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§ Parte I – Estado Constitucional

§ Parte II – Constitucionalização do Direito à Saúde

§ Parte III – Estudo de Caso: N. v. United Kingdom (CEDH, 2008)



Parte I



Estado Constitucional

Constitucionalismo

Constituição



§ Cons·ti·tu·i·ção
substantivo feminino
1. Ato de constituir.
2. Organização.
3. Estabelecimento.
4. Disposição e grau das aptidões corporais.
5. Modo de ser (dependente da fundação ou organização).
6. [Por extensão] Natureza do governo de uma nação.
7. Lei fundamental que regula os direitos e deveres dos cidadãos.
8. [Jurídico, Jurisprudência] Ato de estabelecer, de fixar.

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/constitui%C3%A7%C3%A3o [consultado em 18-10-2017].



§ Constituição: Refere-se ao modo de ser de algo;

§ Constituição de Objetos:
q Mundo Físico: Refere-se à estrutura interna e externa de um

objeto físico;
q Mundo Cultural: Refere-se à projeção de valor atribuída pelo

espírito humano;

§ Objeto cultural: tornam-se históricos, porque a atribuição de função
e sentido a sua natureza evolui historicamente.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Estado:
q É um fenômeno sociocultural (criação do espírito humano)

formado a partir de um poder político.

§ Constituição de um Estado:

q Refere-se ao modo de ser de um Estado que, por ser histórico,
sofre as vicissitudes históricas de seu objeto.

q Não se trata, porém, de uma constituição jurídico-normativa.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Na Antiguidade:

LOCAL ESTADO CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
(modo de ser do Estado)

Nunca tiveram uma constituição escrita!

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 

Grécia Polis Politeia

Roma Civitas Constitutio



§ Na Idade Média:

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 

Feudalismo Relação de Poder Ausência de Estado

Fundado na propriedade de 
terras com uso da força 

produtiva dos servos

Submissão à 
vontade arbitrária 

e ilimitada do 
senhor feudal

Ausência de 
constituição 

(modo de ser) do 
Estado



§ Na Idade Média:

q Elementos básicos de uma Constituição:

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 

Burgos Burguesia Reivindicação de 
Direitos

Cartas e Foros Autonomia às 
Cidades

Assembleias 
Representativas

Assembleia de Barões Rei João sem Terra Magna Carta (1215)



§ Na Idade Moderna:

q Reestruturação do Estado à Monarquias Absolutistas;

q Governo unificado, centralizado e despoticamente governado;

q Concepção da ideia burguesa de Estado Liberal;

q Revolução Francesa à Estado de Direito

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Na Idade Moderna:

q Racionalização do poder mediante regras escritas;
q Triunfo do direito comum sobre o rei;
q Império da lei;
q Ideia de igualdade perante à lei;
q Interpretação e aplicação da lei pelos juízes;
q Ideia de supremacia de leis fundamentais.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Revolução Francesa:

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO
(1789)

Art. 16º. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos
direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem
Constituição.



§ Constitucionalismo

Segundo José Afonso da Silva,

“É o movimento político, filosófico, cultural, voltado
para a conquista de documentos constitucionais em
que se fixam princípios liberais-democráticos” .

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Constitucionalismo:

q Finalidades: limitar a ação do poder estatal e reconhecer direitos
da pessoa humana;

q Meio/Instrumento: Uma constituição escrita;

q Modo de ser do Estado: Era caracterizado racionalmente pelas
formas que lhe desse uma constituição escrita como lei suprema;

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Constitucionalismo Liberal:

q Dogma do constitucionalismo: Constituição é a constituição
escrita;
ü Constituição dos Estados Unidos da América (1787);
ü Constituição Francesa de 1791, cujo preâmbulo foi a Declaração

de Direitos do Homem e do Cidadão (1789)

q Para José Afonso da Silva, as expressões “constitucionalismo da
Antiguidade” e “constitucionalismo medieval” constituem um
abuso do conceito que é moderno e preciso;

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Constitucionalismo Social:

q Incorporação dos direitos sociais ao texto constitucional
ü Constituição Mexicana de 1917;
ü Constituição de Weimar de 1919;

q Estado Social de Direito:
ü J. J. Gomes Canotilho: Uma marca dessas constituições é o enfoque

programático ou dirigente, necessitando de políticas públicas
para sua concretização.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Estado contemporâneo: Após a 2ª Guerra Mundial, surge novo 
modelo teórico e normativo denominado “modelo pós-positivista” 
ou “neoconstitucionalismo”.

