos cardiovasculares e prevenção a suicídios. As desigualdades de saúde, entre a 

população, foram reduzidas. Cidadãos sem possibilidade de contribuir financeiramente têm 

acesso aos mesmos direitos à assistência médica. O sistema é caracterizado pelo baixo custo e 

pela equidade. Os cuidados médicos são eficazes, e alcançados sem filas de espera, com 

despesas relativamente baixas. O aumento da longevidade e suas implicações sociais têm 

trazido, todavia, novos debates sobre os desafios a serem enfrentados. 

Baldwin157 explica que o seguro de saúde é obrigatório, no Japão. Há dois sistemas: 

um, destinado aos empregados, é financiado por empregadores e empregados. Outro, financiado 

pelo Estado, abrange cidadãos não cobertos pelo primeiro sistema. Cuidados preventivos não 

estão cobertos, mas são providos em instituições públicas. O seguro não abrange, diretamente, 

cuidados referentes à maternidade, mas o governo fornece cheques para mulheres grávidas, 

mães novas, crianças, donas de casa, idosos e para aquisições referentes à maternidade, ou 

cuidados preventivos.  

Como ressalta Baldwin, o seguro deveria, entratanto, cobrir os cuidados de 

maternidade e cuidados preventivos. Afinal, fornecer cheques não garante que o dinheiro será 

utilizado para cuidados com saúde, ou que os fundos que estão receber são suficientes para 

cuidados de qualidade. O sistema japonês, ademais, tem problemas graves, como o baixo 

número de médicos per capita, e o excesso de uso dos serviços, pelos cidadãos. Para a Autora, 

o governo deve alterar vários aspectos da saúde, de forma a sanar as deficiências do sistema. 

Verifica-se, assim, que, nem mesmo o Japão – um dos países mais desenvolvidos do 

mundo, em todos os aspectos tecnológicos e sociais – fornece todas as espécies de prestação 

em saúde aos seus cidadãos. A limitação das prestações cobertas pelo sistema público, portanto, 

parece ser uma característica também de países extremamente desenvolvidos. 

 

5.4 Organismos Internacionais 

Buscamos, em alguns países, resposta à indagação que se formulou no início deste 

capítulo – quanto à adoção, por outros países, de um conceito tão amplo de universalidade da 

                                                 
157 BALDWIN, Sarah. Healthcare Systems Around The World. Global Health. 
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cobertura quanto se faz no Brasil, especialmente pelo Poder Judiciário. Ao que parece, nos três 

países pesquisados, a resposta é negativa. 

Organismos internacionais vêm, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, 

preocupando-se com diversos aspectos relacionados aos direitos humanos, direitos individuais 

e direitos sociais. 

Em 1966, foi celebrado o PIDESC – Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. Como leciona Moreira158, 

O direito à saúde foi objeto de diversas Observações Gerais por parte do Comitê 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, podendo ser citadas a de nº 5, a de 

nº 6 e, especialmente, a de nº 14, que trata detalhadamente acerca do conteúdo 

normativo do art. 12: da noção de mais elevado nível de saúde física e mental 

(art. 12, § 1º) e da previsão, em rol não exaustivo, dos deveres correlatos 

assumidos pelos Estados-partes (art. 12, § 2º).  

 

Um esboço mais abrangente, quanto ao número de países envolvidos, pode ser extraído 

do Relatório Mundial da Saúde, elaborado em 2010 pela OMS159: “nenhum país, nem mesmo 

os de rendimentos elevados e dos quais se diz terem alcançado a cobertura universal, tem, sem 

listas de espera, 100% da população coberta para 100% dos serviços que poderiam ser 

disponibilizados e para 100% dos custos”. 

Diversos modos existem, para se tentar atingir a cobertura universal. Cada país deverá 

fazer suas escolhas, num constante desafio de equilíbrio das prioridades. Embora se mantenham 

escassos os recursos, as pessoas exigem mais, e as tecnologias da saúde se expandem 

constantemente. Os gestores políticos, então, são forçados a estabelecer escolhas em “três áreas 

nucleares: a proporção da população a ser coberta, o leque de serviços a que se dá acesso; e a 

proporção dos custos totais abrangida”. 

                                                 
158 MOREIRA, Davi Antonio Gouvêa Costa. A concretização do direito fundamental à saúde e a judicialização 

do acesso a medicamentos: em busca de parâmetros adequados para a tutela judicial, p. 44 a 46. 

