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being, but must be inclusive of spiritual well-being. 
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Perhaps one day this notion of well-being can be included in the WHO definition of 

health?” 

“When we review the right to health, we cannot help but notice that its global scope 

contains the hopes and aspirations of all the people of the world.” 
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do Cabo, laureado com o Prêmio Nobel da Paz e grande liderança na luta contra o 
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Resumo 

 A Cobertura universal de saúde foi alçada a uma posição de alto prestígio no 

debate internacional sobre saúde no início do Século XXI, sendo indicada como o 

principal objetivo no setor. Ela se inicia da discussão sobre ampliação do acesso, 

financiamento e sistemas de saúde e nasce intimamente ligada aos conceitos de proteção 

financeira e de equidade, no entanto, passa a ser mencionada em diversos documentos 

internacionais, até se tornar o principal objetivo específico associado à saúde na Agenda 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Agenda 2030), além de principal 

referência para vários outros documentos sobre política sanitária e sistemas de saúde, 

especialmente no âmbito de organizações internacionais com importante influência sobre 

políticas nacionais, como a OMS, seus escritórios regionais, o Banco Mundial e até 

organizações da sociedade civil. Este trabalho se propõe a articular o conceito de 

Cobertura universal de saúde no marco da efetivação do Direito à saúde, em outras 

palavras, buscamos entender em que medida, ela busca realizar algum dos aspectos do 

Direito à saúde e quais. Tomamos como hipótese que efetivação do Direito à saúde e 

cobertura universal não são sinônimos, mas que muitas vezes são tomados como tal ou 

como duas vias para o mesmo fim, que seria garantir saúde a todas e a todos, o que 

resultaria em duas possíveis distorções: restrição da efetivação do Direito à saúde a alguns 

de seus elementos ou promoção de uma resposta em saúde global para o fortalecimento 

dos sistemas de saúde que não condiz com o Direito à saúde. Para tal, após propor uma 

identificação dos elementos do Direito à saúde, realizamos análise documental das 

resoluções e relatórios das principais instâncias da OMS sobre o tema. Concluímos que a 

cobertura universal sofreu mudanças ao longo do tempo nos anos em que se desenvolveu 

e que se tornou um imperativo global na agenda da ONU. Sua concepção pode ser tanto 

antagônica à realização do direito à saúde, como apresentar algumas potencialidades, se 

observados alguns requisitos.  

Palavras-chave: direito à saúde; cobertura universal de saúde, saúde global.  
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Abstract 

Universal health coverage was elevated to a highly prestigious position in the global 

health debate at the beginning of the 21st century, being indicated as the main goal in the 

sector. It starts with the discussion on expanding access, health-financing structires and 

is born closely related to the concepts of financial protection and equity, however, it starts 

to be mentioned in several international documents, until it becomes the main specific 

health-related goal, within the United Nations Sustainable Development Agenda, in 

addition to being the main reference for several other documents on health policy and 

health systems, especially within international organizations with an important influence 

on national policies, such as WHO, its regional offices, the World Bank and even civil 

society organizations. This work proposes to articulate the concept of universal health 

coverage within the framework of the realization of the right to health, in other words, we 

are aimed at understanding in what extent, it seeks to realize some of the aspects of the 

right to health and which. We take as a hypothesis that the realization of the right to health 

and universal coverage are not synonymous, but that they are often taken as such or as 

two ways to the same end, which would be to guarantee of health to all, which would 

result in two possible distortions. Restricting the realization of the Right to health to some 

of its elements or promoting a global health response to strengthen health systems that do 

not comply with the right to health. To this end, after proposing an identification of the 

elements of the Right to health, we conducted a documentary analysis of the resolutions 

and reports of the main WHO bodies. We conclude that universal coverage has changed 

over time in the years that it has developed and that it has become a global imperative on 

the UN agenda. Its conception can be both antagonistic to the realization of the right to 

health, as well as presenting some potentialities, if some requirements are observed. 

