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RESUMO
O direito à saúde passa necessariamente pela efetivação 
dos tratados e acordos internacionais, já que a saúde deve 
ser entendida como um direito fundamental. A União Eu-
ropeia (UE) teve desde sua formação vários modelos de 
sistema de saúde e ainda não conseguiu criar um modelo 
único. Neste artigo vamos abordar a questão de saúde a 
partir do Tratado de Nice, mais especificamente a função 
da educação sanitária. Para tal começaremos discutindo 
o direito à saúde e a prestação de saúde, a seguir a for-
ma que a UE encontrou para tutelar a saúde e, por fim, 
como, nos dias atuais, estamos lidando com o princípio da 
subsidiaridade.
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ABSTRACT
The right to health necessarily involves the enforcement 
of international treaties and agreements, as health should 
be understood as a fundamental right. Since its forma-
tion, the União Europeia (European Union - UE) has had 
several health system models and has as of yet, failed to 
create a unique model. In this article we will address the 
issue of health from the Nice Treaty, and more specifically 
the role of health education. To do this we will begin by 
discussing the right to health and the provision of health, 
then what form the UE found to safeguard health and, 
finally, how we are currently dealing with the principle of 
subsidiarity. 
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INTRODUÇÃO

A saúde foi definida de forma adequada pela 
Organização Mundial da Saúde, quando estabe-
lece que não é mera ausência de doença, mas 
faz parte da forma como vivemos e convivemos; 
mais do que isso, ter saúde significa entender 
que o direito à saúde é um direito de todos. A 
efetivação deste direito passa pela forma como 
construímos os modelos e programas de saúde, 
como os profissionais de saúde efetivam o con-
ceito de saúde, ou como não o fazem. A função 
do médico, um dos profissionais importantes 
para a efetivação da saúde como direito, sempre 
esteve relacionado com a questão social. 

Neste artigo analisaremos alguns aspectos 
histórico-políticos da formação dos sistemas de 
saúde relacionados com o conceito utópico da
OMS sobre saúde, bem como sua relação com 
o mundo globalizado onde as relações sociais 
exigem dos serviços de saúde novas prestações 
e também onde o sistema de saúde deve res-
ponder a questões financeiro-econômicas.

No decorrer do texto faremos várias refe-
rências aos documentos, acordos e tratados in-
ternacionais em que o direito à saúde aparece de 
vários modos. Assim, a análise da tutela da saúde 
e a normativa europeia estão em conformidade, 
ou deveriam estar, com a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. Destacaremos o papel 
do Tratado de Nice, de dezembro de 2000.

Por fim, apresentaremos algumas observa-
ções sobre o princípio da subsidiaridade, focan-
do a questão da educação em saúde como um 
dos pilares para a efetivação do direito à saúde.

Direito à saúde e direito à
prestação sanitária 

A resposta a esse quesito – se existe ao me-
nos um “direito à saúde” – parte necessaria-
mente da definição de saúde. As diversas acep-

ções do termo configuram diversos cenários. 
Aquele tradicional “sem doença” é estritamen-
te conectado à milenar – mas já obsoleta – con-
cepção da profissão médica reduzida nos con-
fins angustiantes da dimensão exclusivamente 
do profissional liberal. Desde os tempos de Hi-
pócrates ao século XIX tal concepção limitou 
a função social dos médicos e circunscreveu 
a natural multidimensionalidade do fenômeno 
saúde-doença.

A evolução histórica da saúde, o progressi-
vo empenho das nações a realizar, com o Esta-
do Social, serviços sanitários em grau suficiente 
para responder à demanda de saúde da popu-
lação, a aquisição de uma comum consciência 
acerca das dimensões sociais envolvidas no fe-
nômeno saúde-doença têm feito amadurecer 
uma nova concepção de saúde que, quando 
amplia e projeta verso aos objetivos ambicio-
sos e talvez utópicos: saúde para todos para o 
ano de 2000 (Declaração de Alma-Ata, 1978) 
parece mais aderente ao verdadeiro. Esta de-
finição tem um rol importante ao frisar as exi-
gências de cura da pessoa e não somente a do-
ença, e no superar uma concepção puramente 
biológica dos fenômenos de enfermidades. Isso
compreende de um lado o que chamamos de 
responsabilidade pessoal e de outro lado o 
conceito de equilíbrio dinâmico entre o indiví-
duo e o seu ambiente. 

