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Fraternidade e direito à saúde: 
o fornecimento gratuito de medicamentos 

essenciais para a efetivação material 
do princípio da dignidade humana

Por Sheila Martignago Saleh*

El derecho a la salud, en tanto que derecho fundamental social, debe 
representar una de las formas de expresión de la dignidad humana, 
definida esta última como el núcleo esencial de los derechos funda-
mentales. Con el fin de proporcionar una “sana calidad de vida” el 
sistema de salud brasileño (SUS) –declaradamente “universal”, “equi-
tativo” e “integral”–, tiene como uno de sus propósitos la entrega 
gratuita de los medicamentos esenciales. Sin embargo, el SUS es 
ineficiente por la dificultad que encuentra en establecer cuáles son 
esos medicamentos. También lo es en lo que respecta a su distribu-
ción. Esta situación ha llevado a que se judicialicen estos procesos y 
a que el sistema judicial se haga cargo. El presente artículo tiene 
como objetivo estudiar el derecho a la salud, enfocándonos en la 
entrega gratuita de medicamentos esenciales, la que haría efectiva 
desde lo material el principio de la dignidad humana. La perspectiva 
a adoptar es la de la fraternidad y sus fundamentos, la que se consi-
dera como la solución para el problema de la plena realización de los 
derechos sociales. Comenzaremos con una breve conceptualización 
del principio de la dignidad humana, pasando a continuación al estu-
dio de los derechos sociales. Llegaremos así al concepto de “derecho 
a la salud” tal como se lo comprende en el SUS. Para finalizar, se 
estudiará la fraternidad como forma de búsqueda y de realización 
plena de los derechos sociales. El recorrido realizado llega a la con-
clusión de que la eficiencia de los derechos sociales sólo será posi-
ble en razón de la ampliación de las responsabilidades. La “respon-
sabilidad fraternal” pesa en la responsabilización de todos los ciuda-
danos, y no sólo en el Estado, el cual no se puede eximir de garanti-
zar un mínimo para la existencia.
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Introdução1

O direito à saúde, como direito fundamental social, deve 
representar uma das formas de expressão da dignidade humana, 
identificada, por Barroso, como o núcleo essencial dos direitos 
fundamentais (Barroso, 2009: 315).

Levando-se em consideração o conceito de saúde, observa-
se que a saúde básica exige um mínimo de condições de existên-
cia que não podem ser resumidas em um mínimo de existência 
fisiológica. Talvez, o problema esteja na definição de “completo 
bem-estar físico, mental e social”2. Talvez, esteja na possível 
reserva de cada Estado.

O sistema de saúde brasileiro (Sistema Único de Saúde - 
SUS), que se diz universal, equânime e integral, dentre outras 
atividades, tem como propósito o fornecimento gratuito de 
medicamentos essenciais, no intuito de proporcionar uma 
“sadia qualidade de vida”3. Todavia, o sistema pode ser utópico 
e ineficaz4.

O presente artigo tem como objetivo um estudo do direito 
à saúde, com foco no fornecimento gratuito de medicamentos 
essenciais para a efetivação material do princípio da dignidade 
humana, tendo com perspectiva os fundamentos da fraternida-
de, na busca de uma solução para a plena realização dos direitos 
sociais. 

Com o fim de cumprir o objetivo traçado, far-se-á uma 
breve conceituação do princípio da dignidade humana, passan-
do-se ao largo do estudo dos direitos sociais e chegando-se ao 
conceito do direito à saúde, inserido no contexto do SUS. Por 

1.  Utilizou-se o método indutivo (Segundo Pasold, o método indutivo é a “base 
lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as 
partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 
geral” [Pasold, 2003: 238]) na fase de pesquisa e investigação, como também no relato 
dos resultados da pesquisa, fazendo-se uso das técnicas do Referente, da Categoria, do 
Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 

2.  Conceito dado pela Organização Mundial de Saúde. 
Disponível em www.new.paho.org/bra. Acesso em 25. jan, 2011.

3.  Cf. art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
4.  Torres o considera assim (Torres, 2001: 287).
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fim, estudar-se-á a fraternidade e sua ligação com os direitos 
sociais e humanos, como forma de buscar a plena realização dos 
direitos sociais. 

o princípio da dignidade da pessoa humana 
e seu núcleo essencial

O direito à saúde é uma das formas de expressão do respei-
to à dignidade humana. Tsutiya assevera que “Insere-se no 
contexto dos direitos fundamentais, com o intuito de cumprir o 
princípio da dignidade humana” (Tsutiya, 2007: 393). 

Sob a influência de legislações internacionais5, a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 incluiu a dignidade 
humana como princípio fundamental do homem (art.1°, III), 
tornando-a fundamento da ordem jurídica brasileira (Brasil, 
2010).

A proteção da pessoa na sua integralidade (física e psíquica) 
é o principal papel a ser cumprido pela sociedade. Terá um 
maior desenvolvimento a sociedade mais protetora da dignida-
de e, por conseqüência, estará mais próxima da realização efeti-
va de suas obrigações para com o cidadão: “o desenvolvimento 
integral da pessoa” (Cereser Pezzella, 2003: 63).

Fruto da repersonalização6 que vêm sofrendo as relações 
jurídicas, a dignidade consiste num princípio ético-jurídico, que 
é “fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais”, já que os 
mesmos, segundo Farias, dão concretude ao princípio da digni-
dade humana, sejam individuais, coletivos, sociais ou políticos 
(Farias, 2000: 60-66).

5.  Como por exemplo, as Declarações de Direitos da Revolução Francesa (1789) e a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

6.  A Repersonalização do Direito Civil é um movimento que se originou na segunda 
metade do século XX e tem como preocupação a pessoa humana e sua dignidade, con-
siderando a pessoa humana em seus aspectos mais profundos e não de modo abstrato 
como vinha sendo considerada.
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O valor que hoje representa a pessoa no ordenamento jurí-
dico resulta da compreensão específica da sua natureza. 
Portanto, conclui Barreto, que a dignidade é um conceito ético, 
que não resulta da doutrina ou da legislação, mas que tem sua 
expressão política no conceito político moderno de Democracia 
(Barreto, 2003: 220-221).