159 OMS - Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, 2010, p. 13. 
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Ou seja, pelo que se conclui da análise do Relatório da OMS, não há como atingir a 

totalidade da população, com integral gratuidade e, ao mesmo tempo, dar acesso ao mais amplo 

leque de serviços que se possa imaginar! 

Foram de um plano ideal, que parece não ter sido atingido por país algum, das três 

áreas nucleares, necessariamente, ao menos uma ficará, sempre, prejudicada. E, por uma 

questão de equidade, parece mais justo que o prejuízo se dê no leque de serviços.  

Entende-se que, mesmo na presença de restrições quanto ao leque de serviços, não se 

estará desrespeitando a universalidade da cobertura em saúde. Isso porque o conceito de 

universalidade, nas Organizações Internacionais, é analisado de forma menos abrangente do 

que no Brasil.  

O conceito de universalidade, primordialmente, é analisado sob o seu aspecto 

subjetivo, ou seja, trata-se da parcela da população com acesso aos serviços de saúde. 

Normalmente, quanto utilizado o termo “universalidade”, o significado está restrito às pessoas 

cobertas. Mesmo em situações em que se fala em “cobertura universal”, usualmente se está 

referindo à universalidade no atendimento. Usualmente, aliás, o conceito de “cobertura 

universal em saúde” vem expressamente relacionado a um “conjunto básico de serviços”, o que 

reforça a ideia de que se está tratando, simplesmente, do caráter subjetivo.  

São exemplos os Relatórios da OCDE. O primeiro deles160, de abrangência mais 

internacional, menciona que “todos os países da OCDE têm cobertura universal (ou quase-

universal) de Saúde, para um conjunto básico de serviços e bens, exceto México e Estados 

Unidos”.  

O segundo relatório da OCDE161, restrito aos países da União Europeia, praticamente 

não difere do primeiro, em sua essência: 

A maioria dos países da União Europeia tem mantido cobertura universal (ou 

quase-universal) para um conjunto básico de serviços em saúde, com exceção à 

Bulgária, Grécia e Chipre, onde uma significante proporção da população não 

                                                 
160 OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Health at a Glance 2013, p. 14 

(traduzimos). 

161 OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Health at a Glance: Europe 2014, p. 

10 (traduzimos). 



91 

 

 

tem seguro. Ainda assim, mesmo nesses países, medidas têm sido tomadas para 

prover cobertura aos não segurados. 

 

Também a ONU162, em sua Resolução A/RES/67/81, que trata da Saúde Global e 

Política Externa, menciona expressamente que a universalidade da cobertura pressupõe a 

prestação de serviços básicos: 

Reconhece que a cobertura universal em saúde implica que todos tenham 

acesso, sem discriminação, a um conjunto de serviços médicos básicos de 

promoção, prevenção, cura e reabilitação que se ajustem às necessidades e se 

determinem em âmbito nacional, assim como a medicamentos essenciais, 

seguros, acessíveis, eficazes e de qualidade, ao tempo em que se assegura que a 

utilização desses serviços não envolva graves dificuldades econômicas para os 

usuários, em particular os setores pobres, vulneráveis e marginalizados da 

população. 

 

A OIT, por meio da Re~comendação nº 202, de 2012, também tratou da saúde. Como 

esclarece Pierdoná163: 

A referida recomendação orienta os membros para estabelecer e manter, 

conforme for aplicável, pisos de proteção social como um elemento 

fundamental dos seus sistemas de seguridade social nacionais; e implementar 

pisos de proteção social como parte de estratégias para a extensão da seguridade 

social que assegurem progressivamente níveis mais elevados de seguridade 

social ao máximo de pessoas possível, conforme orientação das normas da OIT 

relativas à seguridade social. 

Pisos de proteção social, para efeitos da referida recomendação, referem-se ao 

conjunto de garantias básicas de seguridade social definidos em nível nacional, 

que asseguram uma proteção destinada a prevenir ou mitigar a pobreza, a 

vulnerabilidade e a exclusão social. 

 

Assim, embora Organizações Internacionais estejam batalhando pela disseminação, 

pelo mundo, da universalidade da cobertura em saúde, o que se verifica pela análise dos 

                                                 
162 ONU – Organização das Nações Unidas - Resolução A/RES/67/81: Saúde Global e Política Externa, item 10 

(traduzimos). 

