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RESUMO: Uma parte da doutrina de direito internacional defende que a comunidade 

mundial caminha para uma espécie de constitucionalismo global. Nesse sentido, o direito à 

saúde assume a dianteira do movimento de direito universal constitucional global, o direito à 

saúde como direito humano está no artigo vinte e cinco da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 concretiza o 

direito à saúde no artigo doze. Outros instrumentos internacionais de direitos humanos 

consagram o direito à saúde, a exemplo da Convenção contra discriminação racial, convenção 

contra discriminação das mulheres, convenção das crianças, Carta Europeia, Carta Africana, 

Carta Americana, para ser breve. A universalidade dos direitos humanos ficou demonstrada 

na citada DUDH, da Organização das Nações Unidas. Essa concepção universalista do direito 

à saúde integra o direito constitucional global e passa a ser confrontada, com a questão do 

relativismo cultural. Criada em 1948 a Organização Mundial de Saúde, conta com mais de 

190 Estados membros, e já no artigo primeiro destaca o objetivo de promover o nível de saúde 

mais elevado para os povos. Os tribunais internacionais de direitos humanos têm contribuído 

para o direito a saúde constitucional global e universal (a exemplo do TEDH e TIADH). A 

corrente majoritária é no sentido de um fraco relativismo cultural e uma forte proteção aos 

direitos humanos, defendendo que as peculiaridades culturais não podem servir de 

justificativa à inviolabilidade dos direitos humanos, porquanto universais. Essa ideia é 

reforçada no momento em que diversos países, ao aderirem a Organização das Nações 

Unidas, se comprometem em rever suas questões internas de violação aos tratados 

internacionais de direitos humanos. Nesse diapasão, as práticas culturais internas de cada país 

não podem mais justificar a abusividade contra os direitos humanos, quando esses países 

estiverem filiados à Organização das Nações Unidas e tiverem ratificados tratados 

internacionais de proteção aos direitos humanos. A reflexão que se coloca é no sentido de que 

a universalidade dos direitos humanos justifica ser entendida como termos da universalidade 

da ideia de defesa aos seres humanos e, não na afirmação de que um determinado direito seja 

universal. Para se entender o que significa universal, primeiro tem que se compreender que as 

pessoas humanas são detentoras de um conjunto de direitos, fora das peculiaridades de cada 

país, e não a determinação de que determinado direito tenha que ser reconhecido em todos os 

países. Contudo, impende destacar que todos os países afirmem a proteção dos seres 

humanos, reconhecendo as pessoas como titulares de um conjunto de direitos para poder 

tornar essa realidade efetiva. Assim, a universalidade dos direitos humanos fica compreendida 

como a universalidade da concepção de que todo ser humano é titular de algum direito, 

merecendo a devida proteção pela ordem jurídica do país. A metodologia utilizada foi 

bibliográfica documental. E a Relevância consiste em demonstrar que os países signatários da 

DUDH e membros da OMS não devem alegar seu direito interno para desconstruir o direito à 

saúde mundialmente conhecido. 
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