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RESUMO
A Constituição  Federal  garante  a  todos  os  cidadãos  brasileiros  o  direito  à  saúde,  uma  vez  que  esta  é  de  suma
importância para assegurar o direito fundamental a vida. Destinado à aplicação desse direito essencial, houve a criação
do Sistema Único de Saúde, que na prática não é capaz de assegurar aos cidadãos a prestação de serviços públicos de
saúde dignos a vida humana. O presente trabalho, propõe ressaltar a importância de haver um bom sistema de saúde
pública, com eficiência em seus atos e com boa qualidade, garantindo assim a proteção da vida e da dignidade da
pessoa humana.Com esses aspectos, o presente trabalho irá retratar que há uma grande contradição entre os serviços
públicos de saúde que é garantido a sociedade do que a realidade demonstra. Bem como deixa claro a má aplicação dos
impostos que o país arrecada e os valores que são desviados com a corrupção. Deixando claramente demonstrado que
o Brasil tem as diretrizes corretas e possui condições de realizar melhorias na saúde pública que fornece. 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição; Saúde Pública; Dignidade; Princípio da Eficiência; Qualidade.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6°, estabelece o direito a saúde, como um
direito social, cabendo ao Estado o dever de tutelar pela sua concretização. Ainda, neste mesmo
diploma legal, existe a previsão do princípio da eficiência dos serviços públicos.

Desta  forma,  aborda  os  recolhimentos  de  dinheiro,  mostrando  ser  possível  com  essa
montante o país possuir um sistema de saúde pública dignamente humano. 

 Importante ressaltar algumas comparações, capazes de ilustrar a situação brasileira com
relação a alguns países, reconhecidos pela prestação de serviços públicos de saúde com qualidade,
bem  como  casos  em  que  os  impostos  arrecadados  do  povo  tem  má  distribuição  e  pouco
investimento no retorno dos valores ao povo. 

Ainda, será possível constatar inúmeros problemas que os cidadãos desta sociedade, são
submetidos para receberem o mínimo de assistência de saúde, tendo em vista que dependem única
e exclusivamente do amparo estatal.

Uma vez que alguma pessoa procura por um atendimento na área da saúde, entende-se que
esta necessita precisamente de um atendimento no mínimo digno a tutelar seu bem jurídico vida.
Deste modo, verifica-se que há grandes falhas na aplicabilidade das políticas públicas estabelecidas
pela  administração  brasileira,  desde  o  atendimento  e  limpeza  do  local  em  que  é  realizado  os
serviços de saúde, até as consultas médicas e a falta de continuidade no tratamento demandado. 

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo,  comprovar  a  ineficiência  e  a  má  qualidade  das
políticas públicas existentes voltadas à saúde no Brasil. Apresentar quais as medidas que o Estado
deve  assegurar  aos cidadãos.  Demonstrar  como funciona  os  mecanismos  de administração da
saúde no Brasil. Esclarecer qual a importância das políticas públicas de saúde na vida dos cidadãos.
Criticar os meio como ocorre a aplicação da saúde Brasil, ressaltando a os maus efeitos na vida das
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pessoas. Comparar com os sistemas de saúde estrangeiros e comprovar que é possível a aplicação
de um sistema público de saúde com qualidade e seguindo o regramento do princípio da eficiência. 

Portanto, este trabalho dirige-se também à criticar a eficiência e a qualidade com que são
prestados  os  serviços  de  saúde  no  Brasil.  E  assim,  relatar  a  ausência  de  políticas  públicas
eficientes,  de  acordo  com  o  a  exigência  da  necessária  devido  à  numerosidade  da  população
brasileira, tendo em vista que as políticas públicas existentes nesse ramo, não consegue garantir
aos cidadãos a satisfação com o exercício da saúde.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado a partir da análise bibliográfica, aplicando-se os métodos dedutivo,
lógico sistemático, comparativo e analítico. 

O método  dedutivo  “Parte  de  princípios  reconhecidos como verdadeiros  e  indiscutíveis  e
possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua
lógica.” (GIL, 2008, p. 9).