163 PIERDONÁ, Zélia Luiza. A importância da OIT para a expansão, a evolução e o aprimoramento da proteção 

social, in CAVALCANTE, Jouberto de Q. P.; VILLATORE, Marco A. C. (coord). Direito Internacional do 

Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho: um debate atual, p. 23. 
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documentos, tratados, resoluções e outros é que, ao se utilizar a expressão “cobertura universal 

em saúde”, usualmente se está referindo à parcela da população que deverá ter acesso a um 

“conjunto básico de serviços”.  

O conceito internacionalizado de “cobertura universal em saúde”, portanto, equivaleria 

àquilo que, no Brasil, costuma-se definir como universalidade do atendimento – aspecto 

subjetivo. 

E isso decorre do consenso internacional de que “nenhum país, nem mesmo os de 

rendimentos elevados e dos quais se diz terem alcançado a cobertura universal, tem, sem listas 

de espera, 100% da população coberta para 100% dos serviços que poderiam ser 

disponibilizados e para 100% dos custos” 164. 

Durante a pesquisa realizada para a presente dissertação, não se encontrou, em outros 

países, interpretação tão extensiva do direito à universalidade em saúde quanto a que tem sido 

dada pelo Poder Judiciário brasileiro, que tem obrigado o Poder Público a fornecer 

absolutamente toda e qualquer prestação em saúde, independentemente das políticas públicas, 

independentemente da existência de previsão orçamentária, e do prejuízo ao orçamento global 

da área da saúde. 

                                                 
164 OMS – Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, 2010, p. 13. 



93 

 

 

CAPÍTULO 6 

LIMITES JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS À 

UNIVERSALIDADE DA COBERTURA NA SAÚDE 

A Constituição Federal, em seu artigo 194, parágrafo único, inciso I, traz como um 

dos princípios constitucionais da seguridade social a universalidade da cobertura e do 

atendimento. Não se vislumbram dúvidas quanto ao caráter absoluto da universalidade do 

atendimento: todos os cidadãos, de fato, têm direito ao acesso aos serviços públicos de saúde. 

Parece haver, todavia, um conflito entre a interpretação que vem sendo dada à universalidade 

da cobertura, e diversos outros princípios constitucionais.  

Diz-se, primeiramente, ser apenas aparente o conflito entre o princípio da 

universalidade e os demais princípios constitucionais tratados no presente capítulo. Como se 

demonstrará, não há propriamente um conflito, pelo fato de que a interpretação mais adequada 

deve levar em consideração a Constituição como um todo unitário. Sob esta perspectiva, não 

há propriamente um conflito de princípios, mas uma interpretação dos princípios que melhor 

atenda ao espírito da Constituição Federal. 

Ademais, o conflito que vem sendo apontado nas decisões pautadas pelo ativismo 

judicial não é entre o princípio da universalidade, em si, e os demais princípios constitucionais, 

mas sim entre a interpretação – a nosso ver, equivocada – que se dá ao princípio da 

universalidade na cobertura e os demais princípios constitucionais. 

Na concepção de Canotilho165, a característica assumida pela Constituição Federal, de 

sistema aberto de princípios, leva à existência de “fenômenos de tensão” entre princípios 

constitucionais. Ressalta o autor a necessidade de se ter em mente que a constituição é, muitas 

vezes, resultado de compromissos entre diversos atores sociais, cujos interesses podem ser – e 

muitas vezes o são – substancialmente diferenciados, e até mesmo antagônicos ou 

contraditórios. Assim, o consenso fundamental que levou certas normas a serem incluídas na 

Constituição não pode, obviamente, apagar o pluralismo e antagonismo de ideias, até porque 

subjacentes ao pacto. 

                                                 
165 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1182 a 1187. 
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Mostra-se equivocada, na perspectiva do Autor, a pretensão de validade absoluta de 

certos princípios, por meio do sacrifício de outros aparentemente incompatíveis. Daí a 

necessidade de, nos momentos de tensão ou antagonismo, ser aceito que os princípios não 

seguem a uma “lógica de tudo ou nada”, devendo ser objeto de ponderação e concordância 

prática. Aplica-se, então, o princípio da unidade da Constituição, expressão da própria 

positividade normativo-constitucional, e importante elemento de interpretação. Aos operadores 

do Direito restaria , então, na medida do possível, a leitura das regras e princípios como obras 

de um só autor, de forma a exprimir uma correta concepção do direito e da justiça. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio da unidade constitucional, Grau166 leciona que 

o direito deve ser interpretado em seu todo, e não como textos isolados, desprendidos do direito. 