Muito se discute acerca da eficácia do princípio da dignida-
de humana. Contudo, não obstante a doutrina divirja sobre a 
designação de valor ou princípio, para Alves há “quase” uma 
uniformidade em reconhecer que a dignidade seja fonte de 
direito subjetivo, revestindo-se de “verdadeira força vinculante, 
de caráter jurídico, apta a disciplinar as relações sociais perti-
nentes” (Alves, 1999: 116).

Por ser a dignidade um valor inerente à pessoa, há uma 
barreira intransponível em todo ordenamento jurídico: “um 
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, 
de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limi-
tações ao exercício dos direitos fundamentais, mas, sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos (Moraes, 2002: 128-129).

Da lição de Bonavides extrai-se que o princípio da dignida-
de da pessoa humana está vinculado aos direitos sociais por 
“uma linha de eticidade” e que “não há distinção de grau nem 
de valor entre os direitos sociais e os direitos individuais” 
(Bonavides, 2006: 642). A dignidade humana é “freqüentemen-
te identificada como o núcleo essencial” dos direitos fundamen-
tais (Barroso, 2009: 315). 

Assim, conclui o mesmo jurista, que cabe ao Estado a reali-
zação “na maior extensão possível” dos direitos fundamentais, 
“tendo como limite mínimo o núcleo essencial desses direitos” 
(Barroso, 2009: 315). Ou seja, a proteção à dignidade humana 
deve ser o mínimo da realização do Estado.

Seguindo a mesma linha de compreensão, Barcellos expõe 
que as Constituições alemã, portuguesa e espanhola, expressa-
mente defendem a proteção de um “conteúdo essencial” dos 
direitos fundamentais. Tal conteúdo compõe o “conteúdo míni-
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mo da dignidade”, também denominado de “conteúdo básico” 
(“sem o qual se poderá afirmar que o princípio foi violado e que 
assume caráter de regra e não mais de princípio.”). Assim, o 
núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana é formado 
pelo mínimo existencial (Barcellos, 2008: 285).

Com o fim de apresentar uma proposta de um mínimo exis-
tencial (objetivando defender os aspectos materiais da dignida-
de humana), a autora em comento divide o seu conteúdo em 
quatro elementos, “três materiais e um instrumental, a saber: a 
educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desam-
parados e o acesso à Justiça.” Destarte, os quatro elementos 
apresentados “correspondem ao núcleo da dignidade da pessoa 
humana a que se reconhece eficácia jurídica positiva e, a fortiori, 
o status de direito subjetivo exigível diante do Poder Judiciário 
(Barcellos, 2008: 288). 

O direito às “condições mínimas de existência humana” (...) 
“exige prestações estatais positivas”. (Torres, 2001: 266) Para o 
autor, “o problema do mínimo existencial confunde-se com a 
própria questão da pobreza. Nesse contexto, para o autor, “A 
dignidade humana e as condições materiais da existência não 
podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisio-
neiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados.” 
(Torres, 2001: 267)

Torres defende a tese de autores que prescrevem que o 
mínimo existencial (ou social) deve estar diretamente ligado ao 
“máximo social”7; isto é, ao máximo de prestações estatais que 
não prejudiquem a reserva do possível. Porque, 

7.  O autor cita Rawls, Marshall, Alexy. Mais adiante e claramente: João Carlos 
Espada, José Guilherme Merquior. Tratando diretamente da “reserva do possível”, 
Torres menciona o autor português J.J.Gomes Canotilho, o qual, “hoje, com a desestru-
turação do Estado de Bem-Estar Social, o constitucionalista português relativiza as suas 
afirmações para reconhecer como inequívoco que a realização dos direitos econômicos, 
sociais e culturais se caracteriza: 1) pela graduação de sua realização; 2) pela dependên-
cia financeira do orçamento do Estado; 3) pela liberdade de conformação do legislador 
quanto às políticas de realização de tais direitos; 4) por serem insuscetíveis de controle 
jurisdicional os programas político-legislativos, a não ser quando se manifestem em clara 
contradição com as normas constitucionais ou quando apresentam dimensões pouco 
razoáveis”(Torre, 2001: 298).
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A maximização dos mínimos sociais acarreta logicamente 
a minimização dos direitos sociais em sua extensão, mas 
não em sua profundidade. Em outras palavras, os direitos 
sociais da cidadania que sobreexcedem os mínimos 
sociais devem se maximizar até o ponto em que não se 
prejudique o processo econômico social, não se compro-
meta a saúde das finanças públicas, não se violem direitos 
fundamentais nem se neutralizem as prestações por con-
flitos internacionais (Torres, 2001: 284).

Não obstante o brilhante raciocínio de Torres, o problema 
que se apresenta é o de que a maioria dos Estados (incluindo-se 
nesse grupo o Brasil) não cumpre, nem ao menos, o mínimo 
social. Assim, não há que se falar em excessos ou maximi-
zação.

Destaca-se a lição de Sarlet, na qual se verifica que o míni-
mo existencial não pode ser considerado apenas “um mínimo 
meramente vital ou mínimo existencial fisiológico”, pois não 
pode ser compreendido como “um conjunto de prestações 
suficientes apenas para assegurar meramente a existência (a 
garantia da vida) humana em si, mas sim de uma vida com 
dignidade, no sentido de uma vida saudável” (Sarlet, 2009: 
118).

Arremata Sarlet um conceito de dignidade humana:

(...) 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 con-
tra 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 co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos (Sarlet, 2007: 62).

Finalizando este tópico, o presente estudo adota o conceito 
de dignidade humana formulado por Sarlet, já que o mesmo faz 
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sua devida conexão com “vida saudável”, a partir do conceito 
de saúde reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS)8.

direitos sociais e sua concretiZação

É de Bonavides o seguinte desabafo: “Sem a concretização 
dos direitos sociais não se poderá alcançar jamais ‘a Sociedade 
livre, justa e solidária’, contemplada constitucionalmente como 
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil (art. 3º)” (Bonavides, 2006: 642).