§ Pós-Positivismo Jurídico:

CANUT, Letícia; CADEMARTORI, Sergio. Neoconstitucionalismo e direito à saúde: algumas cautelas para a análise da exigibilidade judicial. Revista de 
Direito Sanitário, Brasil, v. 12, n. 1, p. 9-40, june 2011. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/13235>. Acesso em: 
30 sep. 2017.

Jusnaturalismo Juspositivismo Pós-Positivismo



§ Características do Neoconstitucionalismo:

1. Passagem do Estado Legislativo ao Estado Constitucional.

2. Ruptura com o Positivismo Jurídico;

3. Estruturação do Estado na dignidade da pessoa humana;

4. Constitucionalização dos direitos fundamentais;

CANUT, Letícia; CADEMARTORI, Sergio. Neoconstitucionalismo e direito à saúde: algumas cautelas para a análise da exigibilidade judicial. Revista de 
Direito Sanitário, Brasil, v. 12, n. 1, p. 9-40, june 2011. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/13235>. Acesso em: 
30 sep. 2017.



§ Características do Neoconstitucionalismo:

q Luis Pietro Sanchís:
üMais princípios que regras;
üMais ponderação que subsunção;
üOnipresença da Constituição;
üOnipotência do Poder Judiciário; e,
üCoexistência de uma pluralidade de valores.

PRIETO SANCHÍS, Luis. El constitucionalismo de los derechos. In: CARBONELL, Miguel (Org.). Teoria del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Madrid: 
Trotta; Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2007.



§ Críticas ao Neoconstitucionalismo:

q É uma doutrina de conteúdo incerto, admitindo-se vários
neoconstitucionalismos (Miguel Carbonell);

q Regina Maria Macedo Nery Ferrari: Não se firmou como nova
teoria do direito constitucional, pois não se vislumbram elementos
particulares que a façam nova, embora se possa identificar um
novo momento no constitucionalismo.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Críticas ao Neoconstitucionalismo:

q José Afonso da Silva: É um conceito desnecessário, se não
equivocado, até porque muitos dos elementos tidos como
fenômeno do neoconstitucionalismo constituem práticas
constitucionais ao longo do tempo, como a constitucionalização do
Direito.

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



Parte II



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

Segundo Bobbio,

O direito à saúde é considerado direito social fundamental,
ao lado do direito ao trabalho e do direito à educação.

BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 34.



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

q Os direitos sociais:

ü Classificam-se como Direitos de 2ª Geração;
ü Exigem uma ação positiva do Estado; 
ü Proclamam a igualdade material e o bem-estar social.

BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 34.



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

Os direitos humanos, segundo Bobbio,

”[...] por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos,
ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma
vez por todas”.

BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 34.



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

q Reconhecimento dos Direitos Sociais na Constituição

ü Constituição Mexicana (1917)

ü Constituição de Weimar (1919)

SILVA, J. A. A busca, na história, do conhecimento constitucional: o constitucionalismo. In: ____. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo, Malheiros, 
2014. p. 49-74. 



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS (1948)

Artigo 25, §1º. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda
dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-
humanos.html.



§ Direito à saúde no âmbito internacional:

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
(1966)

Artigo 12, §1º. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental.

Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declarações-e-Tratados-Internacionais-de-Proteção/pacto-internacional-
dos-direitos-economicos-sociais-e-culturais-1966.htm.



§ Direito à Saúde no Brasil:

q Fruto dos movimentos populares durante a redemocratização
política;

qVIII Conferência Nacional da Saúde (1986): Os sanitaristas fixaram
as bases da nova política de saúde, reconhecendo expressamente
o direito à saúde como direito social e definindo garantias no texto
constitucional.

DALLARI, Sueli Gandolfi. A construção do direito à saúde no Brasil. Revista de direito sanitário, v. 9, n. 3, p. 9-34, 2008.