Ao intérprete, na análise de quaisquer textos de direito, é imposto caminhar pelo percurso que 

se projeta a partir do texto até a Constituição. Não há significado normativo  num texto jurídico 

destacado, isolado, desprendido do sistema jurídico. “Não se interpreta a Constituição em tiras, 

aos pedaços”! 

Também Reale167 adota semelhante posicionamento: 

Não nos atemoriza, em mais esta oportunidade, afirmar que a verdade está no 

meio-termo, na conciliação dos extremos, devendo o juiz ser considerado livre, 

não perante a lei e os fatos, mas sim dentro da lei, em razão dos fatos e dos fins 

que dão origem ao processo normativo, segundo a advertência de Radbruch de 

que a interpretação jurídica, visando ao sentido objetivamente válido de um 

preceito, ‘não é pura e simplesmente um pensar de novo aquilo que já foi 

pensado, mas, pelo contrário, um saber pensar até ao fim aquilo que já começou 

a ser pensado por outro’, observação que deve ser complementada com a de que 

a interpretação de uma norma envolve o sentido do ordenamento todo a que 

pertence. 

Considera-se, então, ser necessário interpretar o princípio da universalidade da 

cobertura em saúde em consonância com a unidade da Constituição Federal. Não deve ser feita 

uma interpretação excludente de princípios, mas devem os princípios ser interpretados de modo 

a conferir a maior aplicabilidade possível a todos eles. 

Embora o método da interpretação conforme à Constituição seja usualmente utilizado 

na interpretação de normas infraconstitucionais, entende-se ser plenamente possível a utilização 

                                                 
166 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 

167 REALE, Miguel. Filosofia do Direito, p. 439. 
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do método, também, para a análise de normas constitucionais. Assim, os princípios devem ser 

interpretados de forma a, respeitada a unidade constitucional, adquirir a maior adequação 

possível à Constituição. 

No caso da universalidade na cobertura, entende-se ser imprescindível sua análise em 

conformidade com diversos outros princípios, possibilitadores da imposição de limites à 

universalidade: solidariedade social, isonomia, seletividade e distributividade, prévia fonte de 

custeio, e participação da comunidade. Devem, também, ser levados em consideração os 

princípios usualmente utilizados com o intuito de dar maior elasticidade à Universalidade, como 

o da dignidade da pessoa humana, o da cidadania, o da inviolabilidade do direito à vida, e o da 

saúde integral. 

Afinal, o conceito de universalidade na cobertura é um conceito aberto, de baixa 

densidade normativa. Não existe um conceito homogêneo de cobertura universal. Como 

ressaltado pela OMS168, a cobertura para todos não significa cobertura para tudo, destacando-

se as três dimensões críticas da universalidade: as pessoas abrangidas pelos fundos comuns, os 

serviços implicados, e a parte do custo coberta. 

Usualmente, nos países pesquisados que adotam a universalidade – e em diversos 

outros países, não expressamente tratados na presente dissertação, mas que foram objeto de 

breves estudos – a universalidade da cobertura se refere a um “conjunto básico de serviços”. 

Não foi encontrada, no direito comparado, interpretação tão extensiva do direito à 

universalidade em saúde quanto a que tem sido dada pelo Poder Judiciário brasileiro. 

Como limitadores da universalidade na cobertura, há os princípios constitucionais da 

solidariedade social, da isonomia, da seletividade e distributividade, da prévia fonte de custeio, 

e da participação da comunidade. 

O primeiro dos princípios é da redução das desigualdades e da solidariedade social, 

que prevê que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com redução das 

desigualdades sociais e regionais, é um objetivo fundamental da República. Assim, a República 

brasileira deve, com afinco, ter como escopo a chamada solidariedade social. 

                                                 
168 OMS – Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, 2010, p. 22. 
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O princípio da solidariedade social tem reflexos diretos na saúde, e não vem sendo 

observado nas decisões judiciais concessivas de amplas prestações em matéria de saúde. Afinal, 

numa sociedade realmente justa e solidária, todos aqueles que necessitarem, devem 

necessariamente, ter acesso às mesmas espécies de prestações fornecidas pelo Estado aos 

demais cidadãos. O crescimento da cobertura deve ser equânime, para toda a população, e não 

abranger somente parte dela. 