 

Key-words: right to health; universal health coverage, global health 
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Apresentação 
  

 A Cobertura universal de saúde foi alçada a uma posição de alto prestígio no 

debate internacional sobre saúde no início do Século XXI, sendo indicada como o 

principal objetivo no setor e elemento central da Agenda da ONU para o 

Desenvolvimento Sustentável. Em 2012, a então Diretora-Geral da OMS, Margaret Chan, 

na abertura da 65ª Assembleia Mundial de Saúde declarou que “a cobertura universal de 

saúde é o conceito mais poderoso que a saúde pública tem a oferecer”1. Em uma 

publicação editorial na prestigiosa publicação da área de saúde The lancet intitulada 

“Todos os caminhos levam para a Cobertura universal de saúde”2, em junho de 2017, o 

atual diretor Thedros Ghebreyesus, defende que: 

“Todos os caminhos levam à Cobertura universal de saúde – e esta é a 

nossa principal prioridade na OMS. Para mim, a questão chave sobre a 

Cobertura universal de saúde é uma questão ética. Nós queremos que 

nossos concidadãos morram por que são pobres? Ou milhões de pessoas 

empobrecidas por gastos catastróficos em saúde por que não tem 

proteção contra o risco financeiro? A Cobertura universal de saúde é 

um direito humano.”3 (Grifos nosso) 

 Ela se inicia da discussão sobre ampliação do acesso, financiamento e sistemas de 

saúde e nasce intimamente ligada aos conceitos de proteção financeira e de equidade, no 

entanto, passa a ser mencionada em diversos documentos internacionais, até se tornar o 

principal objetivo específico associado à saúde na Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (Agenda 2030), além de principal referência para vários 

outros documentos sobre política sanitária e sistemas de saúde, especialmente no âmbito 

de organizações internacionais com importante influência sobre políticas nacionais, como 

a OMS, seus escritórios regionais, o Banco Mundial e até organizações da sociedade civil.  

                                                           
1 Tradução livre de: “Universal health coverage is the single most powerful concept that public 

health has to offer” In: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Address by Dr. Margaret Chan, 
Director-General to the Sixty-fifth World Health Assembly. 2012 Disponível em: 
<http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_3-en.pdf> Acesso em 23.jul.2019 
2 GHEBREYESUS, Tedros Adhanom. All roads lead to universal health coverage. The Lancet 
Global Health, v. 5, n. 9, p. e839-e840, 2017. 
3 Tradução livre de: “All roads lead to universal health coverage—and this is our top priority at 
WHO. For me, the key question of universal health coverage is an ethical one. Do we want our 
fellow citizens to die because they are poor? Or millions of families impoverished by catastrophic 
health expenditures because they lack financial risk protection? Universal health coverage is a 
human right.” 
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 Este trabalho tem por objetivo analisar o conceito de cobertura universal de saúde 

no marco da efetivação do direito à saúde, em outras palavras, buscamos entender a 

relação entre os dois conceitos. Interessam-nos aspectos como, em que medida, ela busca 

realizar algum dos elementos do direito à saúde e quais ou mesmo qual é o significado 

para a efetivação do direito à saúde de a Cobertura universal tê-lo substituído em como 

imperativo máximo da proteção global à saúde.  

 Tomamos como hipótese que efetivação do direito à saúde e cobertura universal 

não são sinônimos, mas que muitas vezes são tomados como tal ou como duas vias para 

o mesmo fim, que seria garantir saúde a todas e a todos, o que resultaria em duas possíveis 

distorções: restrição da efetivação do direito à saúde a alguns de seus elementos ou 

promoção de uma resposta em saúde global para o fortalecimento dos sistemas de saúde 

que não condiz com o direito à saúde.  

 Para atender os objetivos e debater as duas hipóteses, buscamos propor uma 

identificação dos elementos do direito à saúde, ancorados na proteção internacional do 

direito à saúde por diversas convenções e documentos internacionais. Tomamos como 

referência para identificação de tais elementos tanto o referencial de afirmação histórica 

dos direitos humanos, inclusive econômicos e sociais, como o desenvolvimento de 

concepções políticas sobre a ideia de sistema de saúde, reconhecendo que este é o meio 

em que o direito à saúde se realiza, de modo que tão importante quanto a dimensão do 

direito em si é a dimensão que se tem da ideia de sistema. 