Bobbio, sensivelmente, já apresentava o grande problema 
dos direitos humanos, também vivenciado pelos direitos funda-
mentais sociais: não mais a fundamentação, mas a sua proteção 
(Bobbio, 1992: 25).

Ao apontar uma crise constituinte no Brasil, comunga do 
mesmo entendimento Bonavides, o qual destaca omissões no 
texto constitucional no que se refere às garantias. Para ele, “Os 
direitos existem de sobra” e “já não se reclamam direitos, mas 
garantias.” A eficácia das garantias oferecidas pela CRFB, no 
que se refere aos direitos sociais, representa “os pontos cardeais 
das reflexões sobre a crise da estatalidade social no Brasil” 
(Bonavides, 2006: 382).

Os direitos fundamentais, para Amaral, são normas cogen-
tes, de efetiva aplicação, pelo menos em seu núcleo mínimo. Ao 
mesmo tempo, reconhece o autor imensa dificuldade de con-
senso entre o que faz ou não parte do referido núcleo (Amaral, 
2001: 101). Assim, resta-nos saber se os direitos sociais (espe-
cialmente o direito à saúde) fazem parte desse núcleo mínimo de 
direitos fundamentais, cuja norma seja considerada cogente.

8.  A Organização Mundial da Saúde reconhece o conceito de saúde no sentido da 
garantia de um completo bem-estar físico, mental e social, cujo conceito será abordado 
mais especificamente no item 4. do presente artigo. Sarlet esclarece que adotou o conceito 
de vida saudável a partir do conceito de saúde reconhecido pela OMS em nota de rodapé 
número 53 de sua obra (Sarlet, 2009: 118).
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A problemática que gira em torno dos direitos sociais é, sem 
sombra de dúvidas, a maneira de sua concretização. Na doutri-
na alemã os direitos sociais e econômicos aparecem sob a deno-
minação de direitos fundamentais sociais. E, pela maioria dos 
autores que adotam tal denominação, “subordinam-se à justiça 
social, encontram-se sob a ‘reserva do possível’ e constituem 
meras diretivas para o Estado, pelo que não se confundem com 
os direitos da liberdade nem com o mínimo existencial” (Torres, 
2001: 283).

O termo “reserva do possível” é uma tradução da expressão 
Vorberhalt des Möglichen adotada pelo Tribunal Constitucional 
da Alemanha (BverGE 33:303-333), cuja teoria vem sendo uti-
lizada naquele país, como também em Portugal. Segue o enten-
dimento de que a sociedade deve fixar a razoabilidade da pre-
tensão (Torres, 2001: 297).

É inegável que as condições econômicas de um Estado 
influenciam na proteção dos direitos sociais. Seriam, inclusive, 
decisivas, nos dizeres de Bonavides:

Fatores econômicos objetivos e reais seriam, portanto, 
decisivos para concretizá-los. Quanto mais desfalcada 
de bens ou mais débil a ordem econômica de um país 
constitucional, mais vulnerável e frágil nele a proteção 
efetiva dos sobreditos direitos; em outros termos, mais 
programaticidade e menos juridicidade ostentam 
(Bonavides, 2006: 644).

Acerca da “máxima eficácia” dos direitos sociais argumenta 
Amaral que a “exigibilidade direta das prestações positivas” 
depende diretamente da “reserva do possível”. Porém, para o 
autor, essa teoria seria aplicada desde que o Estado demonstras-
se judicialmente que teria motivos fáticos razoáveis para deixar 
de cumprir a norma constitucional social. Veja-se: 

A reserva do possível significa apenas que a concreção 
pela via jurisdicional de tais direitos demandará uma 
escolha desproporcional, imoderada ou não razoável 
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por parte do Estado. Em termos práticos, teria o 
Estado que demonstrar, judicialmente, que tem moti-
vos fáticos razoáveis para deixar de cumprir, concreta-
mente, a norma constitucional assecuratória de pres-
tações positivas (Amaral, 2001: 116).

Tem-se visto com freqüência, atualmente, o crescimento de 
demandas contra o Estado, cuja pretensão é o cumprimento de 
um direito social. Contudo, Amaral defende que se deve deslo-
car tal problema para o Poder Executivo, pois: 

Ao Judiciário caberá o controle da razoabilidade, do 
due substantive process of law, em cada caso.” E com-
plementa: “A postura da “máxima eficácia”de cada 
pretensão, sobre o fato de não adentrar no conteúdo 
do direito a ser dada a eficácia, implica em negação da 
cidadania, na medida em que leva à falência do Estado 
pela impossibilidade de cumprir todas as demandas 
simultaneamente e rompe com a democracia, preten-
dendo trazer para o ambiente das Cortes de Justiça 
reclamos que têm seu lugar nas ruas, na pressão popu-
lar e não na tutela paternalista dos “sábios” (Amaral, 
2001: 111-112).

Já para Lins, a questão é “eminentemente processual”, 
apontando a judicialização dos direitos fundamentais sociais, 
segundo a qual, “o cabimento ou descabimento da exigibilidade 
de um dado direito social somente poderá ser averiguado em 
concreto, e não abstratamente, o que vale dizer, verificado atra-
vés de um processo” (Lins, 2009: 284).

Para Torres, o grande problema dos direitos fundamen-
tais como um todo (incluindo-se os sociais e econômicos) 
está na universalidade do atendimento. Todavia, conclui que 
não defende a extinção da universalidade de tratamento, 
porém, defende que os usuários mais favorecidos devem con-
tribuir, excluindo-se, apenas os pobres e “os aportes orça-
mentários financiados pela receita dos impostos.”, já que “o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, 
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assegurado no art. 196 da Constituição, transformado em 
gratuito pela legislação infraconstitucional, é utópico e gera 
expectativas inalcançáveis para os cidadãos” (Torres, 2001: 
289; 287).