Para que as desigualdades sociais e regionais sejam reduzidas, não é possível que 

somente parte da população tenha acesso às mais recentes tecnologias da saúde. O ativismo 

judicial, em matéria de saúde – principalmente no que se refere às Ações Individuais em que se 

pleiteia conteúdo prestacional – tem contribuído para o aumento das desigualdades sociais e 

regionais. 

Segundo Relatório da OMS169, “nenhum país, independentemente do grau de riqueza, 

foi capaz de assegurar que toda a gente tenha acesso imediato a todas as tecnologias e 

intervenções que podem melhorar a sua saúde ou prolongar a sua vida”. 

Assim, se mesmo os países mais ricos não são capazes de acompanhar as tecnologias 

em saúde, de modo a fornecê-las a toda a população que venha a necessitar, é evidente que, 

num país como o Brasil, em que se vêem, diuturnamente, problemas crônicos de falta de 

recursos na rede pública de saúde, a situação será ainda pior. 

Pierdoná170, ao defender a impossibilidade de concessão de medicamentos por meio de 

decisões individuais, assevera que os direitos sociais objetivam o alcance da igualdade material, 

e que, por isso, não pode discutir questões envolvendo o direito à saúde em demandas 

individuais. Afinal, “decisões individuais resultarão aumento das desigualdade e não sua 

redução”. 

Para a autora, a interpretação dada, por muitos, aos direitos sociais, partindo de uma 

visão individual/patrimonialista – própria dos direitos de primeira geração – aumenta as 

                                                 
169 OMS - Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, 2010, p. xiii. 

170 PIERDONÁ, Zelia Luíza. O direito à saude e a impossibilidade de concessão de medicamentos por decisões 

judiciais individuais, in: Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. 
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desigualdades, “pois uns serão atendidos em detrimento da coletividade”. A visão deve ser 

coletiva, para que sua implementação atenda à necessária redução das desigualdades. 

Braga171 ressalta esta atitude dos julgadores – de descartar a seletividade e a 

distributividade, e proferir decisões determinando o fornecimento de medicamentos em 

decisões judiciais individuais – “é, em última análise, ratificar a escolha política do gestor, 

muitas vezes errônea, e continuar a fornecer medicamentos a poucos que procuram o Judiciário, 

criando uma clara situação de desigualdade”. 

Em localidades mais remotas pacientes chegam a não sobreviver até que o diagnóstico 

seja realizado. Considerável número de cidadãos pobres nunca virá a saber que, em determinado 

país, existe certo medicamento de alta tecnologia – e de alto custo – que poderia aliviar seu 

sofrimento. Nunca virão a imaginar que, em outro país, existe um centro cirúrgico especializado 

que pode realizar aquele procedimento impossível de ser sequer imaginado no hospital local. 

Por outro lado, pesquena parte da população detentora de melhores condições 

socioeconômicas, ainda que possa pagar pelos seus próprios tratamentos, por planos de saúde, 

e mesmo podendo receber do SUS tratamentos tradicionais para os males diagnosticados, opta 

por se socorrer do Poder Judiciário, na certeza de que este determinará, a algum ente federativo, 

o fornecimento dos mais modernos e tecnológicos tratamentos – tratamentos estes, aliás, que 

nem os mais ricos países do mundo a adotar a universalidade na saúde disponibilizam aos seus 

cidadãos. 

Sendo evidentemente limitados os recursos de cada ente federativo destinados à saúde, 

é evidente que, se judicialmente obrigado a fornecer determinadas prestações de alto custo, o 

Poder Público precisará realocar recursos. E isso se fará, certamente, em detrimento das 

prestações mais básicas. 

Esta situação cria um ciclo vicioso: quanto menos o Poder Público investe na saúde da 

coletividade, mais indivíduos buscarão o Poder Judiciário, que muito provavelmente 

determinará, ao Poder Executivo, o fornecimento da prestação buscada. Com isso, maior 

                                                 
171 BRAGA, Paulo Vitor Bérgamo. Judicialização da política pública de fornecimento de  medicamentos e seus 

aspectos econômicos – análise da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, p. 121. 
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parcela do orçamento da saúde será destinada ao cumprimento de decisões judiciais, 

consumindo recursos que deveriam ser utilizados para o atendimento à coletividade. 

