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Simpósio: 30 - DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 
 
RESUMO: A sociedade contemporânea, visivelmente complexa e diversificada, é marcada 
pelo multiculturalismo e pela globalização. Neste lócus, produzido pela modernidade, deve-se 
(re)pensar as políticas públicas, as quais devem ser implementadas de acordo com as 
necessidades e peculiaridades dos seus destinatários. Então, a função do Estado como 
formulador e irradiador de políticas públicas capazes de promover o Estado de bem-estar 
conquistado ao longo de lento processo histórico, no qual se afirmaram os direitos humanos e 
o esgotamento de possibilidades políticas e econômicas, levou a uma revisão do seu papel no 
processo de condução do desenvolvimento e da garantia de um conjunto de direitos humanos e 
fundamentais sociais da população em geral, destacando-se nesse cenário o direito à saúde. A 
partir deste contexto, busca-se a exploração acerca da temática que envolve as políticas públicas 
enquanto instrumento de subsídio para a consecução do direito humano e fundamental social à 
saúde, vislumbrando-se, nesta perspectiva, uma tentativa de articular e elaborar ações em 
direção ao exercício efetivo da cidadania, permitindo à sociedade vivenciar a redução dos 
excessos de desigualdade e garantindo o bem-estar a todos, ressaltando, primordialmente, a 
ideia de justiça social em um processo democrático. Seguindo este ideário, o presente resumo 
tem como objetivo fomentar a reflexão acerca do direito humano e fundamental social à saúde, 
especificamente no que tange à sua proteção e garantia sob o ponto de vista da implementação 
e controle social de políticas públicas, verificando-se, através de uma abordagem doutrinária 
que segue o método hipotético dedutivo, possibilidades jurídicas de contextualizar e analisar a 
saúde e sua interlocução direta com os processos democráticos essenciais para a sua efetivação. 
Considerando-se hoje a abrangência dos direitos humanos e fundamentais sociais, em especial 
do direito à saúde, que em sucessivos pactos internacionais, depois ratificados e internados nas 
ordens jurídicas nacionais, vêm sendo ampliados a ponto de abranger hoje o direito síntese do 
desenvolvimento, é possível deixar de lado a separação dicotômica entre as políticas públicas 
e as políticas sociais. Para essa definição, mesmo aquelas políticas públicas relacionadas apenas 
medianamente com a concretização de direitos, também carregam um componente finalístico 
que é assegurar a plenitude do gozo de direitos a todos - coletivamente e a cada um - 
individualmente. Assim, toda política pública pode ser considerada, nesta perspectiva, política 
social. Hoje, na sociedade contemporânea, a saúde é indiscutivelmente um direito essencial, 
além de ser também um importante investimento social. Na medida em que os governos têm o 
objetivo de melhorar as condições de saúde de todos, é necessário que invistam recursos em 
políticas públicas de saúde. Portanto, conclui-se que garantir o acesso igualitário a condições 
de vida saudável e satisfatória a cada ser humano constitui um princípio fundamental no 
processo democrático de implementação e satisfação de direitos, e para isso, exige também uma 
grande produtividade complexa por parte da sociedade e do Estado, sendo necessária a 



intensificação dos esforços para coordenar as intervenções econômicas, sociais e sanitárias, 
através de uma ação integrada, ou seja, através de uma democracia participativa. 
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