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Direitos Humanos

DIREITO À SAÚDE

A saúde é um estado de bem-estar inerente a todo ser humano; essencial para a execução de 
outros direitos, como por exemplo, no que diz respeito a efetivação de uma vida digna. O direito 
à saúde é um direito fundamental, presente na Segunda Dimensão de direitos fundamentais, 
posto que está inserido nos direitos sociais e como tal deve ser preservado a todas as pessoas. 

O Estado tem o dever de assegurar efetivamente o direito à saúde a todos os cidadãos, isto se 
observa no corolário do artigo 5º da CRFB/88, onde trata da própria garantia do direito à vida. 
A Constituição Federal, em seus dispostos, garante o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, a sua 
proteção nas órbitas genérica e individual.

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 
Trata-se de um direito público subjetivo. Sendo assim uma prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas. In verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (grifei).

O direito à saúde é essencial para que se efetivem direitos, tendo em vista se tratar de um 
direito fundamental.

É através do direito à saúde que coexistem outros direitos como: o direito à vida, liberdade, 
entre outros, posto que sem que haja bem estar físico e mental, não haverá dignidade.
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Assim sendo, efetivar o direito à saúde é dever do ente estatal e caso não ocorra o indivíduo 
deve exigir a execução, inclusive por meio de vias judiciais, através do mandado de segurança 
ou ação de obrigação de fazer.

Os direitos sociais levaram centenas de anos para serem positivados, o que ocorreu no século 
XX, cabe, portanto, a sociedade atual efetiva-los de forma que possam atender cada dia mais 
indivíduos, garantindo uma existência digna e feliz.