§ Direito à Saúde no Brasil:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

DALLARI, Sueli Gandolfi. A construção do direito à saúde no Brasil. Revista de direito sanitário, v. 9, n. 3, p. 9-34, 2008.



§ Direito à Saúde no Brasil:

Segundo Dallari, 

”O termo é empregado com seu sentido de direito subjetivo na 
reivindicação do "direito à saúde" [...] Assim sendo, a saúde, 
definida como direito, deve inevitavelmente conter aspectos 
sociais e individuais”

DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de saúde pública, v. 22, n. 1, p. 57-63, 1988. p. 59 



§ Direito à Saúde no Brasil:

q Desdobra-se em direito individual à saúde:

§ Privilegia a liberdade, permitindo a escolha do tipo de vida
que pretendem viver, da relação com o meio ambiente, das
condições de trabalho e, quando doentes, dos recursos
médico-sanitários, dos tratamentos, etc.;

DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de saúde pública, v. 22, n. 1, p. 57-63, 1988. p. 59 



§ Direito à Saúde no Brasil:

q Desdobra-se em direito social à saúde:

§ Privilegia a igualdade, impondo limitações aos para que todos
possam usufruir igualmente as vantagens da vida em
sociedade e ofertando cuidados de saúde do mesmo nível a
todos que deles necessitam

§ Exemplo: obrigatoriedade de vacinação.

DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista de saúde pública, v. 22, n. 1, p. 57-63, 1988. p. 59 



Parte III



q Sobre a Sra. N.:

§ Nasceu em Uganda em 1974;
§ Chegou em Londres em 28 de março de 1998 com 23 anos;
§ Foi diagnosticada com HIV positivo;
§ Desenvolveu um Sarcoma de Kaposi (câncer);
§ Recebeu dois tratamentos em Londres;
§ Restabelecimento da saúde em 2002.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



q Dos Fatos:

§ Solicitou asilo em 31 de março de 1998, alegando ter sido
maltratada e estuprada pelo National Resistance Movement;

§ Fundamento do pedido: 

CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS (1950)

Artigo 3º. Proibição da tortura 

Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou
degradantes.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



q Dos Fatos:

§ Recusa do pedido de asilo em 28 de março de 2001:
ü Secretário de Estado afirmou que o tratamento de AIDS em 

Uganda era comparável a outros países africanos e que as 
drogas antirretrovirais eram acessíveis naquele país a preços 
subvencionados;

§ Em 2002, Sra. N. interpôs Apelação à Corte Europeia dos Direitos 
do Homem (CEDH). 

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Precedente judicial:

q Caso D. vs. United Kingdom: Também se referiu à necessidade de 
um tratamento de AIDS de um cidadão na iminência de ser expulso 
do Reino Unido. 

q Decisão da CEDH em 2002:
üa) Estrangeiros que estão sujeitos à expulsão não podem, em 

princípio, reivindicar o direito de permanecer no território do 
Estado;

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Precedente judicial:

q Decisão da CEDH em 2002:
üb) O fato de que a remoção possa causar redução na expectativa de 

vida da requerente não é suficiente para que haja violação ao Art. 3º.;

üc) A decisão de remover um estrangeiro que esteja sofrendo de grave 
doença física ou mental para um país no qual as facilidades no 
tratamento da doença são inferiores àquelas do país de expulsão pode 
dar motivo à violação do Art. 3º., mas somente em casos excepcionais 
que resultem em tratamento desumano. 

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Fundamentação:

q O Tribunal entendeu que a requerente não preenchia os requisitos
firmados desde o precedente, o caso D. vs. United Kingdom, pois,
quando o seu caso foi analisado as suas condições de saúde eram
boas e havia possibilidades de tratamento em Uganda, onde tem
familiares.

