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RESUMO 

 

A saúde está assegurada na Constituição Federal como um direito de todos e dever do 

Estado, e foi conquistado a partir de muitas lutas sociais. Caso o Estado não consiga efetivar o 

Direito à saúde por meio de seus atores sociais: cidadãos, sociedade, rede de atenção à saúde e 

a participação popular; podemos ter o nascimento de conflitos de âmbito litigioso para a 

efetivação do direito. Podemos considerar que esse processo é o mecanismo da judicialização 

da saúde. Este estudo busca investigar a judicialização  na luta do cidadão pelo direito à saúde 

e discutir possíveis saídas para as demandas encontradas. Para alcançar o objetivo proposto, 

foi desenvolvido pesquisa documental, utilizando no primeiro momento fontes secundárias 

para conhecer o cenário nacional sobre judicialização; e no segundo dados obtidos 

diretamente no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada 

considerando processos impetrados nos anos de 2015, 2016 e de janeiro a setembro de 2017. 

Os resultados da pesquisa de fonte secundária demonstraram: um número exorbitante de 

judicialização da saúde em diversos estados da nação, e considera a gestão, assistência; baixa 

participação popular como a origem do fenômeno, além de apontar problemas na 

descentralização, caracterizando o nível municipal com mais inferência e os medicamentos, 

insumos e assistência médico–hospitalar, na relação direta com as judicializações. Assim, 

apontam a resolução dos conflitos em saúde como saída da diminuição de judicializações 

futuras.   Os dados, indicam que as judicializações ocorrem caracterizada como conflito nos 

seguintes campos: saúde suplementar; político administrativa na relação com o SUS, 

assistência médico hospitalar e; relação de medicamentos e insumos. Este estudo buscou-se a 

partir dos dados, propor saídas para as demandas encontradas a partir da mediação sanitária e 

da juridicização da saúde, além de considerar caminhos através da educação dos diversos 

atores envolvidos. Conclui-se que quanto aos estudos de fontes secundárias, os achados 

apresentam a necessidade de se discutir sobre a temática pelos diversos atores sociais, já que 

representa indicador de não funcionamento do sistema, principalmente a nível municipal e 

quanto a serviços, procedimentos e tratamento. Do mesmo modo, milhares de processos 

foram encontrados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, evidenciando conflitos severos 

tanto na saúde suplementar e o SUS. Assim conclui-se que medidas educacionais e 

conciliadoras são as saídas para tais demandas encontras. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Health is secured in the Federal Constitution as a right of all and duty of the State, and 

has been won from many social struggles. If the State fails to implement the right to health 

through its social actors: citizens, society, health care network and popular participation; we 

can have the birth of conflicts of litigious scope for the realization of the law. We can 

consider that this process is the mechanism of the judicialization of health. This study seeks to 

investigate the judicialization in the struggle of the citizen for the right to health and discuss 

possible outputs to the demands found. In order to reach the proposed objective, documentary 

research was developed, using in the first moment of secondary sources to know the national 

scene on judicialization; and in the second data obtained directly in the Court of the state of 

Rio de Janeiro. The research was carried out considering lawsuits filed in 2015, 2016 and 

from January to September 2017. The results of the secondary source research demonstrated: 

an exorbitant number of health judicialization in several states of the nation, and considers the 

management, assistance; low popular participation as the origin of the phenomenon, besides 

pointing out problems in the decentralization, characterizing the municipal level with more 

inference and the medicines, supplies and medical-hospital assistance, in the direct relation 

with the judicializations. Thus, they point to the resolution of conflicts in health as a way out 

of the decrease of future judicializations. The data, indicate that the judicializations occur 

characterized as conflict in the following fields: supplementary health; administrative policy 

in relation to the SUS, hospital medical care and; of drugs and inputs. This study was based 

on the data, propose outputs to the demands found from the health mediation and the 

juridicization of health, in addition to considering ways through the education of the various 

actors involved. It is concluded that in the studies of secondary sources, the findings present 

the need to discuss the theme by the various social actors, since it represents an indicator of 

non-functioning of the system, mainly at the municipal level and in terms of services, 

procedures and treatment. Likewise, thousands of lawsuits were found in the Rio de Janeiro 

Court of Justice, evidencing severe conflicts in both supplementary health and SUS. Thus it is 

concluded that educational and conciliatory measures are the way out of such demands. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde está assegurada na Constituição Federal como um direito de todos e dever 

do Estado, e foi conquistado a partir de muitas lutas sociais. No Brasil, historicamente a saúde 

está intrinsecamente associada à previdência social e possui profunda relação de busca de 

direito, inicialmente relacionada a direitos do trabalhador e desenvolvida como Direito de 

todos cidadãos (COHN et al., 2015). As instituições jurídicas e sanitárias têm sido 

testemunhas de uma metamorfose social em relação ao Direito à Saúde, que influencia 

decisivamente nas estratégias de reivindicação de direitos pelos atores sociais. O Sistema 

Único de Saúde (SUS) criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 

n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da Saúde, possuem como premissa atendimento 

público a qualquer cidadão, sendo proibidas constituições de valor sob qualquer pretexto 

(CNJ, 2015). 

