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Resumo: A expressão mistanásia é conceituada por diversos estudiosos 
da Bioética como morte miserável e antes do tempo. A presente pesquisa 
tem por objetivo estabelecer conexão entre a mistanásia e a problemática 
acerca da dificuldade da assistência gratuita à saúde. O direito à saúde é 
garantido pela Constituição Federal de 1998 e reafirmado por meio da lei 
n. 8.080/90 a qual prevê promoção, proteção e recuperação da saúde e 
estabelece princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A justificativa 
desta abordagem é analisar as más condições no acesso à saúde e as 
mortes por falhas no atendimento ao cidadão, buscando analisar que 
relação têm as mortes mistanásicas com fatores econômicos, sociais, 
políticos e geográficos que dificultam ou impedem o acesso ao sistema de 
saúde pública. A metodologia eleita é qualitativa, a qual se desenvolve por 
meio de pesquisa bibliográfica e exploratória documental, por meio de 
pesquisa em literatura bioética e jurídica. Conclui-se pela necessidade de 
medidas e políticas públicas a serem adotadas com urgência no sentido de 
melhorar as condições de acesso à saúde púbica de qualidade, buscando-
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se minimizar as mortes mistanásicas de vulneráveis no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e promover a dignidade da pessoa humana.  

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana, Mistanásia, Acesso à 
saúde.  

 

Abstract: The expression Mysthanasia is conceptualized by several 
bioethic’s scholars as miserable and premature death. This research aims to 
establish a connection between mysthanasia and the problem regarding the 
difficulty of free health care. The right to health is guaranteed by the 1988’s 
Federal Constitution and reaffirmed by law no. 8.080 / 90 which provides 
for health promotion, protection and recovery and establishes principles of 
the Sistema Único de Saúde (SUS). The justification for this approach is to 
analyze the poor conditions in health access and deaths due to failures in 
serving the citizen, seeking to analyze the relationship between mystatic 
deaths with economic, social, political and geographical factors that hinder 
or prevent access to the public health system. The chosen methodology is 
qualitative, developed through bibliographical and documentary 
exploratory research, through research in bioethical and legal literature. 
The conclusion shows the need for measures and public policies to be 
adopted urgently in order to improve the conditions of access to quality 
public health, seeking to minimize miserable deaths of vulnerable people 
within the scope of the Sistema Único de Saúde and to promote the dignity 
of human person. 

Keywords: Dignity of thehuman person, Mysthanasia, Access to health. 

 

Resumen: La expresión mistanasia es conceptualizada por varios 
estudiosos de la Bioética como la muerte miserable y antes de tiempo. Esta 
investigación tiene como objetivo establecer una conexión entre la 
mistanasia y el problema sobre la dificultad de la atención médica 
gratuita. El derecho a la salud está garantizado por la Constitución Federal 
de Brasil de 1998 y reafirmado por la ley núm. 8.080 / 90 que prevé la 
promoción, protección y recuperación de la salud y establece los 
principios del Sistema Único de Salud (SUS). La justificación de este 
enfoque es analizar las malas condiciones en el acceso a la salud y las 
muertes por fallas en el servicio al ciudadano, buscando analizar la 
relación entre las muertes mistáticas con factores económicos, sociales, 
políticos y geográficos que dificultan o impiden el acceso al sistema 
público de salud. La metodología elegida es cualitativa, que se desarrolla 
a través de la investigación exploratoria bibliográfica y documental, y 
mediante la investigación en literatura bioética y jurídica. Se concluye por 
la necesidad de adoptar con urgencia medidas y políticas públicas para 
mejorar las condiciones de acceso a una salud pública de calidad, 
buscando minimizar las muertes miserables de personas vulnerables en 
el ámbito del Sistema Único de Salud y promover la dignidad de la persona 
humana. 

Palabras clave: Dignidad de la persona humana, Mistanasia, Acceso a la 
salud. 
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo analisar a ocorrência da Mistanásia no sistema 
público de saúde brasileiro, bem como analisar os fatores para a ocorrência destas 
mortes miseráveis e indignas devido à precarização do sistema público de saúde 
com assistência gratuita. Inicia-se conceituando a expressão mistanásia, sua 
caracterização e a sua ocorrência devido à falta de políticas públicas eficazes. 
Destacam-se as elevadas estatísticas da mistanásia, que se mostram significativas 
nas classes sociais baixas da sociedade, nas quais as pessoas vulneráveis dependem 
com exclusividade do sistema público de saúde para terem assistência e tratamento 
necessários à sua enfermidade, sabendo-se que esta diferença é consequência de 
fatores políticos, geográficos, sociais e econômicos. 

O direito à saúde, resguardado pela Constituição Federal de 1988 (CF), 
atribui ao Estado o dever de proporcionar à população brasileira saúde pública de 
qualidade, por meio de políticas públicas, sociais e econômicas. Além disso, a relação 
existente entre o direito à saúde e o direito à vida deve, em última análise, 
resguardar a dignidade da pessoa humana. Nessa perspectiva, tem-se um sistema 
público de saúde no Brasil como um dos maiores do mundo, e por meio dele 
deveriam ser realizados todos os procedimentos necessários ao cidadão para uma 
saúde digna, desde prevenção até procedimentos cirúrgicos, sendo possível 
vislumbrar a grandeza e a necessidade deste sistema para o acesso à saúde.  

A metodologia eleita é a qualitativa, que se desenvolve por meio de pesquisa 
bibliográfica e exploratória documental mediante análise de literatura bioética 
disponível, com foco em compreender e analisar a complexidade do tema abordado. 
Espera-se que este trabalho contribua com as reflexões a respeito das medidas e 
ações de implementação de políticas públicas, sociais e econômicas eficazes para 
que haja uma garantia no acesso a saúde pública por via do sistema único de saúde 
do Brasil. 

