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o presente estudo buscou subsi 
tre os discursos utili7.aclos pejo paradigm: 
clássicos a fim de fundamentar, deontoló 
dos que cada um deles propugna para a ; 
mente produzidos c, no caso em análise, 
cessidades humanas I igadas fi saúde. Pn 
gUlls traços do que vem sendo denomin; 
espeeificamellte, "justiça distributiva sani 

A exrressüo ".iusli~·J silnitúri;I" é cJn[lregada , 
ecpçüo Jn~lis ampla e abrangente de todo o can 
direito quc se OCU[lCl da rcgulaç,lo incidente Sll 
para ,I sa liue. (i\lnL Fcrn;llIuo. Curso de Dir 
>:Illde IIll Bnlsil. São Paulo: Quarlicr Lat in , 20( 
tret,lIllo, c o que scrú ,1lribuído ~ ex.pn:ssàu nc~ 
distribu liva. UIll cOllceitu, nesta JCCpÇÜU, é u 
clas si til'açâu dus cOllceitos clássicos de justi,', 
Justiça sa nit,'II'ia é a arlicaçàu do conceitc; elc ju 
COlllO tal) se encalTcga da di stribuição equilibr; 
e ôn us. Illéritos c benclkios . 1\ relaçiio pruro 
clfuidndc." ("Seg /;/ / I" c!o.lijicuci,ill de I" 
CO}III1/1luli l'u. legul .\· disll'i/J/llil 'u ,Iujllslici" 
til' j/lsliciu tli.\ll'i ll/lli\'{/ 1'11 1'1 úmhilO ti" lo .1 

di.l'fI'ih/lci!i" IJI'0IJ()l'ciollodo li IJ/'OIJOIúo17al o ' 
L(/ l'e!ucirilll}I'0I'O}óo// rtl cs dl'lenllilltlll(l fJOI' (', 

(MONTT, Julio. JlIsticia sanitaria: ilnúli,is 
Taller OPS!OMSCIESS, Lcgislilción tn salud. 
[lrcss~lll, neste sentido. ganhou no ca ll1po inl cr, 
vulvilllc nlo do jil'illcilJi() dll j/ls1ií'1I cunlO UIl1 d 
oúica de inspira~iio rrincirialisla . Con~'erir : B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


