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RESUMO: OBJETO DA PESQUISA: A pesquisa compreende diferentes 
perspectivas axiológicas do direito sanitário e a sua efetivação aos portadores 
da Falciforme no Brasil, destacando de forma transversal e interdisciplinar a 
conceituação e a práxis diante do enfrentamento da enfermidade. 
JUSTIFICATIVA: A Falciforme é a afecção genética mais prevalecente no Brasil, 
o Programa Nacional de Triagem Neonatal afirma que nascem cerca de 3.500 
crianças por ano ou 1/1.000 nascidos vivos. O grau de incidência da doença 
justifica a preocupação e a necessidade de avaliar o acesso do direito à saúde 
aos portadores desta hemoglobinopatia. METODOLOGIA: Utilizou-se o método 
descritivo-exploratório, com pesquisa bibliográfica em livros, teses, dissertações, 
e artigos científicos indexados em Plataformas Digitais: Periódico CAPES e 
Biblioteca Virtual da Saúde. Pós-coleta bibliográfica, desenvolveu-se análise 
documental para a compreensão da realidade oficial dos portadores da 
Falciforme. HIPÓTESES: Após construção teórica interpretou-se 
axiologicamente o conceito de direito à saúde em documentos internacionais 
com desígnio de melhor atender a articulação das políticas públicas brasileiras 
voltadas ao enfrentamento da Falciforme, haja que estas não acompanham o 
nível social dos portadores desta hemoglobinopatia. RESULTADOS FINAIS: A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), artigo 25, e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), artigo 12, 
inspiraram a Constituição Brasileira de 1988, artigo 6º, o direito à saúde como 
direito social, e artigo 196 definiu-o como direito fundamental de segunda 
dimensão. De acordo com BULOS (2015), esses direitos impõem uma prestação 
positiva ao Estado, no sentido de fazer algo de natureza social em favor do 



homem. A Constituição da Organização Mundial da Saúde (1946) conceitua a 
saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade”. Axiologicamente a 
saúde é um direito individual e coletivo, qual o sujeito e a sociedade gozam de 
uma vida saudável e equitativa. Conforme RAMOS (2014), “(...) o respeito ao 
direito a saúde está amplamente vinculada com a luta contra a pobreza e a 
desigualdade”. De acordo com BRAGION et al (2017) os falcêmicos possuem 
baixa escolaridade, remunerados até dois salários mínimos, e graças às 
complicações da doença possuem baixo poder competitivo no mercado de 
trabalho. A condição econômica é fator preponderante na visibilidade de uma 
enfermidade. Um estudo realizado no estado brasileiro Amapá, indica que 60% 
dos portadores confessaram não receber atendimento adequado, relacionando-
se ao fato dos profissionais desconhecerem a enfermidade, e 80% daqueles 
ratificaram a tal informação. Além da condição socioeconômica, as políticas 
públicas, exemplo a Portaria nº 1.391, não possuem indicadores de 
mortalidade/letalidade da doença, registro nos cadastros de óbitos e nos 
hemocentros, dificultando a existência de uma rede estruturada de dados que 
possa avaliar as políticas públicas. O direito à saúde axiologicamente vai além 
da ausência de doença, e sua efetivação interliga-se a condição socioeconômica 
da população, in casu, os falcêmicos são pessoas pobres e de baixa 
escolaridade, e a inexistência de uma rede de informações, auxilia a 
invisibilidade da enfermidade, sonegando a esse grupo de pessoas o gozo do 
direito fundamental a saúde. 
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