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Simpósio: 01 - DIREITOS HUMANOS E A RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: AVANÇO OU RETROCESSO DA 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA DE 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS. UMA ANÁLISE COMPARADA COM A 
CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA E COM A CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS 
DO HOMEM  

 
RESUMO: A Constituição da República Portuguesa garante o direito à proteção da saúde. Não 
será essa uma missão social de valor muito elevado para o serviço nacional de saúde? É certo 
que, apesar das garantias constitucionais de igualdade no acesso à saúde de todos os cidadãos 
e apesar da existência da legislação que garante, em caso de demora no acesso aos cuidados 
médicos nos hospitais públicos, os mesmos serem consultados no setor privado, atribuindo-se 
os custos para o Estado, existem listas de espera incontornáveis em cuidados de saúde que não 
são prestados pelo setor privado. Imagine-se àquelas situações em que, por exemplo, os doentes 
oncológicos têm que aguardar em “listas de espera” no período entre o diagnóstico e a 
terapêutica, esse tratamento é adiado, ou seu início protelado no tempo, acarretando a um 
agravamento da doença. É nesse contexto que gostaria de focar três pontos, articulados, sobre: 
fragilidade, vulnerabilidade e listas de espera. Na verdade, é tudo o que não está ao alcance da 
medicina e do Estado social contemporâneo. E é por isso que faz todo o sentido falar na 
vulneralidade. De fato, a “vulnerabilidade” tem uma  particular expressão na biomedicina, no 
estudo das doenças.  A importância dos avanços da ciência, da prática médica, das tecnologias 
associadas e dos princípios éticos sobre a vulnerabilidade humana e a integridade pessoal estão 
bem presentes na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos:  os indivíduos e 
grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos, e deve ser respeitada a integridade 
pessoal dos indivíduos em causa. Ora, o direito e as instituições de Estado-de-Direito terão que 
partir destas premissas axiológicas e éticas para se adequarem à realidade humana. Mas não 
estamos apenas falando de solidariedade: como está em causa a saúde e há efetivamente um 
direito constitucional à proteção da saúde, o Estado Social está aparentemente ancorado aos 
cuidados existenciais do cidadão. É como se em causa estivesse o princípio da sociabilidade 
que o Professor Doutor GOMES CANOTILHO nos fala.Então, a pergunta que se coloca é a 
seguinte: tal significa que o sujeito-vulnerável por doença é um encargo exclusivo do Estado-
Social? 
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