O método lógico sistemático, “consiste em comparar o dispositivo sujeito à exegese, com
outros do mesmo repositório ou de Leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto” (MAXIMILIANO,
2002, P. 104 – 105).

O  Método  comparativo  realiza  comparações,  desta  forma  estuda  as  semelhanças  e
diferenças explicando as divergências. Este método permite " analisar o dado concreto, deduzindo
elementos constantes, abstratos ou gerais nele presentes" (PRODANOV; FREITAS; 2013. p.38).

Por sua vez, o método analítico, corresponde ao procedimento pelo qual se decompõe uma
dada expressão linguística, articulando expressões linguísticas simples, desenrolando até chegar ao
resultado (BRITO; 2002. p. 125-128).

A pesquisa tem como fonte livros e artigos científicos e documentários que dispõem sobre a
problemática em questão, elaborados por estudiosos do tema. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o intuito de assegurar um dos direitos sociais fundamentais para a República Federativa
do Brasil  a Constituição Federal  de 1988, estabelece em seu artigo 6° como função do Estado
garantir à sociedade o direito a saúde.

Para o doutrinador Germano André Doederlein Schwartz “A saúde é, senão o primeiro, um
dos principais componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para a sua existência,
seja  como elemento  agregado  à  sua  qualidade.  Assim a  saúde  se  conecta  ao  direito  à  vida”.
(SCHWARTZ,2001, p.52). Podendo-se assimilar que ao assegurar a saúde da sociedade, estará se
protegendo o bem jurídico vida. 

Deste modo, entende-se que o direito à vida, está associado ao direito a saúde, sendo que
existência digna a aplicação da saúde pública,  deve ser ampla e para todos, tendo em vista  a
importância da efetivação e concretização deste direito (GÓIS; 2008 p. 10). 

Neste sentido, para Kildare Gonçalves de Carvalho (2008. p.1251), o Estado deverá garantir
não somente a proteção da saúde, mas necessita implantar medidas sociais e econômicas, que
auxiliarão na prevenção e na cura, através da educação oferecida aos cidadãos quanto à higiene,
saneamento  básico,  condições  dignas  de  moradia,  trabalho,  lazer,  alimentação  saudável  na
qualidade necessária, campanha de vacinação dentre outras.
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Com o intuito de auxiliar na assistência pública de saúde, prevista na Constituição de 1988, foi
necessário  a  criação  de  determinadas  medidas  públicas.  Assim,  criou-se  no  Brasil  a  Lei  nº
8.142/1990, destinada a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste Sentido,  o Sistema Único de Saúde é “o arranjo organizacional do Estado brasileiro
que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil,  e traduz em ações os princípios e
diretrizes dessa política” (CAMPOS; 2006, p.531). 

Quando  se  analisa  os  direitos  fundamentais  da  sociedade,  verifica-se  que  estes  estão
embasados na concretização dos preceitos que se baseia a dignidade da pessoa humana1 que nada
mais é do que a garantia dos direitos considerados vitais aos seres humanos. 

A  denominação  para  essa  resguarda  dos  direitos  fundamentais,  é  chamada  de  mínimo
existencial. Desta forma Paulo Gilberto Cogo Leivas, define como mínimo existencial: 

O mínimo existencial é a parte do consumo corrente de cada ser humano, seja criança ou 
adulto, que é necessário para a conservação de uma vida humana digna, o que compreende a 
existência de vida física, como a alimentação, vestuário, moradia, assistência de saúde, etc. 
(mínimo existencial físico) e a necessidade espiritual-cultural, como educação, sociabilidade, 
etc. (LEIVAS, 2006, p. 135)

Ainda, pode-se dizer que este mínimo é “formado pelas condições materiais básicas para a
existência, correspondente a uma fração nuclear da dignidade da pessoa humana à qual se deve
reconhecer a eficácia jurídica” (BARCELLOS, 2002, p. 255).

Portanto o mínimo existencial está diretamente ligado a efetividade dos direitos fundamentais
elencados pela Constituição Federal de 1988, pois, assegura a igualdade entre os cidadãos e a
dignidade da pessoa humana.

Com  efeito,  ressalta-se  que  o  ser  humano  “reclama  condições  mínimas  de  existência,
existência digna conforme os ditames da justiça social” (SILVA, 1998, p. 92).

