
Quais os direitos das pessoas 
com diabetes tipo 1? 

A T1International acredita na insulina para todos 
(#insulin4all), ou seja que todas as pessoas com diabetes 
tipo 1 têm direito ao acesso à insulina, produtos para a 

diabetes, educação, saúde e tratamento adequado.

1. A Organização Mundial de Saúde (OMS) apoia o direito à saúde e lista a 
insulina como um dos medicamentos essenciais.   

2. A Organização Mundial do Comércio reconhece que, apesar de a 
inovação ser importante, a saúde pública está em primeiro lugar.  

Este documento pode ajudar a defender os direitos das pessoas 
com diabetes tipo 1. Nele encontram-se informações 

importantes sobre o direito à saúde, incluindo a diabetes.

3. As Nações Unidas dedicam-se ao acesso aos 
cuidados de saúde e medicamentos, através dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

4. Várias Declarações e Convenções mostram que a
comunidade internacional apoia o direito humano à 
saúde. 



1. Organização Mundial de Saúde 
O preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de 

Saúde diz que: 

Gozar do melhor estado de saúde que é 
possível atingir constitui um dos direitos 

fundamentais de todo o ser humano, sem 
 distinção  de  raça,  de  religião,  de  credo 
político, de condição económica ou social.

A OMS: 
promove o acesso a 
medicamentos de

qualidade e 
aparelhos médicos 

inclui a insulina, glucagon e 
metformina na lista dos 

Medicamentos Essenciais 



3. Nações Unidas 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 

No 3º ODS 
as Nações Unidas 
comprometem-se 

a assegurar saúde e
bem-estar para 

todos, ao longo da 
sua vida. 

As principais metas do 
ODS 3 incluem: 

Áreas importantes que 
o ODS 3 aborda:

doenças não transmissíveis 
cobertura universal dos cuidados 
de saúde
medicamentos e vacinas seguros, 
eficazes, de qualidade e com 
preços acessíveis para todos 

mais investigação e 
desenvolvimento 
mais financiamento na saúde 
capacidade reforçada dos países 
em reduzir e gerir riscos de saúde 

2. Organização Mundial do Comércio 
O estudo da OMC, ''Promover o Acesso às Tecnologias 
Médicas e a Inovação'' reconhece a importância de: 

Preços acessíveis para os medicamentos 
Competição de genéricos
Saúde pública acima das patentes 
Financiamento para investigação e 
desenvolvimento de novos medicamentos 



Pacto 

Internacional 

sobre os Direitos 

Económicos, 

Sociais e 

Culturais

Convenção 

Internacional sobre 

a Eliminação de 

Todas as Formas 

de Discriminação 

Racial

Convenção sobre 

a Eliminação de 

Todas as Formas 

de Discriminação 

contra as 

Mulheres

Declaração 

Universal dos 

Direitos do 

Homem 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 
suficiente para lhe assegurar a si e à sua família 
saúde e bem-estar, principalmente quanto à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 
assistência médica…  [Artigo 25º]

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o 
direito de todas as pessoas de gozar do melhor 
estado de saúde física e mental possível de atingir.   
[Artigo 12º(1)]

Os Estados Partes obrigam-se a proibir e a eliminar 
a discriminação racial, no gozo do direito à saúde, 
aos cuidados médicos, à segurança social e aos 
serviços sociais [Artigo 5º(e)(iv)]

Os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as 
medidas apropriadas para eliminar a discriminação 
contra as mulheres no gozo do direito à protecção da 
saúde e à segurança nas condições de trabalho, 
incluindo a salvaguarda da função de reprodução. 
[Artigo 11º(1)(f)]

4. A saúde é um Direito Humano 

A T1International é uma organização 
sem fins lucrativos da Inglaterra e 

País de Gales (1168249).