Assevera o autor que nos resta o modelo de ponderação de 
Robert Alexy, a fim de que seja possível permitir “diferentes 
graus de determinação e efetividade dos direitos ao mínimo 
existencial e ao máximo social” (Torres, 2001: 294).

Conclui-se o presente item comungando do pensamento 
de Barcellos, pois, segundo a autora, a teoria da “reserva do 
possível” não pode ser argumento para o não cumprimento 
pelo Estado do mínimo existencial, porque lhe cabe imprimir 
recursos para atendê-lo, prioritariamente. Até porque, espera-
se muito mais do que o mínimo existencial de um Estado 
Social (Barcellos, 2008: 341).

Mas será que é correto atribuirmos somente ao Estado o 
dever da responsabilidade pelos direitos sociais? Esse questio-
namento será discutido no item a seguir, o qual trará alguns 
estudos sobre a fraternidade e a solidariedade social no que 
pertine ao direito à saúde.

direito à saúde e Fraternidade: 
a conquista da dignidade

A primeira Constituição a considerar a saúde como um 
direito foi a italiana, em 1948, em seu artigo 32. Após, mas 
ainda no mesmo ano, no dia 10 de dezembro, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem no seu artigo 25 considera 
a saúde elemento da cidadania (Schwartz, 2001: 45).

No entanto, o Brasil tratou do tema quarenta anos 
depois, na Constituição Federal de 1988, já que, até então, 
ignorou-se a saúde como direito do cidadão e responsabilida-
de do Estado nos textos constitucionais anteriores (Schwartz, 
2001: 47).
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Para Schwartz, o direito à saúde está inserido em todas as 
gerações dos direitos: nos direitos de primeira9, segunda10, nos 
de terceira11, quarta12 e quinta geração. Pois: “em conexão dire-
ta como o direito à vida, apresenta-se também de primeira 
geração, como aquele”, identificando o aspecto inicial “curati-
vo”. Já o sentido “preventivo” deu-lhe a categoria de um direito 
social, que também é de segunda geração. Outrossim, pode-se 
também dizer que se trata de um direito transindividual (coleti-
vo ou difuso), classificado como de terceira geração. Se os de 
quarta geração tratam de vida e morte, obviamente o direito à 
saúde ali se evidencia. E, por fim, se é possível tratar de saúde 
no ambiente virtual, ele também se classifica como de quinta 
geração (Schwartz, 2001: 52-55).

No Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), consta que “a saúde é um completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças” 
(Schwartz, 2001: 35). Tal conceito sofreu várias críticas, basica-
mente, diante da abstração de seus termos. Veja-se a crítica de 
Schwartz: “É um conceito irreal, que não se adapta à realidade 
fática, afinal o perfeito bem-estar é um objetivo a ser alcançado, 
que se alarga ou diminui de acordo com a evolução da socieda-
de e da tecnologia” (Schwartz, 2001: 37). Outrossim, “bem-es-

9.  “Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a con-
starem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, 
que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 
constitucionalismo do Ocidente” (Bonavides, 2006: 563).

10.  “São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos 
ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado 
social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século 
XX” (Bonavides, 2006: 564).

11.  Citando Karel Vasak, Bonavides explica que os direitos fundamentais de terceira 
geração assentam-se sobre a fraternidade e que já foram identificados cinco direitos 
desta geração (podendo haver outros, segundo o autor): “o direito ao desenvolvimento, 
o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o patrimônio 
comum da humanidade e o direito de comunicação” (Bonavides, 2006: 569).

12.  “São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e 
o direito ao pluralismo” (Bonavides, 2006: 571). Também se classificam como quarta 
geração, especificamente, os direitos relativos à biotecnologia, bioética e biodireito.
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tar” pode ter significados diferentes entre pessoas de uma 
mesma sociedade.

Não menos abstrato é o que prescreve o artigo 225 da CRFB 
de 1988, segundo o qual, “todos têm direito à sadia qualidade de 
vida” (Brasil, 2010). Observa-se que a dificuldade está em 
conceituar “qualidade de vida”. Destarte, apresenta-se uma difi-
culdade na delimitação do conceito de direito à saúde, pois: 

(...) a saúde não consiste no simples fornecimento de 
assistência médica e de medicamentos, como comumente 
se tem entendido. Envolve programas de medicina pre-
ventiva, o controle de doenças infecciosas e parasitárias, 
por meio do acesso aos programas de habitação e sanea-
mento básico; o combate à desnutrição ou subnutrição, 
mediante o acesso a adequados níveis de renda (Tsutiya, 
2007: 393).

Essa abstração é explicada por Schwartz, a partir da lógica 
de que a saúde é um processo sistêmico e que, por ser “uma 
meta a ser alcançada”, sofre influência dos demais sistemas 
(direitos afins) e da sociedade (Schwartz, 2001: 39). 

Visando a melhoria do sistema de saúde, o Brasil adotou um 
sistema único. A necessidade surgiu a partir do “esgotamento 
do modelo médico-assistencial, centrado no hospital, no médi-
co, na doença e na assistência curativa, com uso de tecnologias 
de alto custo, baixa acessibilidade e resolutividade” (Cruz e 
Santos, 2007: 267).

Foi então que a CRFB de 1988 criou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), acatando as principais propostas da VIII 
Conferência Nacional de Saúde (CNS), entre elas, a descentra-
lização do sistema e o acesso universal (Souza, 2007: 122).

A estrutura formal do SUS está disposta na CRFB de 1988, 
na lei 8.080, de 19.07.9013 e na lei 8.142, de 28.12.9014, basica-

13.  A LOS ou Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre a organização e regulação das 
ações e serviços de saúde em todo o território nacional (Brasil, 2011A).

14.  Estabelece a participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências inter-
governamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 2011B).
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mente, pois “há diversas normatizações, decretos, portarias e 
medidas provisórias que atualizam, alteram ou revisam aspectos 
organizacionais e operacionais do sistema” (Matta, 2007: 62).