 

1.  O fenômeno da mistanásia  

A expressão “Mistanásia” foi cunhada pelo bioeticista brasileiro Márcio Fabri dos 
Anjos, no ano de 1989, em artigo, intitulado “Eutanásia em chave de libertação” 
(PESSINI et al., 2015) para designar morte de pessoas socialmente desvalorizadas. 
Ele atribuiu nova e apropriada designação ao fenômeno que a literatura 
internacional da Bioética denomina eutanásia social, que significa “vida abreviada”, 
geralmente decorrente da marginalização social, da violência, das drogas, da falta de 
infraestrutura e condições mínimas para uma existência digna, dentre outros 
fatores.  

Antes de aprofundar no conceito de mistanásia, é necessário destacar o 
direito universal à vida digna, protegido pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH, 1948), que impôs ao Estado efetividade na garantia desse bem 
jurídico. Cabe destacar, que este é um direito fundamental de primeira dimensão, 
assim, com maior importância universal. Explica Nelson Rosenvald (2007) que o 
princípio da dignidade da pessoa humana é um atributo para todo o ser humano, 
com isso, aplicável a todo e qualquer cidadão, independente de classe social, raça, 
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religião ou qualquer tipo de hierarquia social. Assim, a partir do nascimento todo 
cidadão é detentor do direito à uma vida digna.  

A CF estabelece, em seu artigo 1°, inciso III, como fundamento do Estado 
Democrático de Direito a garantia à vida digna. Ainda, dispõe, em seu artigo 6°, a 
saúde como um direito social, ou seja, direito que exige uma atuação positiva do 
Poder Público na promoção da igualdade social aos hipossuficientes (TAVARES, 
2012, p. 837). Nesse sentido, a saúde seria um resultado das relações do homem 
com a natureza, por meio de seu trabalho. É o produto da soma de diversas 
condições da vida humana, como por exemplo, alimentação, educação, meio 
ambiente, renda, trabalho, lazer, transporte, entre outras. Com isso, pode-se 
conceber saúde como “[...] o produto de condições objetivas existenciais” (PESSINI; 
BARCHIFONTAINE, 2014, p. 177). 

Cabe ressaltar, que por influência do princípio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos que dele emanam, o que deveria ocorrer cotidianamente na 
sociedade brasileira é a denominada ortotanásia, termo que se refere ao oposto da 
mistanásia, visto que o conceito de ortotanásia, conforme demonstrado por Cabral 
(2016), é a morte na hora certa, sem abreviação da vida, que seria a denominada 
Eutanásia. Explica-se a ortotanásia como busca por promover a morte natural, sem 
antecipação ou postergação, tendo como base os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana, a liberdade, incluindo o direito à autodeterminação 
e o direito a não submissão a tratamento desumano e degradante. A Ortotanásia é 
regulamentada pela Resolução n° 1.805 do Conselho Federal de Medicina (BRASIL. 
CFM, 2006). Vale destacar, que a adoção ética da ortotanásia impõe alguns 
requisitos, quais sejam, a constatação do estado de terminalidade, o consentimento 
do enfermo e a adoção de cuidados paliativos, visando minimizar a dor e o 
sofrimento, oferecendo qualidade de vida (CABRAL, 2016). Dessa forma, entende-se 
a ortotanásia como a morte digna e no tempo certo, ocorrendo, em oposição à 
Mistanásia.  

Fez-se necessário, então, o entendimento do que seria uma morte digna, para 
que haja melhor compreensão, e análise da outra face da moeda, que é a morte 
indigna e infeliz, caracterizando as mortes mistanásicas, conforme se passa a expor 
a seguir. O conceito do fenômeno Mistanásia, segundo Murano apud Lopes (2011, p. 
11) traduz a morte miserável dos excluídos pela sociedade, uma vez que as vítimas 
são pessoas de baixa renda, que não têm acesso ao essencial para a sobrevivência e 
para os cuidados com a saúde, tendo como resultado a morte prematura, devido a 
exclusão social e econômica. Assim, a palavra Mistanásia é etimologicamente 
constituída pelos prefixos gregos mis (infeliz) e thanatos (morte), sendo. No 
mesmo sentido, Cabral (2020a) explica a mistanásia como uma morte prematura, 
lenta e indigna, mas evitável, uma vez que o Poder Público poderia evitar essas 
mortes, ou seja, configura uma omissão de socorro do Estado. A autora destaca 
ainda que seria uma morte prematura, de pessoas que não vivenciou todos os 
ciclos da vida humana e morreu sem que tenha experimentado tudo o que poderia 
e deveria ter vivido. Segundo Mendonça e Silva (2014), pode-se dizer que este 
fenômeno produz morte lenta e sofrida, que seria provocada pelo descaso do 
sistema, da estrutura e de razões subjacentes, ultrapassando um contexto 
hospitalar. Sendo assim, a ocorrência da Mistanásia deriva de uma omissão do Poder 
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Público, que se revela na falta de investimento na área da saúde pública, dificultando 
atendimento básico de qualidade, necessário à população. 