 Em seguida, realizamos análise documental das resoluções e relatórios das 

principais instâncias da OMS sobre o tema e de duas publicações da Organização 

publicadas em coautoria com o Banco Mundial. Ambas instituições são as principais 

promotoras do conceito de Cobertura universal de saúde e tem importante poder de 

influência, dentro do marco internacional, na formulação e implementação de políticas 

públicas e regulatórias a nível nacional. 

 O capítulo inicial tem a função de estabelecer um denominador comum para as 

discussões apresentadas nesta tese, sua função é conceituar alguns termos importantes ou 

apresentar o pano de fundo conceitual acerca de outros, fornecendo assim insumos para 

melhor compreensão do problema a ser descrito nas próximas etapas.  

 Passaremos assim pelos conceitos de sistemas de saúde, serviços de saúde (ou 

assistência à saúde), saúde pública e saúde coletiva, tecnologia de saúde, vigilância em 

saúde e gastos catastróficos em saúde. Esses são conceitos alheios ao universo do direito 

e típicos de outras áreas do conhecimento, como a saúde e a economia.  
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 Nosso objetivo é fornecer noções elementares sobre esses termos, que servirão de 

insumos indispensáveis para a compreensão da discussão seguinte. Neste capítulo 

também, duas seções são dedicadas ao aprofundamento sobre dois tópicos relevantes: 

sistemas de saúde e saúde global. Na discussão sobre sistemas de saúde, um documento 

central é o Relatório Mundial da Saúde de 2000, publicação referência da OMS, colocado 

em perspectiva e utilizado como ponto de partida da ideia de sistema de saúde, mas não 

como concepção final sobre o tema. 

 O capítulo seguinte tem por objetivo conceituar o direito à saúde. São 

apresentados aspectos de seu desenvolvimento histórico, seus elementos intrínsecos e a 

forma em que são utilizados no contexto de sua proteção internacional, com especial 

destaque para a Recomendação n. 14 do Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas, mas também a partir da discussão acadêmica sobre o tema. Pretendemos com 

esse capítulo esclarecer os caminhos que percorreremos para analisar o conceito ou 

mesmo os conceitos de cobertura universal de saúde.  

 Utilizamos para ilustrar este capítulo, a proteção jurídico-constitucional que o 

ordenamento brasileiro confere ao direito à saúde. A função principal dessa escolha é 

fornecer insumos para a discussão sobre a relação entre direito e cobertura universal. O 

Brasil reconhece a saúde enquanto direito e formulou em sua história recente um 

riquíssimo conjunto de elementos constitucionais associados a esse direito, sendo um dos 

melhores exemplos para ilustrar o conceito.  

 O quarto capítulo fornece o resultado da análise documental sobre Cobertura 

universal de saúde na OMS e em outras instâncias internacionais, especificamente a 

Assembleia Geral das Nações Unidas e declarações internacionais sobre o tema. Trata-se 

tanto de documentos formulado em linguagem jurídica, especialmente na forma de 

resoluções, quanto relatórios que subsidiam as discussões. Neste ponto, um documento 

em particular emerge com centralidade, o Relatório Mundial da Saúde de 2010, tendo 

uma seção específica dedicada a si. Buscamos também apresentar os elementos principais 

da governança da Organização.  

 Finalmente o capítulo final é dedicado à discussão das ideias apresentadas nos 

capítulos anteriores. Buscamos retomar de forma sintética, a relação entre sistemas de 

saúde, direito à saúde e cobertura universal, especialmente no intuito de articular estes 

dois.  

 A Cobertura universal de saúde pode ser compreendida, em determinados 

contextos, como um imperativo global que substitui, no plano político, a busca pelo 
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direito à saúde. Nesse sentido, apresenta-se como um objetivo distinto e por vezes até 

antagônico à efetivação do direito. Não por implicar necessariamente em retrocessos ou 

violações, mas por reduzir o escopo da obrigação dos Estados em relação aos sistemas de 

saúde e até mesmo a ideia de saúde.  