Desta forma é possível verificar que o Estado tem o dever não só de garantir a existência do
ser humano, mas também de garanti-lo a preservação de uma vida digna. Sendo assim, denota-se
que para se ter uma vida digna deve-se preservar a saúde, estando uma diretamente ligada a outra,
sendo assim o direito à saúde se faz como o mais importante direito trazido pela CF/88, em seu
artigo 6°.

Com efeito, transcreve-se o artigo 3°, parágrafo único da Lei n° 8.080/1990:

Art.  3º.  A saúde tem como fatores determinantes  e condicionantes,  entre  outros,  a alimentação,  a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização
social e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artgo anterior,
se  destnam  a  garantr  às  pessoas  e  à  coletvidade  condições  de  bem-estar  fsico,  mental  e  social
(BRASIL,1990).

Ao analisar este artigo, verifica-se que a garantia da saúde esta estritamente interligada com
fatores como a educação, alimentação, saneamento básico e lazer.

Portanto o Estado não somente é responsável por manter a boa saúde de seus cidadãos,
como  também  por  desenvolver  políticas  públicas  capazes  de  prevenir  o  contágio  de  doenças
(ARAÙJO, 1997, p. 46-47).

1 A dignidade da pessoa humana é a satisfação das necessidades essenciais de sobrevivência, para que o ser humano
no mínimo possa gozar de uma existência humanamente digna (LEIVAS, 2006, p. 134).
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É  importante  ressaltar,  que  dentro  deste  contexto  do  dever  do  Estado,  encontra-se  a
contrapartida  que  é  a  questão  financeira,  ou  seja,  como  ficaria  a  situação  socioeconômica  e
estrutural do país se o Estado for investir para garantir a todas as pessoas essa dignidade? Desta
forma,  Estado delimitaria a efetividade de alguns casos em face dos direitos fundamentais. 

Pois bem, esta limitação trata-se do princípio da reserva do possível que  a qual entende que
o Estado não pode investir toda a sua finança na saúde, pois isso comprometerá outros serviços
públicos de extrema importância. 

Diante desta problemática, extrai-se da doutrina: 

Quais  são  no  fundo,  os  argumentos  para  reduzir  os  direitos  sociais  a  uma  garantia
constitucional  platônica?  Em primeiro  lugar,  os  custos  dos  direitos  sociais.  Os  direitos  de
liberdade não custam, em geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a todos os cidadãos
sem se sobrecarregarem os cofres públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem
grandes disponibilidades financeiras por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à
construção dogmática da reserva do possível para traduzir a idéia de que os direitos só podem
existir se existir dinheiro nos cofres públicos. Um direito social sob ‘reserva dos cofres cheios’
equivale, na prática, a nenhuma vinculação jurídica (CANOTILHO, 1998, p. 477). 

Portanto, com base neste entendimento, é possível perceber que a manutenção dos direitos
sociais gera grandes demandas financeiras ao Estado, sobrecarregando os cofres públicos. De tal
modo a reserva do possível:

Procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das
necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas. No que importa ao estudo aqui
empreendido, a reserva do possível significa que, para além das discussões jurídicas sobre o
que se pode exigir judicialmente do Estado – e em última análise da sociedade, já que esta que
o sustenta –, é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais para esses
direitos (BARCELLOS, 2002, p. 236). 

Portanto a limitação quanto ao cumprimento ou não da garantia aos direitos sociais, por estar
condicionado ao aspecto econômico, fica submisso a tutela judicial. 

No  entanto,  impedir  alguém de  viver  sem as  mínimas  possibilidades  vitais,  além de  ser
totalmente  contra  os  preceitos  assegurados  pela  Constituição  Federal,  chega  a  ser  um  ato
atentatório a dignidade da pessoa humana (BARROSO, 2003, p. 38).

Desta forma, a reserva do possível não deve ser utilizada nos casos em que se trata de
garantia da saúde, não podendo ser considerado como um direito relativo(SARLET, 2007, p.305).