A Mistanásia pode ser entendida como um silencioso holocausto nos dias 
atuais, no qual se verifica o sacrifico de vidas de pessoas vulneráveis e desprezadas 
pela sociedade, pois os altos índices de violência decorrentes da mistanásia no 
Brasil parecem não causar mais impacto às pessoas, uma vez que já se tornou fato 
banal e costumeiro para a sociedade brasileira, como por exemplo, as milhares 
mortes de pessoas vitimadas pelo não atendimento através do sistema de saúde 
pública, pela violência do trânsito e outras mortes cruéis na periferia dos grandes 
centros urbanos (CABRAL, 2020c). A sociedade se acostuma, cada vez mais, com 
notícias de mortes em comunidades da periferia, de crianças desnutridas e idosos 
abandonados, sendo estas, decorrentes da falta de oportunidades, de saneamento 
básico e políticas públicas eficazes, uma vez que a maioria dos afetados são pessoas 
de classe baixa.  

Em 2015, ocorreu o XI Congresso Brasileiro de Bioética, no qual se falou a 
respeito de “vulnerabilidade”, entretanto sem utilizar a palavra Mistanásia. 
Entende-se a Mistanásia como morte miserável, indigna e prematura que ocorre no 
âmbito das camadas mais pobres e vulneráveis da sociedade, numa clara violação 
ao direito à dignidade da pessoa humana, onde está contido o direito à vida e à 
saúde. Numa publicação originada desse evento, de forma clara, Pessini expõe o 
conceito e a caracterização da mistanásia: 

O conceito de mistanásia vem preencher uma lacuna sentida no habitual trio de 
conceitos, eutanásia, distanásia e ortotanásia, que marcam a reflexão bioética 
contemporânea. Na literatura bioética até recentemente, para se falar de morte social, 
causada pela pobreza, violência e desigualdade, utilizava-se o termo “eutanásia social”. 
Na verdade, se formos ver pela etimologia da palavra, o sentido deste vocábulo seria 
uma morte em paz sem dor ou sofrimento, em nível social. É exatamente o contrário 
que ocorre em nível social. Aqui o despedir-se da vida é marcado pelo sofrimento, 
abandono, indiferença e violência, entre outros elementos degradantes que violentam 
a dignidade do ser humano. Não tem nada de “boa morte”, trata-se de uma “morte 
infeliz”, considerando-se o neologismo de origem grega. É a vida banalizada, “abreviada 
antes do tempo”, em nível social. Não se trata da “Morte de alguém” apenas, mas da 
“morte de muitos”, que antes de sua morte física, praticamente já estão “mortos 
socialmente”, numa sociedade que descarta as pessoas, principalmente as mais 
vulneráveis socialmente falando, como descarta coisas imprestáveis (PESSINI, SITE 
A12, 2015). 

Conclui-se, então, que Mistanásia é uma questão de saúde pública, que 
envolve fatores políticos, geográficos, sociais e econômicos, sendo reflexo da 
maldade humana, desde a omissão de socorro estrutural, à precarização do 
atendimento médico e o próprio erro médico (CABRAL, 2020a). 

Após a análise e o entendimento do conceito e da caracterização da 
Mistanásia, cabe adentrar às principais hipóteses para que haja uma compreensão 
melhor da ocorrência do fenômeno, bem como, de sua manifestação na sociedade 
contemporânea. São hipóteses de mistanásia reconhecidas por Cabette: a primeira, 
quando os cidadãos não conseguem ingressar no sistema de saúde vigente, ou seja, 
sequer se tornam pacientes. Este fato é mais recorrente em países emergentes ou 
poucos desenvolvidos. Segundo o referido autor essas situações derivam de fatores 
geográficos, políticos e sociais. A segunda hipótese seria quando os cidadãos 
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conseguem ingressar no sistema de saúde, entretanto, em virtude de numerosos 
casos, somados à falta de infraestrutura, acabam não sendo atendidos ou desistindo 
do atendimento para um devido tratamento. Nesta situação um exemplo clássico 
seria as inúmeras mortes nos corredores ou nas extensas filas de espera do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Por fim, a terceira hipótese trazida pelo autor, seria quando o 
cidadão consegue ingressar no sistema de saúde, ser atendido, medicado e tratado. 
Porém, mesmo com atendimento, vem a óbito em consequência de erro médico, por 
imprudência ou negligência (CABETTE, 2009). 

A UOL divulgou um dado importante para a constatação da ocorrência de 
mistanásia na saúde pública: cerca de 829 mortes diárias em hospitais brasileiros 
em razão de falhas evitáveis (seriam três mortes a cada cinco minutos), registrou o 
Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, realizado pelo IESS 
(Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) e a Faculdade de Medicina da UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais). A morte por falhas é a segunda causa de 
morte no Brasil, ficando atrás somente das mortes por doenças cardiovasculares 
(BARONI, UOL, São Paulo, 22/11/2017). 

Outras formas de ocorrência da Mistanásia derivam da falta de higiene e das 
deficiências de saneamento básico em áreas mais pobres. Observa-se ainda, que 
fatores como o tráfico de drogas, doenças, chacinas e violência, bem como, o 
abandono familiar de idosos e pessoas gravemente enfermas, influenciam 
drasticamente nos números de caso. As hipóteses de Mistanásia são cruéis, 
desumanas e tipificadas como crime pelo Código Penal Brasileiro, uma vez que este 
configura crime contra a vida a provocação da morte devido à omissão (artigo 135) 
ou abandono (artigo 133) (SILVA, 2018). 

Por meio de estudos mais avançados sobre o tema em questão, Pessini 
conclui que é uma forma de morrer que se constitui lamentação da comunidade, 
focando na precarização dos serviços de atendimento médico-hospitalar: 

Lembramos as situações de dor e sofrimento sem perspectivas de alívio ou doenças sem 
cura; dependência permanente dos outros em termos materiais, humanos e afetivos; 
doenças que impõem uma deterioração corporal progressiva da pessoa, entre outras. 
Fundamentalmente, neste paradigma de interpretação, essas distintas realidades 
humanas negam a tábua referencial de valores que confere dignidade, a partir do 
exercício da ‘autonomia responsável (PESSINI, 2005, p 66). 