q Os julgadores entenderam que o fato de a requerente poder ter
dificuldade de acesso ao tratamento em Uganda não seria
suficiente para justificar a aplicação do Art. 3º., nos moldes do caso
precedente.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Fundamentação:

q O alargamento da interpretação poderia fazer com que todos os 
cidadãos nas mesmas condições da requerente tivessem o direito 
de asilo até que se disponibilizassem os mesmos padrões de 
tratamento médico no país de origem destes cidadãos para o 
tratamento de HIV como o que está disponível na Europa, 
acarretando:
ü Risco de existir número excessivo de pessoas com HIV com 

esperança de tratamento no Reino Unido; 
ü Comprometimento irresponsável de recursos.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Votos divergentes:

q O argumento dos votos divergentes baseou-se no fato de
possíveis dificuldades de acesso da requerente ao tratamento de
saúde em Uganda. Destacaram que não eram da opinião de que
esse caso fosse sobre direitos econômicos e sociais, mas, um caso
que se referia a um núcleo de direitos civis fundamentais
garantidos pela Convenção no Art. 3º.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Julgamento Final:

q O Tribunal entendeu que o direito pleiteado pela cidadã de
Uganda, apesar de ter sido um pedido de asilo, na realidade,
referia-se ao direito de acesso à saúde, direito social, direito a
prestações, direito não abarcado pela CEDH.

q Discutiu-se na fundamentação da decisão se a interpretação da
CEDH poderia ser estendida aos direitos sociais, ou se deveria ser
restringida aos direitos, liberdades e garantias; nesse aspecto, o
entendimento majoritário foi no sentido de que a CEDH não
abrangia direitos sociais ou prestacionais.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Discussão

q CEDH versa apenas sobre os direitos civis e políticos e, nessa
esteira, os direitos de segunda e terceira geração estariam
excluídos;

q A tutela dos direitos sociais estão previstos na Carta Social
Europeia do Conselho de Europa que foi aberta à assinatura dos
seus Estados em Turim em Outubro de 1961;

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Discussão

q Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000) é a 
primeira declaração internacional de direitos fundamentais que 
congloba todas as gerações e tipos de direitos, superando a 
dicotomia tradicional que ressalta a dualidade dos dois Pactos das 
Nações Unidas de 1966: o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. 

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Discussão

q Os direitos de segunda geração são responsabilidade de cada 
Estado, são direitos que devem ser convertidos internamente de 
acordo com a realidade de cada Estado, diferentemente dos 
direitos de primeira geração.  

q Entende-se que a CEDH abrange alguns direitos que tem 
características de direitos sociais, porém a densificação legislativa 
do conteúdo destes direitos é tarefa de cada Estado. 

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Discussão

q Afirma-se que a aceitação desse tipo de pretensão de um cidadão
em face de outro Estado pode levar ao entendimento equivocado
de que os cidadãos podem escolher onde desejam fazer os seus
tratamentos de saúde, como se isso fosse uma escolha do cidadão,
uma liberalidade, e não uma escolha política, condicionada a
fatores sociais e econômicos e culturais, que variam de acordo com
o nível de desenvolvimento de cada Estado.

ZHOURI, Fernanda Pereira. O direito social à saúde:- análise de decisão da Corte Europeia dos Direitos do Homem. Revista de Direito Sanitário, São Paulo,
v. 12, n. 3, p. 177-181, mar. 2013. ISSN 2316-9044. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/695>.



§ Discussão

q O problema, no caso concreto em análise, reside em saber se o 
mínimo de direito à saúde para garantir a dignidade da pessoa 
humana no Reino Unido é o mesmo mínimo de direito à saúde que 
garantirá a dignidade da pessoa humana em Uganda. 

q Como determinar o mínimo exigido para a dignidade da pessoa 
humana, tendo em vista realidades socioeconômicas tão díspares? 
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§ Discussão

q Até mesmo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(2000), instrumento que abrange as duas categorias de direitos,
declara que cabe aos Estados implementar os direitos
assegurados.

q A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
também encarregou aos Estados a garantia dos direitos nela
previstos.
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§ Conclusão

q O caso estudado mostra que o direito social à saúde não foi 
considerado como um direito subjetivo pleno. 

q Assim, o direito à saúde como um direito social, carecedor de 
concretização legislativa por parte dos Estados, ao ser transposto à 
esfera supra estatal, encontra barreiras que se referem ao nível de 
desenvolvimento socioeconômico de cada país e a outros 
aspectos, dentre os quais se destacam os culturais.
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