Logo, o Estado não pode se esquivar de suas obrigações de exigências sociais, utilizando-se
do argumento  de ausência  de  recursos financeiros.  Deste  modo,  deverá  tomar  as  providências
necessárias para a satisfação da demanda existente. 

Portanto, verifica-se que o Sistema Único de Saúde, é o meio pelo qual o Estado realiza a
aplicação prática da lei constitucional que garante a todos o direito à saúde. 

O grande desafio encontrado é fazer com que a lei deixe de ser apenas palavras e torne-se
ações públicas que irão fazer o bem comum, sem que haja dificuldades nem omissão dos serviços
que, via de regra, deveriam todas as pessoas ter acesso. Portanto, não basta apenas a construção
de  um  hospital  como  patrimônio,  terceirizando  os  serviços  sem  que  se  tenha  a  garantia  de
qualidade, acessibilidade e a eficiência do serviço, principalmente para as pessoas com baixa renda,
que só dependem exclusivamente deste recurso (GÓIS; 2008 p. 11).

De acordo com uma a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 100 (cem)
mil pessoas no Brasil, morrem por devido à infecção hospitalar no ano de 2015, isto é, cerca de 14%
(quatorze por cento) dos pacientes internados.
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Uma pesquisa feita pelo IPEA (Instituto  de Pesquisa Econômica Aplicada),  realizada com
2.773 frequentadores do SUS, no ano de 2016, indicou que 58% (cinquenta e oito por cento) dos
brasileiros que procuram atendimento na rede pública reclamaram da falta de médicos. 

Neste sentido, uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, no ano de 2015, a pedido do
Conselho  Federal  de  Medicina  (CFM),  verificou  que  42%,  dos  entrevistados  classificaram  os
serviços oferecidos pelas operadoras como péssimos, ruins ou regulares, sendo que segundo o
datafolha2: 

A pesquisa foi realizada em agosto de 2015, sendo que foram entrevistados também usuários
do SUS. No total foram ouvidas 2.069 pessoas maiores de 16 anos de todas as classes sociais
e de todas as regiões. Dentre os entrevistados, 578 (27%) afirmaram possuir planos de saúde
e este é o universo da pesquisa sobre o setor. Entre as regiões do País, o Nordeste é a que
tem  menor  número  de  pessoas  cobertas  pela  assistência  suplementar:  apenas  18%  da
população,  contra  uma  média  nacional  de  27%.  O  Instituto  Datafolha  também  fez  uma
comparação entre o sistema público e o privado e, como era de se esperar, o último foi melhor
avaliado.  Em relação  à  quantidade  de  leitos  de  UTI  e  para  internações,  enquanto  o  SUS
recebeu 9% das notas entre 8 a 10, este percentual no sistema suplementar foi de 48%. O
tempo de espera para consultas, exames ou cirurgias foi avaliado positivamente por 9% dos
usuários do SUS e por 49% entre àqueles que têm plano de saúde. Os percentuais são de 13%
e  54%,  respectivamente,  para  a  quantidade  de  médicos  no  SUS  e  na  rede  privada.
(FENAFOR,2015). 

Em análise a esses dados verifica-se que os recursos investidos na saúde não suportam a
demanda suficiente, uma vez que, devido a este problema, o Estado brasileiro necessita de reparos
urgentes. 

Portanto, se é dever do Estado garantir saúde a sociedade, porque tantas pessoas preverem
utilizar a saúde privada? Ainda, a saúde sendo a proteção da vida, e por consequência da dignidade
humana, porque há tantas reclamações quanto a qualidade e eficiência da saúde no país, tanto nos
meios públicos quanto privados? Diante desses aspectos,  pode-se verificar  que há uma grande
contradição entre o que nos é garantido e o que a realidade demonstra.

Os impostos são um meio de fazer com que os cidadãos contribuam financeiramente para
que o Estado possa manter os serviços essenciais à sociedade. O principal objetivo desta cobrança
é reverter este dinheiro arrecadado para manter serviços prestados pela administração, como no
caso da saúde, assegurar a eficiência e qualidade dos hospitais, postos de saúde e prontos-socorros
de todo o território nacional (ORGANIZZE, 2015). 