É importante destacar, que existe um agrupamento dos fatores que 
ocasionam a Mistanásia em quatro categorias, quais sejam, a) as causas geográficas 
- comunidades localizadas em lugares de difícil acesso; b) causas sociais - 
banalização da vida; c) causas ambientais - decorrentes de fenômenos da natureza; 
d) causas políticas e sanitárias – deficiência de infraestrutura e da saúde pública 
(CABRAL, UNIG, 2020b). 

Além de todas essas hipóteses existentes na sociedade brasileira, destaca-se 
uma nova hipótese de Mistanásia nesta segunda metade do século XXI, que seria 
uma deficiência de políticas públicas para o combate a COVID-19, resultando em 
milhares de mortes de forma prematura, infeliz e indigna.  

Cabral em seu livro “Mistanásia em tempos de Covid-19” (2020a) faz uma 
comparação entre a crise da COVID-19 com a Mistanásia no Brasil, sendo certo que 
a pandemia trouxe um caos à vida e à saúde dos cidadãos brasileiros, entretanto, 
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destaca que a Mistanásia não é recente, pelo contrário, é crescente e constante, longe 
de ser uma crise apenas social, mas sim uma carência que envolve todos os fatores 
biopsicossiciais. Sendo assim, pode-se dizer que no Brasil a mistanásia é um fato 
mais severo do que o Covid-19 e não transitório. Essas dão sentido ao ensinamento 
de Pessini (2007, p.322) sobre a concretização do conceito de Mistanásia: “a morte 
infeliz, miserável, fora e antes da hora não apenas de alguns, mas de centenas de 
milhares, no contexto social, morte provocada de forma lenta e sutil por sistemas e 
estruturas que não favorecem a vida”. Portanto, é perceptível que o principal fator 
para o grande número de mortes Mistanásicas no Brasil é a omissão do Poder 
Público face à uma efetivação dos direitos à saúde e à vida digna para as pessoas 
consideradas hierarquicamente “inferiores” na sociedade, havendo um 
esquecimento das pessoas mais vulneráveis. 

O Estado brasileiro tem o dever constitucional de promover e proteger a 
saúde de todo e qualquer cidadão, o direito à saúde está resguardado no artigo 196 
da Constituição Federal (CRFB/88), portanto, o Estado deve promover uma saúde 
pública de qualidade, por meio de políticas públicas, sociais e econômicas. As 
políticas públicas nasceram com o objetivo de encontrar soluções para os problemas 
sociais, com a política de governo, sendo essas políticas categorizadas como 
''programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados'' (BUCCI, 2002, p. 241). Então, não se 
confundem políticas públicas com atividades coletivas, mesmo que haja um objetivo 
coincidente entre ambas, uma vez que a primeira deriva de uma iniciativa da 
administração pública e a segunda de iniciativa privada.  

Sendo assim, as políticas públicas são necessárias para uma administração 
pública que pretende trabalhar de acordo com os ideais da sociedade, uma vez que 
podem ser denominadas como um “resultado de uma manifestação positiva da 
sociedade, uma manifestação que reivindica suas necessidades, e por meio de 
projetos sociais, tendem a amenizar e, muitas das vezes, resolver os problemas 
sociais” (CARVALHO; SALDANHA; MUNEKATA. 2016). Segundo Mendonça e Silva 
(2014) o abandono do cidadão pelo Poder Público tem acarretado a “morte 
miserável” por negligência do Estado, havendo milhares de mortes sem assistência 
necessária. Vale ressaltar, que o direito à saúde também está previsto no artigo 6° 
da Carta Magna, sendo assim, o referido direito deve ser protegido como 
fundamental social, tal como o direito à vida, conforme demonstra o texto 
constitucional. Com isso, o Estado passa a ser responsável pela implementação de 
políticas públicas de saúde, devendo socorrer aos brasileiros que necessitem de 
atendimento. 

O conceito de saúde foi discutido no auge da Revolução Industrial, quando 
surgiram duas correntes. A primeira defendia que a saúde estaria ligada ao meio 
ambiente, ao trabalho, à alimentação e à moradia, alegando que determinadas 
doenças acometeriam somente a camada dos hipossuficientes. Já a segunda corrente 
defendia que a saúde era ausência de doença (SILVA apud SOUZA; ZAGANELLI; 
SANCHES, 2016). Atualmente, conforme explica Feio e Oliveira (2015), o conceito 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) traz a saúde como um bem-estar físico, 
mental, social e espiritual, sendo assim, não seria apenas a ausência de alguma 
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doença, muito menos algo que só acometeria a camada dos hipossuficientes. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) surgiu após as duas Guerras Mundiais, como 
uma forma de apaziguar a relação dos povos, tendo como base a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Esta Organização, através de seus órgãos especiais, 
garante a aplicação dos direitos indispensáveis aos homens, para que haja uma 
efetiva dignidade (SILVA apud SOUZA; ZAGANELLI; SANCHES, 2016). 

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende da seguinte forma:  

O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a 
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições 
objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço (STF, Agravo Regimental no 
Agravo de Instrumento 734.487/PR. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Julgamento: 3-8-
2010, 2ª T, DJE de 20-8-2010).  