O maior problema deste ciclo vicioso é que, cada vez mais, maiores serão os recursos 

destinados àqueles com amplo acesso aos centros diagnósticos e menores serão os recursos 

dirigidos àqueles com menor acesso, usualmente situados na base da pirâmide social.  

Plenamente válidos, assim, para a atual situação do ativismo judicial brasileiro, os 

alertas contidos no Relatório da OMS172: 

Os governos devem também estar cientes que os serviços públicos gratuitos 

podem ser capturados pelos ricos, que os utilizam mais do que os pobres, 

mesmo que as suas necessidades sejam menores. Nalguns países, apenas os 

mais ricos têm acesso a um nível adequado de serviços, enquanto noutros 

apenas os mais pobres são excluídos. Alguns grupos de pessoas são ignorados 

pelas falhas da maioria dos sistemas, e os padrões de exclusão dos serviços 

variam.  

[...] 

A evidência disponível sugere que as desigualdades são ainda mais 

pronunciadas no que diz respeito aos padrões dos serviços prestados. Por outras 

palavras, as pessoas pobres nos países pobres não apenas estão francamente 

excluídas destes serviços, como também quando recebem cuidados é bem 

possível que sejam de qualidade inferior ao que é prestado às pessoas mais ricas. 

 

Não é, portanto, por meio de decisões judiciais individuais, determinando o 

fornecimento de amplas prestações em matéria de saúde, que a República Federativa do Brasil 

construirá uma sociedade justa e solidária. Ao contrário: pelo princípio da solidariedade social, 

todas as conquistas em matéria de direitos sociais devem ser disponibilizadas, primordialmente, 

àqueles que mais necessitam. 

Outro importante limitador é o princípio da isonomia. Todos aqueles em igual situação 

devem ser igualmente tratados. Assim, não é admissível que um indivíduo, beneficiado por uma 

decisão judicial, tenha acesso a prestações, em matéria de saúde pública, absolutamente 

inacessíveis à grande parcela da população.  

                                                 
172 OMS - Organização Mundial da Saúde. Financiamento dos sistemas de saúde: o caminho para a cobertura 

universal. Relatório Mundial da Saúde, 2010, p. xxi e 12. 
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Se é fato que não existem recursos disponíveis para que todos tenham acesso às mais 

amplas prestações em matéria de saúde, então ninguém deverá ter acesso. As conquistas, em 

matéria de direitos sociais, devem ser graduais e homogêneas. Cada conquista deve ser 

acrescida às anteriores, uniformemente, às populações urbanas e rurais. Enquanto uma 

conquista não abranger todas as populações, outra não pode ser acrescida às populações já 

cobertas. 

No que se refere à seletividade e distributividade, Pierdoná173 esclarece que, por ser a 

universalidade da proteção um ideal a ser atingido, o legislador infraconstitucional e o Poder 

Executivo, rumo à sua efetivação, reverão escolher as etapas a serem avançadas, mediante a 

seleção dos riscos cobertos, até a proteção total. Trata-se da seletividade. Por outro lado, a 

escolha não é discricionária, pois há vetores a serem seguidos, verificáveis no comando da 

distributividade, que determina que a escolha deve concretizar o bem-estar e a justiça sociais, 

objetivos da ordem social. 

Gonçalves174, por seu turno, considera caber ao legislador a definição das situações de 

necessidade social, e selecionar os eventos a merecerem cobertura, com a definição dos 

correspondentes benefícios e serviços. Deverá o legislador, ao fazê-lo, buscar atintir as 

contingências com maior alcance social, distinguindo, inclusive, os cidadãos mais necessitados. 

Para Gonçalves, distributividade significa justiça distributiva, ou seja, dar a cada um segundo 

suas necessidades. A Constituição pré-seleciona as contingências a serem cobertas, em rol 

mínimo, a ser ampliado pelo legislador infraconstitucional. 

Constitui o princípio da seletividade e da distributividade, portanto, um importante 

limitador ao princípio da universalidade da cobertura, sendo plenamente possível, portanto, que 

o Poder Público e o legislador infraconstitucional limitem, por meio de lei e de políticas 

públicas, a amplitude da cobertura. 