De acordo com o impostômetro3, no ano de 2015, o Brasil arrecadou 1,7 trilhões de imposto, e
de acordo com a ANFIP, a previsão de gastos destinados a área da saúde para este mesmo ano, foi
cerca de R$ 109,2 bilhões de reais.

São mais de 80 (oitenta) os tributos que incidem sobre a renda,  os produtos,  serviços e
operações.  Deste  modo,  a  complexidade  do  sistema  tributário  brasileiro  favorece  a  corrupção,
sonegação e desperdício por má gestão (PAPO DE HOMEM, 2013). 

2 FENACOR. Insatisfação  entre  usuários  de  planos  supera  40%. Disponível  em:
http://www.fenacor.com.br/noticias/insatisfacao-entre-usuarios-de-planos-supera. Acesso dia 21 de abril de 2016.  

3 O Impostômetro é uma ferramenta que contabiliza os tributos arrecadados no Brasil, pela União, Estados e Municípios.
Ou seja, ele apura quanto às esferas de governo estão arrecadando na forma de tributos. Enquanto os valores não são
ainda conhecidos, já que há um lapso entre a data da arrecadação e a divulgação, o sistema utiliza os dados do ano
anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo nos 3 anos imediatamente anteriores. Além
disso,  são  levadas  em  conta  as  sazonalidades  de  cada  um  dos  tributos,  de  acordo  com  as  características  de
arrecadação  dos  períodos  analisados.(disponível  em http://www.impostometro.com.br/paginas/perguntas-e-respostas.
Acesso dia 21 de abril de 2016).
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Uma pesquisa realizada pelo IBPT, (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), em
2014, mostra que, o Brasil está entre os 30 (trinta) países que de maior carga tributária do mundo. O
Brasil está classificado como o último no rank de impostos arrecadados que se transformam em
serviços para a sociedade (ASSCOM IBPT, 2014). 

Um estudo divulgado pela Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP, 2014), constatou
que o custo com a corrupção representa de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) – entre R$
41,5 e R$ 69,1 bilhões por ano.

Assim,  para  Luiza  Leal  (PAPO DE HOMEM;  2014),  para  que  a  aplicação  dos  impostos
melhore é essencial que o ponto de partida para isso é aglomerar os vários impostos que incidem
sobre o mesmo fato gerador. Se os serviços forem executados com mais eficiência, trará maiores
desenvolvimentos.  Aumentando o desenvolvimento,  crescerá também os valores arrecadados,  e
com mais dinheiro, no final a carga tributária poderá ser diminuída.

Assim, constata-se que é totalmente desproporcional o investimento que é feito na saúde,
tendo  em vista  a  sua  extrema  importância  em comparação  somente  com o  valor  de  impostos
arrecadados.

Ainda na visão do estudioso Renilson Rehem de Souza (2006), as funções gestoras podem
ser definidas como um conjunto de saberes e práticas necessárias, para a interpretação de políticas
na área da saúde, exercidas de forma coerente com os princípio do sistema público de saúde e da
gestão pública.

Segundo o Blog do Planalto4, entre os entes federativos não há o que se falar em hierarquia
entre os mais de 5.000 municípios, 26 estados, o DF e a União, que para ter um bom funcionamento
necessita cada vez mais da participação da sociedade.

A estudiosa Paula (2014), no Blog do Planalto vem retratar que “A descentralização do poder
permite que o Estado fique mais próximo do cidadão e também possa adequar as suas políticas
públicas  às  especificidades  regionais.  Isso  é  muito  importante  para  um  País  com  dimensões
continentais como o Brasil”.5 

Portanto, cada uma dessas funções ficam sub divididas entra as áreas de gestão direta da
saúde. Nos três níveis de governo, cada esfera age de forma coerente com os objetivos estratégicos
de política de saúde como por exemplo a promoção da saúde, articulação intersetorial, vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência à saúde, entre outros.

Como modelo de serviço de saúde reconhecido como um dos melhores do mundo, temos de
exemplo o sistema de Acreditação Canadense, pautados em três fundamentos, sendo estes: 

voluntariedade, realizado por escolha da organização de saúde; periódico, com avaliação das
organizações de saúde para certificação e durante o período de validade do certificado;  e
reservado, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação
não são divulgadas(ONA; 2016).