Todavia, garantir uma condição de saúde 
assim prevista coincide com um conjunto de 
procedimentos a adotar em muitos campos. 
À luz da definição da OMS não se pode dar 
uma resposta parcializada, fechada no recinto 
dos completos ordenamentos. Uma resposta 
ampla, feita de escolhas políticas e de realiza-
ções de política sanitária, a necessária respos-
ta, sobretudo transdisciplinar, e hoje também 
transcultural. A globalização e a crescente va-
lorização individual e coletiva tornam plena-
mente atual, hoje ainda mais que no passado, e 
produtiva, a definição “funcional” de Pearson, 
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assim como o aumento da consciência da ne-
cessidade de respeitar os equilíbrios ambientais 
e ecológicos da plena legitimidade da definição 
de Wylie, que espelha a assim falada “aproxi-
mação adaptativa”.

A definição de saúde produzida pela OMS na 
Conferência Internacional sobre a Promoção da 
Saúde de Ottawa, em 1986, resume e sintetiza 
todas essas orientações e representa o futuro 
mais maduro dessa evolução conceitual, que 
permite hoje individuar cada olhar e alcançar 
instrumentos a serem adotados e a operativida-
de a ser realizada. Exatamente a aproximação 
junto ao conceito de saúde, indicada na Carta de 
Ottawa, afirma que para conseguir um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, o 
indivíduo ou grupo devem estar em condições 
de identificar e realizar as próprias aspirações, 
de satisfazer as próprias necessidades, de modi-
ficar o ambiente e adaptar-se.

 “A saúde” – lemos no Documento do “Co-
mitato Italiano Nazionale di Bioetica”, do título 
“Orientações bioéticas para equidade na saú-
de” de 25 de maio de 2001 – “vê, portanto é 
vista, como um meio de vida quotidiana, em 
uma ótica que insiste sobre recursos sociais e 
pessoais além de sua capacidade física”. A pro-
moção da saúde não é, pois, responsabilidade 
exclusiva do setor sanitário.

Os requisitos para a saúde são, portanto, vistos 
em uma luz intersetorial que amplia as exigências 
de intervenção dos governos. As condições fun-
damentais para a saúde são consideradas: a paz, 
a habitação, a instrução, a comida, a renda, um 
ecossistema estável e equilibrado, a continuidade 
de recursos, a justiça e a equidade social. A Car-
ta de Ottawa, além disso, enquanto elenca cada 
progresso sobre o plano da saúde ao alcance des-
ses requisitos, indica a necessidade de reduzir as 
diferenças evidentes na atual estratificação social 
da saúde, oferecendo a todos igual oportunidade 
e meios para conseguir o máximo potencial de 

saúde. A existência de um direito à saúde tem, to-
davia, avaliado em termos de direito a prestação 
sanitária. As variáveis individuais são muito acen-
tuadas – a partir daquelas genéticas – porque são 
reclamadas em um genérico “direito à saúde”. A 
expressão, no seu conjunto, se refere, porém, a 
um direito à equidade na distribuição de recursos 
que consistem em manter e restabelecer a saúde, 
em primeiro lugar, portanto, os sistemas de pre-
venção, de assistência e de tratamento. 