Para Santos (2013), os direitos sociais, tal como o direito à saúde vem sofrendo 

importantes transformações, e de alguma forma, ataques do capital, seja pela privatização, 

seja pela focalização e precarização dessas políticas, que modificam a relação do cidadão com 

o Estado. Esse contexto vem sendo mais turbulento, principalmente pela existência de um 

panorama político delicado, que envolve níveis absurdos de corrupção e de dissolução de 

direitos já garantidos pelo trabalhador. Certamente o Brasil vive uma crise em diversos 

setores da sociedade e um movimento neoliberal, tenta articuladamente, de várias formas, 

interferir em direitos constituídos, podendo privatizar a assistência e a Seguridade Social. O 

contexto atual indica desafios para a real efetivação do SUS, pois permite testemunhar a 

disputa entre dois grandes projetos antagônicos na saúde. O privatista, que aposta na saúde 

como fonte de lucro e o da reforma sanitária, que apresenta a saúde como direito social de 

caráter universal e estatal. 

O direito à saúde possui uma associação direta com o direito à vida, não pode ser 

afastado do que lhe foi alçado pela Carta Magna. Alguns atores foram constituídos no 

estabelecimento desses direitos, podemos dar ênfase ao Poder Judiciário e, principalmente, às 

instituições que compõem as nomeadas funções essenciais da justiça. (ASENSI, 2010). Caso 

o Estado não consiga efetivar o Direito à saúde por meio de seus atores sociais; cidadão, 

sociedade, rede de atenção à saúde e a participação popular, podemos ter o nascimento de 

conflitos de âmbito litigioso para a efetivação do direito já constituído. Podemos considerar 

que esse processo é o mecanismo da judicialização da saúde. 
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Para Ramos et. al (2016), a judicialização da saúde se solidifica cada vez mais na 

condição de se assegurar o direito ao acesso à saúde, se colocando presente nos cenários de 

assistência à saúde no Brasil. A Judicialização possui seu surgimento, diretamente ligado ao 

fenômeno da dificuldade ao acesso à saúde, acesso esse, que conceitualmente ligamos ao 

conceito de qualidade, efetividade e outros diversos conceitos, que, tornam o acesso uma 

condição complexa e necessária na assistência à saúde. Quando essas solicitações são 

compreendidas como direito pelo Judiciário, há uma obrigação direta e ordenada do sistema 

de saúde para sua efetivação e cumprimento, viabilização direitos, que podem levar a sérios 

desequilíbrios sociais, inclusive para o Estado, que por vezes não consegue efetivar o direito 

dos cidadãos, ou são adicionados esses, na “fila da efetivação do direito” (TRAVASSOS, 

2013).  

Surge a dúvida, se é possível afirmar que a judicialização da saúde torna-se um 

indicador de que a justiça se apresenta como a última saída de um ideal democrático, que não 

consegue sua efetivação sólida pela simples existência, é o judiciário a solução ou mais uma 

etapa do desarranjo do modelo proposto? O Judiciário é o espaço onde podemos exercer e 

reivindicar nossos direitos. E, assim, o fenômeno multifacetado da judicialização que 

apresenta a possibilidade de efetivação do direito, pode levar a uma consolidação de um 

desequilíbrio na relação do binômio Estado-cidadão, mas há linhas de pensamento que 

revelam que esse fenômeno multifacetado possibilita diversas concepções sobre a constituição 

do direito à saúde, como por exemplo: o desequilíbrio econômico do Estado (COSTA; 

BORGES, 2010).  