Destaca-se  por  sua  qualidade  nas  áreas  de  atendimento,  recepção  dos  pacientes,
manutenção dos equipamentos, capacitação dos profissionais e aplicação de tecnologia na gestão.

A Inglaterra também destaca-se com um plano de saúde pública de alta satisfação aos seus
cidadãos,  o  NHS  (National  Health  Service  ou  Serviço  Nacional  de  Saúde)  como  é  chamado,
destaca-se por disponibilizar a todos que vivem legalmente no país atendimentos, tratamentos e a
maioria dos medicamentos gratuitamente. Ainda, disponibiliza um serviço atendimento 24 horas de

4 "O Blog do Planalto é o site oficial da Presidência da República do Brasil, meio que se utiliza para divulgar e detalhar
em formato  multimídia  e  interativo  as  políticas  públicas que  buscam aproximar  ainda  mais  o  governo  federal  dos
cidadãos." Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias. Acesso dia 19/05/2017.
5 BLOG DO PLANALTO. Especial explica competências da União, Estados e Municípios na gestão dos serviços públicos.
Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias. Acesso dia 04/03/2017.
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apoio  aos  pacientes  que  precisam  tanto  de  atendimento  não  emergentes  como  os  urgentes
(ELONDRES; MAIA; 2015). 

Verifica-se  assim,  ser  totalmente  possível  à  aplicação  de  outros  sistemas  de  saúde  que
apresentam melhores desempenhos, bem como com a apreciação de com custas paralelas aos
atuais gastos do governo brasileiro com a saúde.

De acordo com os dados apresentados, o presente trabalho pretende demonstrar que o país
recolhe  verbas  suficientes  para  a  realizar  serviços  de  saúde  pública  capazes  de  atingir  as
necessidades da atividade como um todo. Ainda, demonstrar que o serviço de saúde deverá ter
qualidade, uma vez que, os cidadãos membros da sociedade, criticam a eficiência do SUS, em face
dos problemas que ele apresenta, em razão da crescente procura por planos privados de saúde,
porém, mesmo contratando esses planos, há dados que comprovam a insatisfação dos mesmos,
com relação à qualidade dos serviços prestados. 

4 CONCLUSÃO

Com  o  presente  estudo,  restou  comprovado  as  precariedades  na  forma  em  que  a
Administração  Pública  implanta  o  sistema  de  saúde  no  Brasil.  Destacando-se  como  pontos
relevantes  a  omissão  do  Estado  em  conseguir  aplicar  o  princípio  da  eficiência  e  a  garantia
constitucional de saúde, bem como, a qualidade que é apresentado esses serviços. 

De acordo com as pesquisas, as verbas que o país recolhe são suficientes para a realização
destes  serviços,  de  maneira  que  possa  se  obter  resultados  eficientes,  capazes  de  atingir  as
necessidades das atividades voltadas a saúde como um todo. Do mesmo modo, demonstrar que o
serviço de saúde pública pode sim, ser prestado com qualidade, uma vez que, a maior crítica dos
cidadãos  membros  da  sociedade,  quanto  a  eficiência  do  SUS,  é  pautada  na  insatisfação  que
obtiveram na prestação do serviço, com relação à qualidade que foram atendidos, recepcionados, de
acordo com o local onde ocorre a prestação desses serviços. 

O Sistema Único de Saúde (SUS),  tem em seu texto legal  uma perfeita  maneira  para a
implementação do Serviços Públicos. Todavia, o desequilíbrio econômico do país, que em grande
parte é causado pela corrupção, má distribuição dos recursos recolhidos, faz com que essa perfeita
previsão legal, fique somente na lei. Deixando a desejar na visão do consumidor final dos serviços,
devido a má realização e desempenho dos responsáveis pela sua administração e execução.

 Portanto, restou comprovado que é totalmente possível à aplicação de outros sistemas de
saúde no Brasil, bem como a instalação de programas que visam  suprir as necessidades atuais da
sociedade, como ainda medidas que possibilitam as melhorias na efetividade das políticas públicas
já existentes, mantendo a apreciação de custas paralelas aos atuais gastos do governo brasileiro
com  a  saúde.  Esperando  assim,  que  se  houver  uma  melhoria  na  aplicação,  administração  e
fiscalização do Sistema de Saúde Brasileiro, pode-se resolver consideravelmente o problema do
país, com relação a garantia constitucional e direito fundamental a vida, que não suporta a demanda
da sociedade.  