Proteção à Saúde e 
Normativa Europeia

 Este é o sentido do preâmbulo da constitui-
ção da OMS e, sobretudo, da Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, em particular 
no artigo 25: 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 
que assegure a ela e a sua família saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis[...] (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

O mesmo artigo 25 da Declaração Universal 
de Direitos do Homem “enquadra” justamente 
a saúde em um contexto de outros direitos que 
são ao mesmo tempo fatores primários do seu 
melhoramento. Influir sobre isso significa intro-
duzir medidas de prevenção referentes a cada 
doença (por exemplo, vacinação) e a assistên-
cia terapêutica, que podem agir em modo tal a 
manter, promover e melhorar o estado de “saú-
de possível” da pessoa, que obviamente será di-
ferente de indivíduo para indivíduo. Esta pers-
pectiva é implícita do resto no citado Preâmbulo 
do ato constitutivo da OMS, segundo o qual “a 
posse do melhor estado de saúde que cada ser 
humano é capaz de alcançar constitui um dos 
seus direitos fundamentais”, que são a sua raça, 
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a sua religião, a sua opinião política, as suas con-
dições econômicas e sociais. A noção de “saúde 
possível” tem o condão não somente de conter 
a assistência médica também com a prevenção, 
e introduz aquela que é uma das grandes ques-
tões da justiça sanitária, ou seja, a impossibilida-
de de decidir as questões distributivas destinan-
do a todos a mesma cota de recursos.

Uma solução do gênero não daria con-
ta da tensão introduzida no campo da saúde 
de diversa distribuição natural e social de do-
enças e dos déficits psicofísicos, e, portanto, 
dos diferentes graus de intervenção necessária 
para garantir a saúde possível (ITÁLIA, 2001). 
Outros inequívocos pronunciamentos internacio-
nais são firmados pela ONU no Pacto Internacio-
nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
adotado pela Assembleia Geral da ONU de 16 de 
dezembro de 1966, em vigor no direito internacio-
nal desde 3 de janeiro de 1976. Também, a Con-
venção sobre Direitos da Infância, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de 
novembro de 1989 em Nova Iorque é um docu-
mento muito importante. Em particular, no artigo 
24 encontramos explícita referência à importância 
da educação sanitária entre as medidas que devem 
contribuir para a promoção da saúde. O debate 
sobre o direito à saúde continua. O direito à saúde 
não é dado como certo, apesar das posições fa-
voráveis em importantes movimentos filosóficos, 
éticos, culturais e religiosos, como abordado por 
Berlinguer (2008). A inequidade distributiva da 
saúde e das doenças é baseada entre os indivíduos 
também sobre a diversidade genética, psicológica 
e comportamental e entre os grupos humanos, so-
bretudo, sobre fatores sociais e culturais como a 
instrução, o trabalho, a habitação e a nutrição.

A medicina ocidental demonstrou que a saú-
de boa ou deficiente não é um fato imutável, 
mas uma condição que pode ser transformada, 
principalmente a partir de um princípio moral: 
a saúde é um valor em si, a ser buscado e al-

cançado em função do crescimento humano; e 
um objetivo jurídico-político: o direito à saúde 
(SGRECCIA, 1994). O critério que deve guiar as 
escolhas da política sanitária em relação àquelas 
doenças onde a responsabilidade do paciente 
é determinada na gênese da mesma doença, é 
aquele da subsidiaridade, isto é, fornecer ajuda 
ainda maior onde há mais grave necessidade. 
Nisso se contrapõem de fato teorias – repre-
sentadas, sobretudo, nas posições da bioética 
contratualista de Engelhardt Junior (1991):

Não existe um direito humano fundamental 
submisso à assistência sanitária, nem mesmo 
submisso a um mínimo aceitável de assistência 
sanitária. É difícil, se não impossível, respeitar 
a liberdade de todos e ao mesmo tempo con-
seguir com eles melhorar os interesses a longo 
prazo. O direito à assistência sanitária estabe-
lece as pretensões no confronto de outros, em 
relação a suas prestações e os seus bens.

Essas posições negam o direito à assistência 
mesma de um sistema sanitário público e ao re-
lativo sistema de imposição fiscal. O crescimen-
to do consenso dessas últimas posições respeita 
uma tendência geral à redução do empenho pú-
blico nas várias esferas sociais, inclusive a sanitária. 