Enquanto a Constituição de 1988, em seu artigo 198, esta-
belece que a organização do SUS deve obedecer determinadas 
diretrizes, a lei 8.080, dispõe que o SUS será organizado a partir 
de princípios e diretrizes. Sem adentrar nessa discussão doutri-
nária e principiológica, o presente ensaio segue a orientação de 
Matta, para quem a organização do SUS deve ser regida pelos 
seguintes princípios: universalidade, eqüidade e integralidade; 
os quais devem ser articulados mediante as seguintes diretrizes: 
descentralização, regionalização e hierarquização, e partici-
pação da comunidade (Matta, 2007: 66; 72).

O princípio da universalidade está previsto no artigo 19615 
da CRFB. Segundo Matta não se deve confundir universalidade 
com gratuidade, pois, a saúde pública necessita de financiamen-
to, o qual se dá basicamente pela arrecadação de impostos. 
Assim conclui o autor: “Não queremos dizer que não é financia-
do, mas que a população não deve desembolsar nenhuma espé-
cie de pagamento direto para a obtenção de serviços de saúde 
no SUS” (Matta, 2007: 68).

Pelo princípio da eqüidade pretende-se reduzir as iniqüida-
des sociais e econômicas. “É a concepção de um espaço regula-
dor das diferenças, no sentido de reduzir ou atentar para as 
iniqüidades ou diferenças. Isto é reconhecer a pluralidade e a 
diversidade da condição humana nas suas necessidades e nas 
suas potencialidades” (Matta, 2007: 70).

O princípio da integralidade deve ser encaminhado em qua-
tro sentidos, a saber:

1-No sentido histórico, na idéia de construção de um 
sistema único de saúde em contraposição à dicotomia da 
gestão da prevenção e da assistência médica no país; 2- 

15.  “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 a sua promoção, proteção e recu-
peração” (Brasil, 2010).
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No sentido epistemológico da concepção de saúde, na 
organização de uma prática em saúde integral; 3-No sen-
tido do planejamento em saúde, na formulação de políti-
cas pautadas na atenção integral; 4- No sentido das 
relações entre trabalho, educação e saúde, na formação e 
gestão do trabalho em saúde (Matta, 2007: 71).

Pela diretriz da descentralização, o SUS estabeleceu uma 
“desconcentração” do poder da União para Estados e Muni-
cípios, havendo uma direção em cada esfera de governo16. 
Assim, temos o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e 
as Secretarias Municipais.

A regionalização depende de uma hierarquização, que divi-
de por nível de complexidade os serviços de saúde. A idéia é 
estabelecer um perfil territorial (epidemias, qualidade de vida, 
etc), a fim de regionalizar os serviços de saúde.

Por fim, tem-se a diretriz da participação popular. Pela lei 
8.142/90 foram criadas instâncias colegiadas de participação 
popular em cada esfera de governo. Assim, a participação popu-
lar acontece nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de 
Saúde.

Na teoria, o sistema é perfeito: garante a saúde a todos 
(indistintamente), a participação popular, com isso, a regionali-
zação da saúde em todo o território nacional e, em conseqüên-
cia, a integralidade. Porém, na prática, apresenta muitas falhas. 
Torres aponta os motivos pelos quais o considera “ineficaz e 
utópico”:

A saúde preventiva, tratada como direito fundamental 
pelo art. 196 da CF, confundiu-se com a saúde curativa, 
claramente definida como direito social pelo art. 6º, 
criando-se um sistema único de saúde que seria universal 
e gratuito, mas que acabou transferindo para terceiros a 
responsabilidade do seu financiamento e por empurrar 
para os planos privados de assistência a classe média, 

16.  As atribuições de cada órgão são definidas pelas Normas Operacionais do SUS 
(NOB-SUS).
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tornando-se utópico e ineficaz. Com efeito, o acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços de saúde, assegura-
do pelo art. 196 da Constituição, transformado em gratui-
to pela legislação infraconstitucional é utópico e gera 
expectativas inalcançáveis para os cidadãos (Torres, 2001: 
287).

O artigo 6º da Lei n. 8080/90, que define a regulamentação 
do SUS no Brasil, assim prescreve como suas atividades: “(...) 
execuções de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 
a farmacêutica (...) formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 
para a saúde e a participação na sua produção (...)” (Cf. Brasil, 
2011A). 

Portanto, o fornecimento gratuito de medicamentos trata-se 
de um tipo de atuação do SUS, pois, corresponde à atenção da 
saúde básica e, tomando-se por base a tese de Barcellos, é um 
dos quatro elementos do mínimo existencial, materialidade do 
princípio da dignidade humana17.

Chama-se medicamento “um produto farmacêutico, tecni-
camente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curati-
va, paliativa ou para fins de diagnóstico” (Luiza, 2007: 231). A 
OMS classifica os medicamentos essenciais como “aqueles que 
visam satisfazer a necessidade de tratamento da maioria da 
população, devendo estar disponíveis, a todo momento, a um 
preço que o indivíduo e sociedade possam arcar. Referidos 
medicamentos são financiados pela maioria dos governos. 
Mesmo os países mais ricos definem uma lista para estabelecer 
os medicamentos que serão financiados pelo governo (Luiza, 
2007: 237).

No Brasil, chama-se Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME) a definida pela Comissão Nacional de 
Atualização da Rename (COMARE). Cabe aos Estados e 
Municípios definirem suas listas locais em processos semelhan-
tes à RENAME. Assim, tem-se a Relação Estadual de 

17.  Cf. Supra nº 2.
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Medicamentos Essenciais (RESME) ou a Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais (REMUME).

Segundo Luiza, “os medicamentos essenciais são seleciona-
dos por um processo baseado na comparação entre vários medi-
camentos, tendo como orientação as evidências relativas à segu-
rança e eficácia, fundamentadas em estudos de investigação far-
macológico-clínica, considerando também o custo comparativo” 
(Luiza, 2007: 238). Todavia, pesquisas demonstram que o crité-
rio de maior peso nessa escolha é o preço do medicamento.