REFERÊNCIAS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

ANFIP.  Orçamento de 2015 prevê receita de R$ 1,235 trilhão e despesa de R$ 1,149 trilhões .
Disponível  em:  http://fundacaoanfip.org.br/site/2014/08/orcamento-de-2015-preve-receita-de-r-1235-
trilhao-e-despesa-de-r-1149-tri/. Acesso dia 21de abril de 2016.

ARAÚJO, I.C. Avaliação da satisfação dos pacientes atendidos na clínica integrada do curso
de odontologia da Universidade Federal do Pará. 126f. Dissertação (Mestrado). São Paulo: USP,
2003.

CAMPOS,  G.W.S.  et  al.  Tratado de Saúde Coletiva.  São Paulo:  Hucitec;  Rio  de Janeiro:  Ed.
Fiocruz, 2006, p.419-455.

CORRÈA, A.. Pobres e ricos têm tratamento idêntico em sistema único no Canadá, diz médico
brasileiro.  Disponível  em:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140922_medico_salasocial_eleicoes2014_canada_
ac_cq. Acesso dia 21 de abril de 2016. 

CRF-RJ. Brasil  é  um  dos  países  que  menos  investem  em  saúde  pública. Disponível  em:
http://crf-rj.org.br/noticias/1102-brasil-e-um-dos-paises-que-menos-investem-em-saude-publica.html.
Acesso dia 20 de junho de 2016.

ELONDRES.COM.  NHS  –  O  QUE  É  E  COMO  FUNCIONA?  Disponível  em:
https://www.elondres.com/nhs-o-que-e-e-como-funciona. Acesso dia 20 de junho de 2016.

FERRAZ, A. C. C.; VITA, J. B.; SILVEIRA, H. C. G.. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS II.
XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI. Florianópolis. 2015. pg. 589, 590 e 591. 

FERREIRA, A. B. H.. O minidicionário da língua portuguesa. 4ªEd. Rio de Janeiro. 2001.

GÓIS, V. L. S.. DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE FUNDADO NO PARADIGMA
DA  DIGNIDADE  HUMANA.  Disponível  em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Desafios.pdf.  Acesso  dia
21 de abril de 2016.

ISTOÉ.  O  Brasil  tem  metade  dos  médicos  que  precisa.  Disponível  em:
http://istoe.com.br/313133_O+BRASIL+TEM+METADE+DOS+MEDICOS+QUE+PRECISA/. Acesso dia 20
de junho de 2016.

MEIRELLES, H. L.. Direito Administrativo Brasileiro. ed.37°. São Paulo: Malheiros. , 2010.

ORGANIZZE.  Afinal,  pra  onde  vão  os  impostos  que  pagamos? Disponível
em:https://financaspessoais.organizze.com.br/afinal-para-onde-vao-os-impostos-que-pagamos/.
Acesso dia 20 de maio de 2016. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

PAPO  DE  HOMEM. Como  funciona  o  manicômio  tributário  brasileiro?Disponível  em:
http://papodehomem.com.br/como-funciona-o-manicomio-tributario-brasileiro/. Acesso  dia  22  de
maio de 2016.

PARCEIROS  DA  SAÚDE.  Infecção  hospitalar.  Disponível  em:
http://www.somosparceirosdasaude.com/. Acesso dia 20 de junho de 2016.

PIETRO, M. S. Z. Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002.

REGO,  M.M.S.;  PORTO,  I.S..  Implantação  de  sistemas  da  qualidade  em  instituições
hospitalares: implicações para a enfermagem. Acta paul. enferm., São Paulo, v. 18, n. 4, 2005.
Disponível  em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21002005000400013&lng=en&nrm=isAcesso em: 17 July 2008.

SCHWARTZ, G. A. D.. Direito a Saúde: Efetivação em uma Perspectiva Sistêmica. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2001.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