Percebe-se o desrespeito do Poder Público com o direito à dignidade da 
pessoa humana, uma vez que este deveria garantir vida com qualidade, bem-estar e 
saúde aos cidadãos, o que não é uma realidade. Assim, a Mistanásia se relaciona com 
a falta de políticas públicas que deveriam garantir qualidade de vida. Pode-se 
constatar a falta de políticas públicas eficientes por meio das medidas ineficazes de 
combate ao Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, que 
vitimou numerosa parcela de pessoas, trazendo outra hipótese de mistanásia, pois 
milhares de pessoas vítimas dessas doenças vieram a óbito por falta de tratamento, 
medicamentos e cuidados mínimos necessários (CABRAL, 2020a) 

Nesse contexto, é imprescindível a implementação de novas políticas 
públicas de saneamento básico digno, maior controle de doenças e melhor 
atendimento médico-hospitalar, que consiga atender as classes mais baixas, 
devendo ser adotadas medidas para que haja aquisição de novas ambulâncias, 
materiais para atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos, medicamentos, ampliação 
dos leitos, maior contingente de profissionais de saúde, dentre outros. É necessário 
fortalecer o Sistema Único de Saúde de maneiras eficaz para cumprir tudo que 
dispõem a lei 8.080/90 em conjunto com a lei 8.142/90, principalmente os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade nos atendimentos (CABRAL, 
2020a) 

Conclui-se que a morte prematura e infeliz não pode e não deve ser 
banalizada pelo Estado, que tem como um de seus princípios fundamentais a 
dignidade da pessoa humana. E, a falta de políticas públicas para o cumprimento do 
dever constitucional de oferecer saúde digna para todos os indivíduos faz recair 
sobre o Estado a responsabilização pela reiterada omissão. 

 

2.  O sistema público de saúde brasileiro 

O sistema público de saúde foi criado pela CF e operacionalizado por meio do SUS, 
um sistema pelo qual a sociedade tem acesso à saúde de forma gratuita. É 
regulamentado pelas leis 8.080/90 e 8.142/90. Antes do advento da CRFB/88 a 
saúde não era um direito social, apenas obtinha acesso à saúde pública os 
contribuintes da previdência social. Vale ressaltar que o sistema público brasileiro 
é um dos maiores do mundo, e por meio dele são realizados todos os tipos de 
procedimentos, desde preventivos até cirúrgicos de máxima complexidade. O 
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referido sistema é financiado com recursos provenientes dos impostos e 
contribuições sociais pagas pela população (BEIRÃO, 2013). 

Antes da exposição do tema, faz-se necessário pautar o contexto histórico 
vivido no Brasil até a promulgação da Lei 8.080/90. No Brasil, com início da 
industrialização, o acesso à saúde se limitava aos trabalhadores do mercado oficial. 
Sendo assim, o acesso à saúde era ligado ao mercado de trabalho, não à cidadania. A 
noção de cidadania só foi colocada em pauta na literatura e na política no final da 
década de 1980, quando o direito à saúde passou a ser um dos principais temas. 
Conforme mencionado, apenas no final do século 1980 se deu início a discussões 
acerca da cidadania, também foi neste período que os militares aceitaram transmitir 
o poder a uma aliança entre dois partidos, o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) e o Partido da Frente Liberal (PFL). Com isso, teve-se início uma 
nova Assembleia Constituinte. Devido a inúmeros debates e estudos promovidos 
pelos parlamentares, partidos políticos e associações de profissionais houve um 
destaque ao movimento social em saúde (ZIONI; ALMEIDA; FILHO, 2013) 

O denominado Movimento pela Reforma Sanitária surgiu e com sua atuação 
foram debatidas propostas para a criação de um sistema único de saúde, que seria 
popularmente conhecido como SUS. A partir da consagração na CF do direito à saúde 
como universal, fundamental e social, bem como, ficou estabelecido que cada nível 
de governo ficaria responsável pelo financiamento de seus gastos para que houvesse 
uma implementação eficaz do acesso a saúde (ZIONI; ALMEIDA; FILHO, 2013). 
Sendo assim, a CRFB/88 determinou em seu artigo 196 que “a saúde é direito de 
todos e dever do Estado”. Ainda, estipulou que cabe ao Estado garantir o direito 
universal à saúde através de políticas sociais e econômicas. Vale lembrar que o 
direito à saúde está ligado ao direito à vida, desta forma, também está amparado 
pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Devido ao reconhecimento do direito 
à saúde como direito social fundamental passou a ser dever do Estado formular 
políticas públicas para promoção, recuperação e proteção da saúde. Além disso, 
conforme expresso na CRFB/88, o Estado deveria criar um órgão a fim de garantir o 
direito à saúde, sendo certo que a atuação deste órgão e seus objetivos já estavam 
previstos na Carta Magna. Com isso, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) 
(MOURA, 2013). 

A lei 8.080/90, conforme expresso em seu texto, “dispõe sobre as condições 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes, e dá outras providências”. Ou seja, esta Lei Orgânica 
de saúde veio afim de regularizar as ações e os serviços da saúde pública brasileira. 
Antes da criação do SUS o direito à saúde era garantido pela autarquia denominada 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) apenas 
para os contribuintes da Previdência, o que seria aproximadamente 30 milhões de 
pessoas. Frisa-se que esta autarquia garantia o direito a saúde apenas para os 
cidadãos que contribuíam com a Previdência Social, o restante da população 
dependia de serviços médicas de instituições filantrópicas (MOURA, 2013). O artigo 
198 da CRFB/88 traz algumas diretrizes e princípios da lei 8.080/90, quais sejam: 
(I) descentralização; (II) atendimento integral, com prioridade em procedimentos 
de prevenção, não havendo prejuízo em serviços assistenciais; e, (III) participação 
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da comunidade. Para mais, a lei 8.080/90 regulamenta e reafirma em seu artigo 7° 
mais princípios e diretrizes para serem adotados. 

