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Saúde 

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



Saúde 

-  Direito Social fundamental 
 
Prioridade é a atividade preventiva. 
 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
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III - participação da comunidade. 
 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos 
do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 
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Financiamento do sistema de saúde 
 
Em janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar 
Federal n. 141, que dispõe sobre os valores mínimos a serem 
anualmente aplicados na saúde pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, estabelecendo, ainda, os critérios de 
rateio dos recursos de transferências para a saúde e as 
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde. 
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Limite à reserva do possível: 
 
A limitação de recursos (reserva do possível) existe e não 
pode ser ignorada. No entanto, o intérprete da norma deve 
levar em consideração a existência daquele direito social 
fundamental, já que a finalidade do Estado, ao obter 
recursos, é justamente a de salvaguardar os objetivos 
fundamentais da Constituição, sob pena de transformar a 
Carta Magna em promessa inalcançável. Deve-se observar o 
mínimo existencial. 
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Legitimidade passiva dos entes federativos: 
“O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito 
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer 
um dos entes federativos, desde que demonstrada sua 
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos 
próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o 
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade 
para conferir efetividade ao direito garantido pela 
Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a 
devida prestação jurisdicional." (RE 6073810)  
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Concessão de medicamentos experimentais? 
 
Limite à judicialização de políticas públicas (ativismo judicial). 
 
 