Outro princípio constitucional importante, e reiteradamente desprezado, quando se 

trata de direitos da seguridade social, é o de que nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O 

Poder Judiciário, usualmente, vem concedendo as mais amplas prestações em matéria de saúde 

                                                 
173 PIERDONÁ, Zelia Luíza. O direito à saude e a impossibilidade de concessão de medicamentos por decisões 

judiciais individuais, in: Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. 

174 GONÇALVES, Ionas Deda. Seletividade e Distributividade no Sistema Único de Saúde. 
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pública, sem qualquer preoupação com a fonte de custeio. Certamente, se respeitado o princípio 

que determina a prévia fonte de custeio, não se poderia dar interpretação tão abrangente à 

universalidade da cobertura. 

Os demais princípios, usualmente utilizados de forma a dar maior elasticidade à 

universalidade, em nada alteram o que se compreendeu, até o momento, da universalidade na 

cobertura em saúde. 

A dignidade da pessoa humana, a cidadania, a inviolabilidade do direito à vida, e a 

saúde integral podem ser perfeitamente preservadas, ainda que sejam impostos limites jurídico-

constitucionais à universalidade da cobertura. 

É perfeitamente possível que, mesmo sem o acesso às mais modernas tecnologias da 

saúde, pacientes sejam atendidos de forma digna no ambiente do SUS, com os recursos 

disponibilizados. Não é a não concessão de amplas prestações em saúde que lhes retira a 

dignidade, mas a falta das prestações mais básicas, para as populações mais necessitadas, é que 

retira a dignidade do sistema.  

O que ofende a dignidade da pessoa humana é a aceitação de que o Poder Judiciário 

determine, ao Poder Público, que forneça, a um único cidadão, um completo tratamento em 

outro país, se outros cidadãos não têm acesso aos mais corriqueiros métodos de diagnóstico e 

tratamento. 

A mesma postura, de aceitar que um único cidadão seja beneficiado por uma decisão 

judicial, determinando o fornecimento de prestações em saúde de alto custo, contrárias às 

políticas públicas vigentes, fere o direito à vida de milhares de outros cidadãos, que não 

receberão tratamento adequado a riscos mais corriqueiros, por falta de recursos para tanto. 

Finalmente, em relação à saúde integral, deve esta ser disponibilizada a todos os 

cidadãos, de maneira homogênea. Afinal, não se demonstra adequado aos conceitos mais 

corriqueiros de justiça, que alguns cidadãos tenham sua saúde inteiramente cuidada pelo Estado, 

e outros não tenham acesso aos padrões mais básicos de saúde pública. 

Talvez a resolução de toda a controvérsia somente seja possível após uma ampla e 

irrestrita aplicação do princípio constitucional da participação da comunidade, na administração 

da Saúde. Deve-se questionar a comunidade, mostrando-lhe todos os aspectos jurídicos, sociais, 

e orçamentários envolvidos, o que ela entende ser preferível: que alguns poucos privilegiados 
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tenham acesso às mais amplas prestações em matéria de saúde, ou que a cobertura tenha menor 

amplitude quanto aos benefícios cobertos, mas de forma a trazer efetividade à universalidade 

no atendimento. 

Muito provavelmente, se perguntada, a sociedade concluirá ser preferível atender de 

forma mediana a todos, do que atender com excelência a alguns poucos, e de forma pífia à 

grande maioria da população. Ou, como provoca Kligerman175: 

Temos de decidir: queremos prevenir e detectar doenças e incluir um maior 

número de indivíduos, diagnosticando-os e tratando-os adequadamente, com a 

maior relação benefício/custo estabelecida, ou queremos, com os mesmos 

recursos, continuar tratando futilmente, como se diz em bioética, um número 

bem menor de indivíduos?  

Essa questão não só implica uma decisão bioética, como uma oportunidade de 

crescimento técnico-científico de desenvolver soluções para os nossos próprios 

problemas. Pois continuar aplicando e consumindo procedimentos ofertados, 

apenas esperando a confirmação de erros e acertos, por incorporação passiva 

dessa oferta, em nada nos fará autores de nossa própria história médica e de 

saúde pública. 

 

De fato, é imprescindível que a sociedade brasileira tome uma decisão séria e 

consciente a respeito da saúde. Esta decisão não pode ficar a cargo do Poder Judiciário, que 

vem reiteradamente contribuindo para o aumento das desigualdades, e para um legitimado 

descumprimento dos limites jurídico-constitucionais da cobertura em saúde. 