O portal do Ministério da Saúde enuncia os princípios doutrinários referentes 
aos ideais do SUS: Universalidade (acesso aos serviços de saúde para todos os 
cidadãos, sem distinção entre estes); Equidade (tentar diminuir a desigualdade, 
dando prioridade a quem tem saúde mais frágil, exemplo: idoso); e, Integralidade 
(seriam as políticas públicas). Através destes princípios são formuladas as 
estratégias de ação do SUS (MORAES; CHAVES, 2018). Há também princípios 
organizativos do SUS, quais sejam: participação popular; descentralização e 
comando único – cada ente federativo tem sua responsabilidade na concretização 
do direito à saúde; mando único – soberania de cada ente tomar suas próprias 
decisões; e, regionalização e hierarquização – concretização do princípio da 
integralidade. Estes princípios visam concretizar os ideais na prática (MORAES; 
CHAVES, 2018). 

Com a Emenda Constitucional 29 (BRASIL. EC-29, 2000) o SUS passou a ser 
administrado de forma tripartite, contando com recursos advindos do orçamento da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É dever dos gestores (Ministro da 
Saúde, Secretário de Estado da Saúde e o Secretário Municipal de Saúde) a 
administração destes recursos para que haja uma implantação de qualidade 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). O SUS disponibiliza de forma gratuita 
todas as vacinas recomendadas pela OMS para os cidadãos. Além disso, o Brasil está 
em primeiro lugar dos países que fazem transplantes de órgãos através de sistema 
público, tendo crescido 63,85% na última década. O Brasil é um dos poucos países 
do mundo que oferece aos seus habitantes assistência integral e completamente 
gratuita. Vale ressaltar que o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Como explica Feio e Oliveira (2015), o conceito de saúde para a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) é o bem-estar físico, mental, social e espiritual, ou 
seja, saúde não é a falta de doença ou enfermidade. Sendo assim, se faz necessário 
analisar além do corpo do cidadão, sua mente e contexto social em que vive, 
garantindo-lhe meios necessários para se obter um acesso a saúde digno e de forma 
que atenda suas necessidades. Quando se fala em SUS, imagina-se apenas os 
hospitais públicos, entretanto o SUS é bem mais amplo e tem diversas atribuições, 
apresentando órgãos vinculados, como por exemplo: Fiocruz, Anvisa e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Frisa-se que o SUS tem função preventiva, sendo 
assim não só trata de doenças e/ou enfermidades, mas trabalha para que não haja o 
que tratar no futuro. Pode-se citar algumas ações preventivas do SUS junto com os 
órgãos vinculados descritos acima, quais sejam: Vigilância sanitária; Vigilância 
epidemiológica; Vacinas e patentes; Saneamento básico. Controle do tabagismo; 
Banco de leite humano, entre outros (CALEGARI, 2017). 

Conclui-se que a Lei 8.080/90, que regula o Sistema Único de Saúde do Brasil 
trouxe um sistema amplo que tem a primordial função de garantir a todos os 
cidadãos, sem distinção, saúde integral, visando promover uma vida digna e com 
qualidade para todos os brasileiros. Após a análise acerca da saúde pública no Brasil 
com o advento da lei 8.080/90, bem como, os seus princípios e fundamentos, pode-
se ter uma melhor compreensão sobre como é o acesso a este direito fundamental e 
as dificuldades que a população encontra neste acesso gratuito à saúde. 
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Vale destacar que acesso e acessibilidade são termos com significados 
diversos, mas que se complementam, porém muitas vezes são usados como 
sinônimos. Tem-se acessibilidade como a oferta de serviços e acesso como a maneira 
que se chegar a esta oferta, ou seja, acessibilidade seria a maneira de se obter os 
cuidados necessários de uma maneira fácil e eficaz sempre que se fizer necessário, 
e acesso seria o final deste processo, quando se consegue os cuidados (TRAVASSOS; 
MARTINS apud OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Embora haja dificuldade na 
acessibilidade da saúde devido aos aspectos geográficos e baixa oferta de serviços, 
em razão da escassez de médicos na rede pública, bem como, má distribuição 
(OLIVEIRA et al., 2017). A problemática acerca da má distribuição dos profissionais 
de saúde pode ser confirmada no site do Conselho Federal de Medicina (CFM), o qual 
mostra a existência de maior concentração de profissionais da saúde em regiões 
mais desenvolvidas. Não obstante, a média nacional do Brasil de médico por mil 
habitantes é de 2,18, sendo certo que a realidade de uma região para outra é bem 
diferente. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) mostra que em 2018 o Sudeste 
contava com a razão de 2,81 médico por mil habitantes, enquanto o Norte tinha 1,16 
e o Nordeste 1,41. Por sua vez só Distrito Federal obtinha a razão de 4,35 médicos 
por mil habitantes e o Rio de Janeiro 3,55, contra o Maranhão com a razão de 0,87. 
Ressalta que no estado de São Paulo concentra 28% do total de médicos do País. 
Assim, constata-se que há uma distribuição de profissionais de saúde de maneira 
desigual no território brasileiro, havendo uma dificuldade maior para os habitantes 
dos locais menos desenvolvidos ter acesso integral a saúde. No mais, há ainda o fato 
de haver uma escassez dos profissionais de saúde pública, sendo certo que mais de 
68,2% dos profissionais atuam exclusivamente na rede privada (OLIVEIRA et al. 
2017). Vale ressaltar que em 22 de outubro de 2013 foi promulgada a lei nº 12.871, 
com objetivo de suprir a escassez de médicos nas periferias e cidades do interior, 
autorizando o ingresso de médicos estrangeiros para o exercício da medicina no 
Brasil, criando o denominado Programa Mais Médicos (PMM): 

