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EMENTA: Direito à Saúde: aspectos conceituais e relacionais com a ética,
política e sociedade. Direito Sanitário: conceitos, princípios, fontes normativas,
principais leis e instituições. Aspectos jurídico-legais do Sistema Único de
Saúde (SUS). Agências Reguladoras: Saúde Suplementar e Vigilância
Sanitária. Sistema de justiça e a garantia do direito à saúde.
OBJETIVOS
 Analisar os principais elementos relacionais do Direito com a Saúde
Coletiva, enfatizando: direito, ética e saúde; direito, política e saúde;
direito, sociedade e saúde.
 Discutir sobre os principais elementos conceituais do direito sanitário no
sistema brasileiro (fontes e competências legislativas; princípios; sujeitos
e instâncias jurídicas e sanitárias, diferentes relações jurídicas).
 Analisar as principais leis e regulamentações sanitárias do Sistema
Único de Saúde (SUS) e Agências Reguladoras do sistema de saúde.
 Refletir sobre os aspectos sociais, políticos e ético-jurídicos que
envolvem a produção e aplicação da legislação sanitária pela gestão e
instituições jurídicas de defesa e garantia de direitos.
METODOLOGIA
Aula expositiva de conteúdo teórico; problematização e discussão de questões
a partir de filmes e casos exemplares em grupo e/ou individualmente, estudos
dirigidos. Todas as atividades serão pontuadas e avaliadas.
CRITÉRIOS AVALIAÇÃO:
Participação e desenvolvimento nas atividades propostas em sala de aula;
avaliações dos exercícios e relatórios requeridos; prova escrita. O aluno será
aprovado se obtiver em uma escala de 0 a 10, média final 5 (cinco) e 75% de
presença nas aulas.

PROGRAMAÇÃO
Data

Conteúdo
Apresentação da Disciplina
O que é o Direito?
1. Abrangência do conceito de Direito. Direito e Justiça. Direito e Lei.
Direito e Sociedade. Direito e Moral. Ideologias jurídicas. Fontes do
Direito.
2. Normas jurídicas: princípios e regras. Sujeitos de direitos, interesses e
bens jurídicos. Estado de Direito Democrático.
Objetivos: Oferecer subsídios iniciais para a compreensão do Direito e suas
relações com a ética, a política e a sociedade, como campo do conhecimento e
como instituição na organização política do Estado contemporâneo.
Compreender a racionalidade jurídica buscando-se valorizar as experiências
sociais na produção de conhecimento no âmbito jurídico, de forma dialética.
Espera-se que esta perspectiva favoreça a identificação de possibilidades
emancipatórias do direito a partir da participação ativa dos cidadãos.
Direito à saúde: a construção de um conceito.
1. Conceito ampliado de saúde e a saúde como um bem no Direito
2. Saúde como um direito humano fundamental.
3. Direito à saúde e direito sanitário: sujeitos, interesses, instâncias
sanitárias e jurídicas.
Objetivos: Analisar o conceito de saúde e sua repercussão no Direito.
Compreender o conceito contemporâneo de direito à saúde e as tensões que o
envolvem, na proteção deste bem, na definição dos sujeitos, das
obrigações/prestações e na responsabilização dos sujeitos; apontar os
principais conflitos normativos e de interesses (pluralismo moral, diversidade
cultural e social); identificar às instâncias sanitárias e jurídicas na realização do
direito à saúde; identificar as principais relações jurídicas no âmbito do direito
sanitário.
Direito à saúde e o sistema jurídico brasileiro.
1. A Saúde como tema de interesse do Direito (civil, penal, administrativosanitário, código do consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente,
Estatuto do Idoso, etc)
2. Funções na legislação sanitária. Principais conceitos, princípios, fontes
normativas, legislação do direito sanitário.
3. Instituições jurídicas (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias
Públicas, Tribunal de contas) e sanitárias envolvidas na garantia e
promoção do direito à saúde (órgão, fundações, autarquias, agências
reguladoras (ANVISA, ANS).
Objetivos: Conhecer os principais aspectos do ordenamento legislativo
brasileiro e a organização político-administrativa. Oferecer subsídios iniciais
para compreensão do processo de produção legislativa e suas implicações na
formulação e implementação de políticas de saúde.

Direito Sanitário e as políticas públicas de saúde.
1. Noções de direito administrativo sanitário aplicado à gestão de saúde.
2. Políticas públicas de saúde e aspectos da regulação e regulamentação
do direito à saúde.
2.1. O SUS: aspectos gerais do sistema de saúde brasileiro.
2.2. O SUS e a atenção à saúde;
2.3. O SUS, a Saúde Suplementar e o direito do consumidor.
Objetivos: Analisar os aspectos relevantes do direito sanitário, na perspectiva
da responsabilidade dos agentes estatais e da efetividade das normas jurídicas.
Oferecer subsídios iniciais para compreensão dos conflitos na aplicação da lei e
implementação das políticas públicas.

Demanda judicial e as políticas públicas de saúde.
1. O papel das instituições jurídicas na efetividade do direito à saúde e as
políticas de saúde.
2. A demanda judicial na saúde e a gestão de saúde.
Objetivos: Conhecer os principais instrumentos e mecanismos jurídicos na
tutela individual e coletiva da saúde. Identificar as relações e tensões entre
Judiciário, Executivo e Legislativo na garantia do direito à saúde. Discutir sobre
as implicações e perspectivas metodológicas do campo do direito para análise e
tomada de decisões nos casos de divergências interpretativas entre Judiciário e
Executivo sobre a lei e a política pública adotada.
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