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E Jacoby MSP, julio 2013 

2/3 dos norteamericanos 

declarararam-se em 

bancarrota em 2005 por 

gastos com saúde…mas 70% de 

eles tinham seguro de saúde  

Um milhao e meio dos 

mexicanos se hicieron mas 

pobres o cruzaron la linea 

de pobreza cada trimestre 

del 2005, por gastos en 

salud   



Brasil: gasta R$ 3 billones/ ano 

 

 

Uma pessoa obesa: R$ 9,000/ ano 
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O Procuradoria-Geral da República do Brasil  
 

 

E um dos órgãos que integram o Ministério Público da União, e tem a 

incumbência, prevista na Constituição, de defender a sociedade 

contra toda e qualquer ação ilegítima tendente a impôr à cidadão ou a 

um grupo determinado ou indeterminado de pessoas, um dano aos 

seus direitos indisponíveis resguardados na Constituição Federal (o 

direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação, a um meio ambiente 

sadio e equilibrado, etc...).  

 

 

Essa defesa é feita através de ações propostas na Justiça Federal, 

bem como através de procedimentos próprios que culminam com 

recomendações aos órgãos públicos para que resolvam a questão. 
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