Outra condição para a efetivação do Direito à saúde é a compreensão da 

Juridicização da Saúde. Esta diferentemente da Judicialização, avança na perspectiva onde o 

Estado efetiva por interesse o direito do cidadão. No Brasil há instituições que podem efetivar 

o Direito à saúde podendo agir de maneira independente como órgão central na proteção de 

Direitos da sociedade, como o Ministério Público (MP), sobretudo no que diz respeito a 

direitos sociais e coletivos. Além disso, temos também a Advocacia Geral da União(AGU), 

destinada a defender o Estado Federal, as procuradorias dos estados e municípios e a 

defensoria pública (DP) que possui o papel de assistência aos necessitados na asseguração do 

Direito, que cotidianamente são levadas demandas e ações perante o MP para a efetivação do 

direito à saúde (ASSENSI; PINHEIRO, 2009). Estas funções, tais como a Advocacia Pública, 

a Defensoria Pública e o Ministério Público (MP), encontram-se descritas nos artigos 127 a 

135 da Constituição de 1988. (BRASIL, 1988) Este fenômeno é uma judicialização que nasce 

do interesse do próprio Estado de efetivar a lei.  
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Compreendendo a existência desses mecanismos que condicionam o litígio e a 

intervenção do próprio Estado na efetivação de direito, surge uma saída da efetivação em 

forma litigiosa, afinal o objetivo que se propõe é assegurar o Direito, que sendo feito por uma 

via não judicial, consolida em menor tempo as resoluções dos obstáculos, e a diminuição de 

custos para o Estado. Desta maneira, Delduque (2015) revela que os modelos de resolução de 

conflitos estão fragilizados e os tribunais estão sobrecarregados, sendo necessário buscar 

novas maneiras de assegurar o Direito à saúde.  

Nesse momento, podemos trazer à tona o tema de uma dessas possibilidades: a 

mediação. Esta pode ser apresentada como método de gestão pacífica de conflitos, que 

objetiva evitar a abertura de processos judiciais de caráter contencioso e por fim, diminuir 

aqueles já existentes, ou reduzir o seu alcance. A resolução de conflitos, ou seja, a Mediação. 

Esta representa a adesão à cultura da pacificação, em aversão à cultura atual da crise, diante 

uma decisão judicial, para que a contenda possa ser resolvida. A solução pacífica é preferível, 

inclusive economicamente, deixando por último à busca do aparato Judicial. Na própria ação 

de cuidado, pode o profissional de saúde cometer iatrogenias diversas, que levem o usuário a 

perda parcial ou total da saúde, ou estabeleça obstáculos para o acesso à saúde segundo um 

conceito complexo, por isso a mediação pode ser instrumento de gestores e outros atores 

envolvidos da construção e consolidação das ações de saúde. (DELDUQUE & CASTRO, 

2015) 

Segundo Serbena e cols. (2013), ingressaram no cômputo geral milhões de novos 

processos na Justiça, somando-se aos processos pendentes de sentença. Para Assis (2013), a 

ação da Mediação, é constituída por Direito, Saúde e Cidadania, pela sua experimentação 

coletiva na busca por integralidade do cidadão e de evidente construção do direito à saúde, de 

forma, universal, igualitária e humanizada. Para o Cidadão o direito aos serviços básicos 

constitui base necessária para a sobrevivência, e a incerteza desse direito pode gerar profundo 

deslocamento no seu entendimento como ser social. Nesse momento, falamos de Mediação 

antes de qualquer formulação de intenção judicial. É o interesse da funcionalidade anterior a 

qualquer interesse individual.  

Segundo Conotílho (2008), há atualmente uma perplexidade na relação dos cidadãos 

com o direito. Estes se deslocam para o próprio campo das relações jurídico-privadas, para 

garantia do próprio Direito, que em nossa discussão do direito à saúde, denominamos como 

Judicialização da saúde.  A Chamada constitucionalização da ordem jurídica privada se dá 

pela constituição da relação entre os cidadãos e o Estado. Existe um paradigma tradicional, 

em sentido amplo, onde o Estado é o vilão, exclusivo do drama dos direitos, liberdades e 
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garantias, tornando necessário saber se nos interstícios da liberdade da subjetividade, se nos 

espaços disponíveis para autonomia, se nas relações jurídico-civis, existe a pró-atividade 

geradora de potência das relações diretas com o direito. Essa perspectiva se baseia no real 

objetivo do direito, das garantias de condições fundamentais, de forma a responsabilizar cada 

cidadão por garantir e proteger o direito. 

Para Souza (2003), no Brasil parece haver um desinteresse para a participação 

popular na construção da sociedade, tanto na micro, como na macro esfera de entendimento 

político e social. Surge o questionamento se a previsão constitucional da iniciativa popular 

constitui mero doctilóquio do legislador constituinte, ou de fato, tinha o real objetivo de gerar 

um comprometimento social para a democracia. Reafirma-se assim o mito constitucional: 

“todo poder emana do povo” Essa discussão sobre iniciativa popular, pretende gerar a 

compreensão das possibilidades e/ou oportunidades de efetivar a real necessidade dos 

cidadãos diante do acesso aos direitos fundamentais.  

