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RESUMO: Este trabalho pretende discutir o que é na realidade o direito à saúde, 
mas com foco na saúde como mínimo existencial, que na realidade significa o 
mínimo que o Estado necessita ofertar aos seus cidadãos. Pretende-se encarar 
a discutida cláusula da Reserva do Possível, matéria esta que foi validada no 
Tribunal Constitucional Alemão com esclarecimento completamente distinguido 
e que evita a materialização do mínimo essencial pelo cidadão brasileiro 
conforme recepção pela Constituição Federal. É de extrema importância que se 
use na fase de Investigação o método Indutivo para que se chegue à conclusão 
de que é completamente claro e óbvio o entendimento jurisprudencial de que a 
saúde é integrada ao Mínimo Existencial e que o Estado não pode se amparar 
na Reserva do Possível para eliminar tais direitos e a grande questão que se 
apresenta é a possibilidade de utilização do referido princípio a fim de 
impossibilitar a absoluta efetividade e cumprimento do direito à saúde. Para tal 
são apresentadas as teorias interna e externa, edificadas com base na validade 
das advertências aos direitos fundamentais sociais, deixando bem clara a 
necessidade dos limites serem debelados ao controle de constitucionalidade e 
proporcionalidade. Vale a pena deixar bem claro que é preciso refletir sobre a 
garantia do teor efetivo, até mesmo as teorias sobre seu objeto, que na realidade 
trata-se das (teorias objetiva e subjetiva e do seu valor , teorias absoluta e 
relativa e também que é deveras importante o conceito do mínimo existencial na 
seara dos direitos fundamentais sociais e relaciona ele com a garantia do 
conteúdo essencial, chegando à conclusão que ambos possuem a importante 
função de servir como medida da proporcionalidade das restrições que o Estado, 
sob o prisma da reserva do possível, impõe à eficácia dos direitos fundamentais 
sociais.  
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