O financiamento público dos medicamentos (essenciais) no 
Brasil segue critérios, que os divide de acordo com as seguintes 
classes (Luiza, 2007: 239): 

1. Medicamentos para atenção farmacêutica básica: divi-
didos em: elenco estratégico (para os programas de HD 
(hipertensão e diabetes), AR (asma e rinite), IN (insulina), 
SM (saúde da mulher), NA (alimentação e nutrição) e CT 
(combate ao tabagismo), que é financiado e gerido pelo 
governo federal; e o elenco descentralizado, compartilha-
do pelas três esferas.
2. Medicamentos para saúde mental: com financiamento 
compartilhado pelas três esferas e gerido pela esfera esta-
dual.
3. Medicamentos de dispensação em caráter excepcional 
ou que compõem tratamento de alto custo: financiados 
pelo governo federal e geridos pelo governo estadual. 
Dá-se de forma individualizada, mediante processo admi-
nistrativo junto às Secretarias Estaduais de Saúde.
4. Medicamentos estratégicos: adquiridos e geridos pelo 
governo federal e servem para tratar de endemias focais 
(malária e leishmaniose), tuberculose, hanseníase, antire-
trovirais, insulina e hemderivados.
5. Medicamentos oncológicos: vinculados a procedimen-
tos de tratamento.
6. Medicamentos para uso em pacientes internados: dis-
poníveis na rede SUS mediante internação.

Apesar de todo o cuidado na elaboração das leis respectivas, 
o SUS Brasileiro é ineficaz. Talvez, pela deficiência em relacio-
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nar os medicamentos essenciais, a sua ineficácia se encontre na 
distribuição dos mesmos, ou, quem sabe, porque atribuir 
somente ao Estado a responsabilidade para a efetivação de 
direitos sociais seja uma utopia. 

O problema que aqui se apresenta é mundial. Os Estados 
não estão conseguindo fornecer os direitos sociais mínimos aos 
cidadãos. Para uns mais, para outros menos. Mas se assemelham 
nessa dificuldade. É um problema social e não somente do 
Estado. Talvez, a Sociedade necessite do verdadeiro significado 
da fraternidade, que se apresenta como um novo modelo de 
compartilhamento, de cosmopolitismo, segundo Vial: “É um 
modelo de direito que abandona os confins fechados da cidada-
nia e projeta para uma nova forma de cosmopolitismo, para 
uma nova forma de co-divisão, de compartilhamento” (Vial, 
2006: 124).

Para Alcantara Machado, o conceito de fraternidade con-
verge com a dignidade dos homens: “A idéia de fraternidade 
que se pretende difundir exprime igualdade de dignidade entre 
todos os homens, independente de organização em comunida-
des politicamente institucionalizadas” (Alcantara Machado, 
2011: 2).

Por detrás do Estado existem pessoas. Com isso se quer 
dizer que: se as relações de medicamentos estão defasadas, des-
atualizadas, sem critérios regionalizados, em primeiro lugar há 
uma falha humana. Somente quando as sociedades tratarem os 
indivíduos de forma fraterna, como verdadeiros irmãos e quan-
do os indivíduos entenderem que a busca pela concretização 
dos direitos humanos e sociais deve partir de cada indivíduo, 
sem ficar esperando que a solução seja dada somente pela auto-
ridade pública, estaremos praticando a fraternidade e concreti-
zando, por sua vez, o princípio da dignidade humana. Assim 
explica Aquini:

A fraternidade, por sua vez, “responsabiliza” cada indiví-
duo pelo outro e, consequentemente, pelo bem da comu-
nidade, e promove a busca de soluções para a aplicação 
dos direitos humanos que não passam necessariamente, 
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todas, pela autoridade pública, seja ela local, nacional ou 
internacional (Aquini, 2008: 139).

Para tanto, a fraternidade deve caminhar juntamente com a 
liberdade e a igualdade. Não há respeito à dignidade somente 
pela concretização da igualdade ou da liberdade, porque a fra-
ternidade é o elo essencial para a conquista da dignidade. 
Assim, pela fraternidade, tem-se a igualdade real entre os 
homens (e não apenas a igualdade perante a lei); tem-se a liber-
dade absoluta (e não apenas a liberdade perante o Estado). 
Também não se deve reduzir a fraternidade ao conceito de soli-
dariedade, pois, a solidariedade social é apenas um caminho 
para se alcançar a fraternidade:

(...) a fraternidade não pode ser reduzida ao conceito de 
solidariedade, pois esta última não implica a idéia de uma 
efetiva paridade dos sujeitos que se relacionam, e não 
considera constitutiva a dimensão da reciprocidade. (...) 
deve-se observar que a fraternidade tende a ampliar o 
número de sujeitos responsáveis, e por isso estimula que 
deveres e compromissos sejam assumidos além do que é 
prescrito, em nível nacional e internacional, pelas autori-
dades públicas (Aquini, 2008: 137-138).

No que se refere à igualdade, segundo Vial, na medida em 
que se discutem critérios de inclusão social, reforça-se a 
exclusão, enquanto que a fraternidade não aceita a possibilida-
de de exclusão. Esse é o pensamento de Resta (em Vial, 2006: 
130). Citando como exemplo o direito à saúde, Vial afirma que 
o mesmo é paradoxal, enquanto a sociedade adota critérios de 
exclusão/inclusão, como nos demais direitos sociais:

Há um significativo avanço tecnológico na área da saúde 
(assim como em outras esferas da vida social), com 
Constituições que garantem o direito à saúde; existem 
políticas de saúde que pretendem garantir a universalida-
de dos serviços de saúde, mas, ao mesmo tempo, há 
crianças morrendo no primeiro ano de vida, mulheres 
morrendo por abortos mal praticados, cidadãos morren-
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do nas filas dos serviços de saúde. Todos esses dados são 
facilmente observados na realidade do dia-a-dia. (...) 
Neste quadro, observa-se que muitas pessoas têm acesso 
a determinados bens e serviços, não através de uma efeti-
va inclusão social, mas através da exclusão. (...) Uma 
questão aparece como consenso: o Estado é fundamental, 
ou seja, é a condição sine qua non para a implementação 
de políticas sociais mais inclusivas. Contudo, é preciso 
falar de outro tipo de Estado: um estado forte, no sentido 
social, que seja capaz de enfrentar as estratégias exclu-
dentes de uma sociedade complexa e paradoxal como a 
atual (Vial, 2006: 1488).