                                                 
175 KLIGERMAN, Jacob. Desafios da Incorporação Tecnológica, in BAYMA, Fátima; KASNZAR, Istvan (org.). 

Saúde e Previdência Social: Desafios para o Terceiro Milênio, p. 59. 
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CONCLUSÃO 

Estudou-se, na presente dissertação, o ativismo judicial como fenômeno marcante na 

área do direito à saúde. Foram estudados a saúde como parte integrante do sistema 

constitucional denominado seguridade social, bem como os aspectos gerais da seguridade. 

Pesquisaram-se os princípios constitucionais aplicáveis à saúde e, mais especificamente, o 

princípio da universalidade, em seu aspecto objetivo, bem como seus aparentes confrontos com 

outros princípios constitucionais.  

Durante a pesquisa realizada, constatou-se que a interpretação dada, no Brasil, ao 

princípio da universalidade, não corresponde à interpretação do direito comparado. Tanto países 

pesquisados quanto organismos internacionais defensores da universalidade são unânimes ao 

considerar que a universalidade significa conceder, a todos, de maneira uniforme e isonômica, 

a possibilidade de acesso a um “conjunto básico de serviços”. Afinal, como constataram 

organismos internacionais – OCDE e OMS – parece ser impossível, a qualquer Estado, fornecer 

tudo em matéria de saúde, a todos. 

A pesquisa que levou à elaboração desta dissertação buscaria demonstrar que o 

princípio constitucional da universalidade da cobertura, na saúde, deve ser visto sob dois 

prismas: as situações que devem ser atendidas, e a forma, o método de atendimento a essas 

situações. 

Num primeiro momento, a dificuldade consistiu na não localização de trabalhos 

científicos neste sentido. Posteriormente, o que se pôde constatar, pelas pesquisas, é que, fora 

do Brasil, a discussão não chega a este ponto; é interrompida antes dele. No mundo, a 

universalidade da cobertura se limita ao conjunto básico de serviços. É possível, em diversos 

países com saúde universal, que certos riscos à saúde venham a não ser cobertos pelos serviços 

de saúde, e não se discute se isso representa afronta a princípios constitucionais. 

Apesar de não haver doutrina tratando especificamente do caráter dúplice da 

universalidade na cobertura, conclui-se, por todo o exposto, ser plenamente possível se 

vislumbrar, de fato, dois diferentes aspectos no princípio da universalidade na cobertura. 

O primeiro deles, de observância mandatória e inafastável é o aspecto dos riscos 

cobertos. O Estado não poderá, em hipótese alguma, eximir-se do atendimento a qualquer risco 
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à saúde, esteja ele situado na área da prevenção, da proteção, da promoção, e da recuperação da 

saúde.  

O segundo aspecto, todavia, tem sua aplicabilidade condicionada à expressa previsão 

na lei ordinária e nas políticas públicas de saúde. Isso significa que não poderá o Poder Público 

ser compelido a fornecer, aos cidadãos, prestações ilimitadas, na área da saúde, especialmente 

por meio de decisões individuais. Se um cidadão tem direito a um determinado tratamento, 

todos os cidadãos na mesma situação de risco deverão ter acesso ao mesmo tratamento. 

Infelizmente, os recursos são escassos. Mostra-se, assim, impossível o atendimento a 

todas as demandas de saúde, de todos os cidadãos, com os meios mais tecnológicos e adequados 

às mais recentes pesquisas científicas. Embora não possa o Poder Público escolher os riscos 

cobertos, cabe-lhe, de fato, escolher as formas pelas quais os riscos serão atendidos. 

Conclui-se, portanto, ser plenamente possível a imposição de limites à universalidade 

da cobertura em saúde. Estes limites decorrem da própria Constituição, e são estabelecidos pela 

lei infraconstitucional, e pelas políticas públicas de saúde.  

O Poder Judiciário somente poderá interferir nas políticas públicas caso, 

eventualmente, algum risco à saúde venha a não receber previsão em nenhuma política pública 

de saúde. Nesta hipótese, então será possível determinar ao Poder Público que venha a criar 

esta política pública, imediatamente, aplicando-a a todas as pessoas na mesma situação de risco. 

Sempre de forma coletiva! 
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