“O Programa Mais Médicos (PMM) foi implantado no Brasil com o objetivo de reduzir 
as desigualdades no acesso à Atenção Primária à Saúde (APS). Baseado em diversas 
evidências que apontavam para um cenário de profunda escassez de médicos no país, 
um dos seus eixos de ação foi a provisão emergencial desses profissionais em áreas 
vulneráveis, denominado de Projeto Mais Médicos para o Brasil. [...] ocorreu um 
substantivo aumento na oferta de médicos em APS no período, o que contribuiu para 
reduzir o número de municípios com escassez desses profissionais de 1.200 para 777” 
(GIRARDI et al. 2016) 

Além das condições que dificultam a acessibilidade já apresentadas, o site 
Medilab mostra mais alguns empecilhos para a obtenção do acesso eficaz à saúde, 
quais sejam: Quadro de profissionais desqualificados; longo tempo de espera; 
desperdício de tempo; falta de leitos; má administração; atendimento pouco 
humanizado (há poucas pessoas capacitadas para lidar com a fragilidade emocional 
do paciente que já sofre alguma dor ou doença); e escassez no atendimento de 
emergência. A falta de atendimento digno à população também é consequência de 
inúmeros hospitais inaugurados sem correspondente infraestrutura mesmo que 
básica e com leitos dignos, bem como, um número expressivo de profissionais mal 
remunerados e sobrecarregados, fato que gera inúmeras lides judiciais para se 
garantir a tutela à vida (LAVOR apud MORAES, 2018). Neste mesmo sentido Silva et 
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al. (2017) destacam que contribui para o problema da inacessibilidade da saúde os 
seguintes fatos: escassez de especialistas, resultando em número pequeno de 
consultas; a necessidade de complementação no setor privado; e, diminuição de 
serviços e financiamento prestados pela União e pelo Estado.  

Insta salientar que devido à problemática mencionada acerca da falta de 
acessibilidade à saúde pública muitos brasileiros com estabilidade financeira 
preferem contratar planos de saúde para se obter a assistência médica de forma 
mais ágil e eficaz. Conforme a Agência do Brasil cerca de 47.032.917 brasileiros 
possuem algum plano se saúde. Cabral (2020a) destaca a necessidade de uma 
sociedade mais bem-educada e informada para que as pessoas se tornem defensores 
do direito à vida e à saúde digna, pois assim a população poderá perceber os direitos 
que lhe são negados. 

 

3.  Constatação da mistanásia no sistema de saúde público 

Conforme já destacado, há uma dificuldade quanto à acessibilidade aos 
atendimentos públicos de saúde devido a inúmeros motivos. Essa dificuldade 
ocasiona grande número de mortes mistanásicas no Brasil, uma vez que os 
vulneráveis não conseguem o atendimento necessário às suas enfermidades e vêm 
a óbito antes do tempo, de forma miserável.  

Tem-se com frequência reportagens acerca de mortes em corredores ou 
entradas de hospitais, bem como, de pessoas que procuram a rede de saúde pública 
e não conseguem atendimento necessário e eficaz. Sendo assim, constata-se que há 
um descaso com a saúde pública e por esse motivo, intensificação da desigualdade 
social, pois dependem com exclusividade de atendimento pelo SUS com as pessoas 
que possuem plano de saúde, levando a uma efetiva exclusão social das pessoas mais 
vulneráveis (PÊCEGO; LIMA, 2014). Um caso clássico de mistanásia ocorreu no ano 
de 2014 na Zona Sul do Rio de Janeiro, Laranjeiras, um homem de 70 anos veio a 
óbito em frente ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC). A notícia dá conta de que 
o idoso desmaiou no ônibus e o motorista tentou socorro na unidade de saúde, que 
informou não dispor de serviço de emergência. Com isso, foi acionado o Corpo de 
Bombeiros que demorou a chegar ao local. Embora tentassem reanimar o idoso, ele 
não resistiu e foi a óbito. Os médicos do INC só apareceram no local após o óbito do 
idoso e a chegada dos bombeiros (GALDO; G1, 2014) 

Consoante já explicado, os fatores geográficos, sociais, políticos e econômicos 
influenciam diretamente o grande número de mortes mistanásicas dos brasileiros, 
uma vez que os mais vulneráveis precisam se expor intensamente, fato que agrava 
seus problemas de saúde e a exclusão social, como por exemplo as condições 
precárias de trabalho. Com relação à exclusão social, percebe-se que a não se atribui 
valor à classe vulnerável da população no mundo capitalista, e essas pessoas se 
tornam invisíveis à sociedade de consumo de massa. Assim, eles morrem para a 
sociedade pelo desamparo, antes mesmo da morte física (MENDONÇA; SILVA, 
2014). Muitas vezes os profissionais de saúde se tornam “juízes” da vida de pessoas 
que chegam até o hospital em busca de tratamento, pois, infelizmente, eles têm que 
decidir entre duas qual vida irá salvar quando o hospital não dispõe de recursos para 
salvar ambas. Esta também é uma situação que confirma a mistanásia, pois, por 
carência de recursos a pessoa não tem acesso a um tratamento digno e vem a óbito 
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prematuramente (LAVOR apud MORAES, 2018). Mendonça e Silva (2014) destacam 
que o termo mistanásia dá definição para as inúmeras mortes que tem como causa 
a falta de assistência, constatando muitas pessoas “deixadas à própria sorte, em 
lixões, embaixo de viadutos, pontes, ruas e, principalmente, nos hospitais com 
corredores lotados, com pacientes moribundos e abandonados pelo Estado e por 
todos”. 