A citada autora propõe a análise da paradoxalidade (quanto 
aos critérios de exclusão/inclusão) através do direito fraterno. 
Segundo Vial, 

Diante desta paradoxalidade, é preciso investigar de que 
forma as políticas públicas e/ ou as práticas governamen-
tais produzem a efetiva inclusão, uma inclusão que, de 
fato e de direito, inclua. De que forma é possível enca-
minhar novas soluções para problemas sociais crônicos 
da nossa sociedade? De que modo o processo de globali-
zação contribui para aumentar o paradoxo inclusão/
exclusão na sociedade hodierna? (Vial, 2006: 1488). 

Para a autora, essas questões devem ser discutidas dentro de 
uma ótica global e não apenas local, com uma nova abordagem: 
o direito fraterno, “o qual se apresenta como um grande desafio 
para a consolidação de uma sociedade mais humana, solidária e 
feliz” (Vial, 2006: 1488).

O exercício da fraternidade “é mais do que inclusão social”, 
“é uma sociedade sem preconceitos e pluralista”, pois, segundo 
Alcantara Machado, deve haver uma “integração comunitária”, 
pois os direitos sociais não podem ser resumidos à teoria da 
reserva do possível (Alcantara Machado, 2011: 14). Para o cita-
do autor:

Uma sociedade fraterna é uma sociedade sem preconcei-
tos e pluralista. E esses valores estão presentes na 
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Constituição de 1988. Averbe-se que a integração comu-
nitária é mais do que a inclusão social. Não se reduz a 
ações distributivistas de inclusão social que se situam 
somente no plano de gastos públicos. (...) É o ordena-
mento jurídico a serviço da realização -ou pelo menos em 
busca- da fraternidade (Alcantara Machado, 2011: 
14-15).

Vivenciar a fraternidade é buscar a unidade entre os 
homens. Pois, “A Constituição busca com a dimensão fraternal, 
uma integração comunitária, uma vida em comunhão. Se vive-
mos efetivamente em comunidade, estaremos, de fato, numa 
comum unidade. Em uma palavra: fraternidade” (Alcantara 
Machado, 2011: 14).

Se os direitos humanos são universais, somente o resgate da 
fraternidade pode tornar possível sua concretização, pois 

(...) quando se tratam de bens comuns da humanidade, 
devem-se observar as políticas sociais tendo-se presente a 
forma como estas atuam em uma sociedade, não mais 
definida geograficamente, mas em uma sociedade de 
mundo. Nela, é preciso pesquisar o impacto das políticas 
sociais; no presente caso, o impacto das políticas que 
pretendem uma inclusão social e a tutela dos direitos 
fundamentais analisando-se de que modo elas são efetivas 
e eficazes (Vial, 2006: 131).

Portanto, a vivência da fraternidade pressupõe o respeito 
aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, indepen-
dente de situação geográfica ou de Constituição mais ou menos 
cidadã. É responsabilidade de todos.

conclusão

A proteção à dignidade humana deve ser o mínimo da 
realização do Estado. Assim também a proteção ao direito à 
saúde básica deve ser uma das prestações positivas a serem 
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concretizadas pelo Estado, sob pena de se estar rasgando a 
Constituição. Porém, o SUS apresenta falhas, não obstante seu 
apelo regional.

Muito embora o Estado deva priorizar o fornecimento de 
medicamentos mais baratos (tendo por base a teoria da reserva 
do possível), mais do que isso, a proteção integral à pessoa, 
visando à sadia qualidade de vida, deve nortear a escolha dos 
medicamentos a fazer parte das listas de fornecimento gratui-
to.

Todavia, o direito à saúde de um povo não pode estar à 
mercê de teorias que o subordina ao aspecto apenas econômico 
da questão. Outrossim, os critérios de inclusão/exclusão para a 
efetividade dos direitos sociais, mais reforçam as desigualdades 
entre os homens do que ressaltam as igualdades.

A igualdade e liberdade conquistadas somente serão efica-
zes se caminharem de mãos dadas com a fraternidade.

Na dimensão da fraternidade, a sociedade é pluralista, 
porém apresenta unidade, vive em comunhão. 

Por fim, a concretização dos direitos humanos, que são uni-
versais, será possível, quando a sociedade assumir a fraternida-
de como um ideal a ser perseguido. 
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Fraternidade e direito à saúde: o fornecimento gratuito de 
medicamentos essenciais para a efetivação material do prin-
cípio da dignidade humana

O direito à saúde, como direito fundamental social, deve repre-
sentar uma das formas de expressão da dignidade humana, 
definida como o núcleo essencial dos direitos fundamentais. No 
intuito de proporcionar uma “sadia qualidade de vida”, o sistema 
de saúde brasileiro (SUS), que se diz universal, equânime e inte-
gral, tem como propósito, dentre outras atividades, o fornecimen-
to gratuito de medicamentos essenciais. Todavia, ora o SUS é 
ineficaz pela deficiência em relacionar os medicamentos essen-
ciais, ora sua ineficácia se encontra na correta distribuição dos 
mesmos, o que faz com que milhares de pessoas recorram ao 
Poder Judiciário. O presente artigo tem como objetivo um estudo 
do direito à saúde, com foco no fornecimento gratuito de medica-
mentos essenciais para a efetivação material do princípio da 
dignidade humana, tendo com perspectiva os fundamentos da 
fraternidade, como a solução para a plena realização dos direitos 
sociais. Utiliza-se o método indutivo na fase de pesquisa e inves-
tigação, fazendo-se uso das técnicas do Referente, da Categoria, 
do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. Inicia-se 
com uma breve conceituação do princípio da dignidade humana, 
passando ao largo do estudo dos direitos sociais e chegando ao 
conceito do direito à saúde, inserido no contexto do Sistema 
Único de Saúde. Por fim, estuda a fraternidade, como forma de 
buscar a plena realização dos direitos sociais. A pesquisa chega 
à conclusão de que a eficácia dos direitos sociais só será possível 
em razão da ampliação das responsabilidades. A “responsabilida-
de fraternal” importa na responsabilização de todos os cidadãos, 
não apenas do Estado, que não pode se eximir de garantir um 
mínimo existencial.