Como responde a Europa neste momento 
de nó crucial para o desenvolvimento do direi-
to à saúde? É importante percorrer pelo menos 
as últimas marcas deixadas pelas iniciativas co-
munitárias europeias. De Maastricht a Amster-
dam se introduz aquela que será a fundamental 
Carta Europeia de Direitos, aprovada em Nice 
a 7 de dezembro de 2000, e que na Itália en-
trou em vigor em fevereiro de 2003.

 Em Amsterdam foi revisado o Tratado so-
bre a União, assinado em Maastricht em 1992. 
O Tratado de Amsterdam entende inaugurar 
na Europa mais democracia social, por meio da 
concretização de quatro objetivos ligados ao 
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emprego e aos direitos sociais dos cidadãos, da 
livre circulação e da segurança, da influência da 
União Europeia sobre a cena mundial, da ar-
quitetura institucional da União em previsão de 
uma próxima ampliação de horizontes. 

Em Nice, os chefes de estado e de governo dos 
15 estados-membros aprovaram a Carta Europeia 
de Direitos, que garante os direitos civis fundamen-
tais de todos os cidadãos dos estados-membros.

Os elementos contidos na Carta mostram 
a vontade de confirmar a tradição europeia de 
máxima valorização dos valores da dignidade 
humana, liberdade, igualdade e solidariedade. 
A União baseia-se nos princípios da democra-
cia e do estado de direito. Eles põem a pessoa 
no centro da sua ação instituindo a cidadania da 
União e criando um espaço de liberdade, segu-
rança e justiça.

Proteção à saúde e princípio
da subsidiaridade 

O princípio da subsidiaridade tem como a 
base o estado social e a saúde pública, como é 
constantemente reafirmado (CARTA DE NICE, 
2000). Os direitos são, portanto, objeto de ou-
tros capítulos (dignidade, liberdade, igualdade 
e solidariedade, cidadania e justiça). O direito à 
integridade da pessoa, que recita “cada indivíduo 
tem direito à própria integridade física e psíquica” 
é vinculado no artigo 3 do Capítulo 1° (dignida-
de). No capítulo IV (solidariedade: art. 34) estão 
os enunciados que dizem respeito ao direito de 
acesso à prestação de segurança social e aos ser-
viços sociais que asseguram proteção em casos 
como aqueles da maternidade, a doença, os in-
fortúnios do trabalho, a dependência ou a velhice, 
e, portanto, a luta contra a pobreza e a exclusão. 
No mesmo capítulo IV, mais precisamente no arti-
go 35, vimos o enunciado que mais orienta sobre 
o direito à prestação sanitária, com a definição de 
“Proteção da saúde”: Cada indivíduo tem o di-

reito de acesso à prevenção sanitária e de obter 
tratamento médico nas condições estabelecidas 
pela legislação e práticas nacionais. Nas definições 
e na atuação de todas as políticas e atividades da 
União é garantido um nível elevado de proteção 
da saúde humana. A resposta europeia amadure-
cida no Tratado de Nice conforta as orientações 
já expressas na Constituição da República Italiana 
que, no artigo 32, garante o direito à saúde. 

A educação para a saúde representa um dos 
instrumentos fundamentais para o exercício de 
tal direito, sendo elemento central da política 
de saúde do país. Uma comunidade que queira 
garantir ao cidadão o exercício do direito à saú-
de não pode prescindir de tal premissa. Realizar 
ações orgânicas de educação sanitária é também 
parte integrante da gestão dos serviços socios-
sanitários e da profissionalidade dos operado-
res que devem trazer a formação dos cidadãos, 
destacando-se, acima de tudo, a escola (ITÁLIA, 
2002). Compreender plenamente o significado 
desta centralidade requer antes de tudo a com-
preensão: a) dos componentes da saúde; b) de 
suas características; c) das responsabilidades in-
dividuais e coletivas na promoção da saúde.