Uma das formas de constatar a dificuldade no acesso aos tratamentos 
necessários de saúde é o aumento significativo nas demandas judiciais, cerca de 
130% nos últimos 10 anos (MELO; HERCULANO. CNJ, 2019). A necessidade de o 
cidadão buscar pleito judicial a fim de obter um tratamento digno, o qual é seu por 
direito, demonstra a falta de políticas públicas realmente eficazes para os 
atendimentos de que necessitam a sociedade. Nesse sentido, Cabral (2020a) explica 
que as pessoas necessitadas buscam a via judicial a fim de solucionarem o problema 
da tardia obtenção de recursos necessários ao tratamento que lhe é devido. 
Entretanto, não seria a maneira mais eficaz de solucionar a problemática da falta de 
recursos, uma vez que com a sentença favorável a pessoa contorna a fila de 
atendimento e a população que não tem informação acerca da via judicial, 
permanece em espera nas numerosas filas. 

O atendimento deficiente da saúde pública para a população tem como 
resultado mais óbitos do que a escassez do atendimento. A Dra. Kruk, da 
Universidade de Harvard, Presidente da Comissão de Saúde Global de Alta 
Qualidade, em entrevista ao site G1 destaca que: 

“O impacto de cuidados de má qualidade vai muito além da mortalidade, mas pode levar 
a sofrimento desnecessário, sintomas persistentes, perda de função e falta de confiança 
no sistema de saúde. Outros efeitos colaterais são recursos desperdiçados e gastos 
catastróficos com a saúde. Dado as nossas descobertas, não é de surpreender que 
apenas um quarto das pessoas em países de baixa e média renda acreditem que seus 
sistemas de saúde funcionam bem” (O GLOBO. G1, 2018). 

Segundo lição de Cabral (2020c), a mistanásia pode ser considerada um 
silencioso holocausto, uma vez que se trata de inúmeras mortes de vulneráveis que 
não incomodam a sociedade, categorizadas como “mortes de pessoas 
desvalorizadas, reputadas inúteis à sociedade – que não fizeram diferença durante 
a vida indigna que tiveram e se transformam em estatística ao morrer 
indignamente” (CABRAL, 2020c, p.33).  

Sendo assim, restam demonstradas as mortes mistanásicas no Brasil em 
razão da precarização do sistema público de saúde, dentre outras causas como fome, 
pobreza, falta de infraestrutura, abandono, descaso e desamparo do Poder Público. 

 

Conclusão 

É possível verificar, por meio deste estudo, que a mistanásia ocorre no Brasil de 
maneira alarmante e em maior incidência nas pessoas mais vulneráveis da 
sociedade. Foi constatado que a maioria das mortes mistanásicas ocorre devido ao 
atendimento precário à saúde ao invés da falta de atendimento em si, bem como, 
que há uma má distribuição de profissionais de saúde em todo território nacional. 
Conforme caracterizada, a morte mistanásica é infeliz, indigna e precoce (antes do 
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tempo), mas evitável. Assim, tem-se a mistanásia como consequência direta da 
miserabilidade social demonstrada na precarização do acesso à saúde pública. 
Várias são as situações do cotidiano em que a mistanásia se manifesta: quando a 
pessoa não consegue o status de paciente; quando a pessoa consegue o status de 
paciente, porém não consegue atendimento; e, quando a pessoa consegue se tornar 
paciente e tem acesso ao atendimento, mas acaba vindo a óbito devido a erro 
médico, sendo evidente em todas essas formas o descaso do Poder Público e a 
precarização do SUS, sendo mais significativa esta realidade em comunidades 
carentes e de difícil acesso ou onde há mais catástrofes naturais e precarização na 
infraestrutura da saúde. Há ainda alguns fatores interferem significativamente na 
ocorrência das mortes mistanásicas: geográficos, sociais, ambientais e políticos. 
Destacando que as mortes mistanásicas tem maior incidência em áreas mais 
afastadas, de difícil acesso. 

Conforme salientado, o direito à saúde é resguardado pela CF, sendo dever 
do Estado proporcionar saúde pública de qualidade. Assim, evidenciou-se nesta 
análise o direito à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana, demostrando-
se o dever do Estado em promovê-los e garanti-los. Analisada a lei 8.080/90, a qual 
regulamenta as ações e os serviços disponibilizados pelo SUS, por meio de princípios 
como universalidade, equidade e a integralidade, concluiu-se pela impossibilidade 
de seus parâmetros atenderem à camada vulnerável da população com êxito, devido 
à precarização em que se encontra o atendimento de saúde por ela preconizado. 
Para finalizar, constata-se que a mistanásia não é uma crise apenas social, mas uma 
realidade cruel que envolve todos os fatores biopsicossiciais.  

A Mistanásia está intimamente ligada à falta de políticas públicas eficazes 
para a garantia dos direitos à vida e á saúde e um dos fatores da ocorrência diuturna 
desse fenômeno é o fato de o Poder Público não estar realizando a contento sua 
função no sentido de oferecer meios de atendimento público de saúde capaz de 
garantir vida digna, havendo uma omissão por parte do Estado para uma obtenção 
do direito fundamental de todo cidadão. Por derradeiro, é necessário que o Poder 
Público adote políticas públicas, sociais e econômicas eficazes para que seja 
alcançado o acesso à saúde de maneira mais ágil, simples, fácil e efetiva, a fim de 
minimizar a ocorrência das mortes infelizes de pessoas necessitadas e vulneráveis 
e que dependem com exclusividade dos atendimentos de saúde oferecido pelo SUS.  
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