Brotherhood and rights to health: free supply of essential 
medicines to make the principle of human dignity materially 
effective

The right to health, social as a fundamental right, must represent 
one of the forms of expression of human dignity, defined as the 
essential core of fundamental rights. In order to provide a "healthy 
quality of life", the Brazilian health system (SUS), which is univer-
sal, equal and integral says, the purpose, among other things, free 
supply of essential drugs. However, now the SUS is ineffective by 
deficiency in essential medicines list, however its ineffectiveness 
is in the correct distribution of the same, which causes thousands 
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of people have recourse to the Judiciary. This article has as its 
goal a study of the right to health, with a focus on the free supply 
of essential drugs for the fulfillment of the material principle of 
human dignity and with perspective the fundamentals of the frater-
nity, as the solution to the full realization of social rights. The 
inductive method in the research phase and research, making use 
of the techniques For, the category of the operational concept and 
the bibliographic search. It starts with a brief conceptualization of 
the principle of human dignity, passing off the study of social rights 
and reaching to the concept of the right to health, inserted in the 
context of the single health system. Finally, studies the fraternity, 
as a way to seek the full realization of social rights. The search 
comes to the conclusion that the effectiveness of social rights is 
only possible because of the expansion of responsibilities. The 
"fraternal responsibility" matters in accountability of all citizens, 
not just the State, which cannot escape to ensure an existential 
minimum.

Fraternità e diritto alla salute: la consegna gratuita de medici-
ne essenziali per la realizzazione materialo del principio della 
dignità umana

Il diritto alla salute, mentre è diritto fondamentale sociale, deve 
rappresentare una delle forme di espressione della dignità umana, 
definita questa ultima come il nucleo essenziale dei diritti fonda-
mentali. Col fine di proporzionare una "sana qualità di vita" il sis-
tema di salute brasiliano (SUS) -dichiaratamente "universale", 
"equo" e "integrale", ha come uno dei suoi propositi la consegna 
gratuita delle medicine essenziali. Tuttavia, il SUS è inefficiente 
per la difficoltà che trova in stabilire quali sono quelle medicine. Lo 
è anche in quello che riguarda la sua distribuzione. Questa situa-
zione ha portato a che si “giudicalizzino” questi processi dovendo 
farsene carico il Sistema Giudiziale. Il presente articolo ha come 
obbiettivo studiare il diritto alla salute, focalizzando nella consegna 
gratuita di medicine essenziali, quella che effettuerebbe material-
mente il principio della dignità umana. La prospettiva ad adottare 
è quella della fraternità ed i suoi fondamenti, che si considera 
come la soluzione per il problema della piena realizzazione dei 
diritti sociali. Cominceremo con una breve concettualizzazione del 
principio della dignità umana, passando di seguito allo studio dei 
diritti sociali. Arriveremo così al concetto di “diritto alla salute” 
come si comprende nel SUS. Per terminare, si studierà la fraterni-
tà come forma di ricerca e di realizzazione piena dei diritti sociali. 
Il percorso realizzato conclude che l'efficienza dei diritti sociali 
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sarà solo possibile in ragione dell'aumento delle responsabilità. La 
"responsabilità fraterna" pesa nella responsabilizzazione di tutti i 
cittadini, e non affligge nello Stato, il quale non può esimersi da 
garantire un minimo esistenziale.

Fraternité et droit à la santé: la remise gratuite des médica-
ments essentiels pour la réalisation du principe de la dignité 
humaine

Le droit à la santé, comme droit fondamental social, doit représen-
ter une des formes d’expression de la dignité humaine, définie 
celle-ci comme le noyau des droits fondamentaux. Dans le but de 
proportionner “une qualité de vie saine” le systhème de santé 
brésilien(SUS) – déclaré “universel”, “équitatif” et “intégral”, a parmi 
ces  buts la remise gratuite des médicaments essentiels. Pourtant, 
le SUS est inefficace à cause de la difficulté qu’il trouve d’établir 
quels sont ces médicaments essentiels. Et il est encore inéfficace 
en ce qui concerne la distribution de ces médicaments. Cette 
situation a obligé le Pouvoir Judiciare à se responsabiliser.
Cet article a pour but d’étudier le droit à la santé, d’envisager la 
remise gratuite de ces médiaments essentiels, ce qui effectuerait 
matériellement le principe de dignité humaine. 
La perspective à adopter est celle de la fraternité et ses fonde-
ments, ce qui est considéré comme la solution au problème de la 
pleine réalisation des droits sociaux.
Nous allons commencer par une brève conceptualisation du prin-
cipe de la dignité humaine, et ensuite nous allons aborder l’étude 
des droits sociaux. Nous arriverons ainsi au concept de “droit à la 
santé” tel qu’il est compris dans le SUS. Enfin, nous étudierons la 
fraternité comme forme de recherche et de réalisation pleine des 
droits sociaux. Pour finir, nous étudierons la fraternité comme 
recherche et réalisation pleine des droits sociaux. Le parcours 
réalisé arrive à la conclusion que l’efficience des droits sociaux ne 
sera possible qu’en raison  de l’élargissement des responsabilités. 
La “responsabilité fraternelle” pèse sur la responsabilité de tous 
les citoyens, et pas seulement sur l’État, qui ne peut pas non plus 
se libérer  de garantir un minimun existentiel.
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