A educação para a saúde faz referência à uni-
dade do indivíduo e à globalidade de sua saúde. 
Reconhece-se, portanto, na definição da OMS, 
centrada sobre o homem como uma unidade 
física-psíquica-social cuja saúde é vista em modo 
unitário nos seus componentes sempre indivisí-
veis: física, mental, social e correlato como os 
lados de um triângulo. Os três componentes 
são imersos no ambiente e por esse influencia-
dos. O ambiente pode às vezes classificar-se em 
ambiente interno (biológico, genético) e exter-
no (natural e social) em cujas transformações 
tem grande peso a ação do homem. Um outro 
aspecto fundamental da educação à saúde é o 
reconhecimento da subjetividade, introduzida 
exatamente na definição da OMS que entende a 
saúde como um estado de bem-estar.



Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 24 | n. 2 | p. 43-49 | jul./dez. 2010

48 | Virginia Zambrano

A subjetividade incide em modo determinan-
te sobre a saúde. O modo de perceber a realida-
de da parte do sujeito influi sobre o seu estado 
de saúde. Enquanto a medicina clínica tende a 
desvalorizar a subjetividade, ela representa uma 
dimensão fundamental na educação sanitária.

Outro elemento que caracteriza os funda-
mentos da educação sanitária é o equilíbrio. Na 
definição de Wylie (2002) a saúde é vista como 
“adaptação perfeita e contínua de um organismo 
ao seu ambiente”. A chave “adaptativa” introduz 
assim o conceito de equilíbrio, segundo o qual 
a saúde não é um “estado”, mas uma condição 
dinâmica de equilíbrio, fundada sobre a capaci-
dade do sujeito de interagir com o ambiente de 
modo positivo, para continuar neste modifican-
do-se pela realidade de suas circunstâncias. 

O conceito de equilíbrio tem condições de 
revolucionar o conceito comum de saúde, as-
sim como é entendido tradicionalmente: um 
deficiente, por exemplo, pode no equilíbrio in-
dividuar um estado de saúde sendo afeto a uma 
patologia objetiva.

E próprio à imagem do triângulo para aju-
dar a compreender esta surpreendente evolu-
ção conceitual. Um lado “diminuído” (aquele 
físico) pode ser compensado pelos outros dois 
(mental e social), obtendo a retomada do equi-
líbrio perdido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vários fatores podem ser identificados para a 
efetivação do direito ao direito à saúde: o próprio 
conceito de saúde como completo bem-estar físi-
co, mental e social, precisa ser revisitado, porém 
nestas breves considerações finais destaco o pa-
pel da educação sanitária como fator determinan-
te para a concretização dos direitos enunciados 
nos mais diversos documentos e cartas interna-
cionais. Aqui é oportuno destacar que o mode-
lo italiano de educação sanitária é diferente do 

modelo brasileiro. Observo no Brasil um forte e 
oportuno investimento na capacitação e inovação 
dos operadores do sistema da saúde, na Itália a 
política de educação continuada começa a tomar 
forma nos últimos anos atendendo às novas de-
mandas, em especial as demandas financeiras. A 
estruturação do repasse financeiro para a o setor 
saúde mudou significativamente nos últimos anos 
e os cursos de aperfeiçoamento pretendem res-
ponder a estas questões.

A educação sanitária, com a bagagem de co-
nhecimento que oferece acerca da estrutura do 
organismo e as suas exigências, ajuda a adquirir 
a capacidade de envolver-se com o ambiente e 
a manter o equilíbrio perdido. Nessa interação 
os fatores individuais, determinados genetica-
mente, normalmente não são modificáveis. A 
educação sanitária ajuda, todavia, a reduzir as 
margens de risco da expressão genética através 
dos comportamentos adequados e o recurso à 
prática de medicina preventiva.

Os fatores ambientais podem agir sobre o 
equilíbrio sociobiológico através de mediações 
químicas, físicas e biológicas (microorganismos), 
sobre aqueles psicorrelacionais e sobre aqueles 
sociais. Cabe, portanto, levar em conta a comple-
xidade e, sobretudo, o entrelaçamento recíproco 
desses fatores para realizar a compreensão e che-
gar a políticas individuais e coletivas de correção 
que, em âmbito sanitário, são a condicio sine qua 
non para tornar efetivo o direito à saúde.
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