 Em outro sentido, a Cobertura universal pode ser entendida como meio de 

realização do direito. Se assim for, há que se tomar o cuidado de que ela seja devidamente 

situada entre os vários elementos do direito à saúde e de que não viole o princípio do não 

retrocesso social ou leve à inclusão errônea de elementos da efetivação do direito sem 

relação com o problema que se propõe a resolver.  

 Nesta acepção, a estratégia global de cobertura deve ser adstrita ao que se propõe 

a enfrentar, isto é, o fim do risco financeiro, o que possivelmente não lhe conferiria a 

centralidade que tem, por exemplo, na Agenda 2030.  
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comum que arranjos institucionais criados em um determinado contexto sociocultural não 

tenham a mesma performance em contextos distintos. Como conclusão, se a cobertura 

universal a nível local apontar para uma interação com o sistema securitário que priorize 

a função social do seguro, tendo como norte o direito à saúde, tais riscos podem ser 

minorizados e a segunda hipótese deste trabalho ganha força. Pelo contrário, a adoção por 

um modelo precipuamente mercadológico pode aproximá-la da primeira hipótese, de que 

a cobertura é uma substituição ao direito à saúde. 

 (iv) A articulação entre focalização de políticas e direito universal à saúde, sob o 

princípio da equidade 

 Vimos que o quadro de referência da Cobertura universal de saúde se vale de um 

conceito de equidade completamente distinto daquele que usamos como parâmetro ao 

conceituar o direito à saúde. Esta distinção pode ser compreendida também na chave da 

oposição entre sistemas universais de proteção social e políticas públicas focalizadas em 

grupos específicos.  

 Ainda que essa ideia indique oposição latente entre os dois principais conceitos 

estudados neste trabalho, chamamos atenção ao potencial de se combinar políticas 

públicas focalizadas com sistemas universais, utilizando-se inclusive conceitos 

transversais como determinantes sociais de saúde. O Programa Bolsa Família, que é uma 

iniciativa focalizada, é criado de forma articulada com o SUS, com o SUAS e com o 

sistema público de educação, indicando um exemplo de complementariedade. No mesmo 

sentido, a experiência indiana retratada acima serve de exemplo interessante.  

 A chave para o potencial da Cobertura universal de saúde estaria, nesse sentido, 

em considerá-la sempre dentro da referência mais ampla do direito à saúde e não tomar 

sua concepção de equidade como a única relevante dentro desse quadro. Nesse sentido, 

poderíamos formular ideias que se aproveitem da força da tendência global conferida à 

cobertura universal em favor da plena realização do direito à saúde.  

4.7 Conclusões 

O problema de se dar um valor tão grande à cobertura universal é que se pode 

promover o desmonte de sistemas já funcionais, com avanços significativos, 

institucionais e econômicos no sentido da universalização. O imperativo da Cobertura 
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universal pode ser lido como a redução do dever dos Estados a um mínimo, de modo que 

mesmo o que se propunha como ponto de partida, torna-se o ponto de chegada.  

Essa convicção, se lida em substituição ao direito à saúde enquanto verdadeiro 

imperativo, pode inclusive legitimar retrocessos em sistemas que já constituíram grandes 

avanços no sentido da universalização, o que contraria a ideia de não retrocesso social. 

Uma publicação que particularmente nos contempla nesse sentido foi publicada por 

Noronha206, com um título bastante significativo a respeito da substituição do direito pela 

cobertura como imperativo global. 

 Por outro lado, a cobertura universal, se lida dentro do contexto maior do direito 

à saúde é um conceito com algum potencial de contribuir para parte de sua realização. 

Seus principais problemas, nesse sentido, são a redução a um pacote básico de serviços, 

expresso especialmente nas publicações da OMS com o Banco Mundial, a redução do 

conceito de equidade a seus aspectos financeiros e a inclinação ao modelo securitário. 

Seus ganhos estariam em contextos específicos, de baixa penetração da proteção do 

direito à saúde, seja por limitações econômicas seja por concepções político-jurídicas.  

                                                           
206NORONHA, José Carvalho de. Cobertura universal de saúde: como misturar 

conceitos, confundir objetivos, abandonar princípios. Cad. Saúde Pública,  Rio de 

Janeiro ,  v. 29, n. 5, p. 847-849,  Maio 2013 .  
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