Para Rodrigues e Santos (2011), de um país para o outro há grandes diferenças nos 

modos de pensar sobre o direito das pessoas ou dos cidadãos. Em alguns países as políticas 

sociais abrangem toda a sociedade e de forma igualitária, em outros os direitos são mais 

restritos, atingindo de formas diferentes cada pessoa ou cidadão. Essas diferenças nascem de 

acordo com o tipo de relação existente em cada país entre seus cidadãos e seu governo e 

Estado, considerando sua formação. A cidadania é uma associação de condições no âmbito 

civil, político e social. O arbítrio central desses direitos é a liberdade individual, entendida 

como autonomia perante o Estado. Quando o acesso aos direitos são críveis sociais, existe a 

interferência do Estado no processo natural da produção de garantias de direitos já garantidos.  

Para Giovanela e cols. (2008), o sistema de saúde como um conjunto de partes inter-

relacionadas e interdependentes tem como objetivo atingir determinados fins, pois possui uma 

série de ações, organizações, regras e indivíduos cujas atividades se relacionam direta ou 

indiretamente com a atenção de prestação à saúde.  Para apercebe-se as demandas originárias 

da área da saúde torna-se necessário considerar o sistema de saúde. O indivíduo, o 

profissional de saúde e a gestão de saúde, são os atores da provocação coletiva, social e 

política do acesso ao direito fundamental à saúde. A dignidade do cidadão ao acesso à saúde 

passa por algumas formas de garantias dos Direitos. Umas dessas condições é o refinamento 

na ação do cuidado em saúde, que dependem de vários acontecimentos relacionados com o 

Estado, com o servidor do Estado, com o projeto político do Estado, com o projeto 

administrativo da localidade de atenção à saúde e com o cidadão, que faz parte desse 

processo. Alguns princípios devem ser sempre preservados, como: celeridade do atendimento, 



15 

 

qualidade, integralidade, universalidade, equidade, proteção da dignidade humana ente outros 

que servem de princípios na produção do cuidado e podem ser visualizados na Constituição 

Federal de 1988, na lei que refere Sistema Único de Saúde (SUS) 8080/90, e outras leis que 

protegem o cidadão. Mas quando o simples ato obrigatório de dever não serve para 

efetivação, outros dispositivos são acionados como a judicialização da saúde, a juridicização 

da saúde e não menos importante, mas cerne final da discussão a Mediação Sanitária, sendo 

evidente que a sua potência evita a judicialização que é o produto final de possibilidade do 

cidadão. 

 De acordo com Neves (2012), o governo já apresenta dificuldades em oferecer 

serviços de saúde de qualidade a seus cidadãos. E isso é um indicativo de que não poderá 

sustentar por muito mais tempo a crescente demanda de sentenças que vem lhe sendo 

impostas. Essa afirmação constitutiva é uma condição necessária para a afirmação de um 

projeto de governo que enfraquece cada vez mais o Estado como gerador de Direitos sociais. 

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) envolveu a participação de 

diversos atores sociais unidos no Movimento de Reforma Sanitária. Falar em participação 

social nos remete ao conceito de cidadania e de direitos sociais. Lembra-se de valores de uso 

coletivo, do papel do Estado e da relação Estado/Sociedade. A reflexão sobre todos esses 

processos é pressuposto para uma sociedade democrática.  

Hoje, no Brasil, apesar da democracia política tão almejada, convive-se com uma 

grande desigualdade social e péssimas condições de vida, além de um cenário político 

corrupto e sem legitimação social. Essa situação leva a uma descrença no Estado e em 

qualquer possibilidade de mudança, fato que, conciliado a valores neoliberais incorporados 

pela sociedade, cria uma visão imobilizadora que tende a reproduzir as injustiças e não 

transformá-las (COELHO, 2012). A potencialidade e a vulnerabilidade da mediação sanitária,  

nos locais de assistência pode diminuir o processo da judicialização, mas não se pode 

acreditar no impedimento, uma vez que a própria proposta de governo caminha para o 

enfraquecimento de um desmonte do Sistema de saúde. Além disso, mais recentemente uma 

como por exemplo ocorre em nosso país. Indubitavelmente esse projeto político parece ter 

como objetivo o desmonte do modelo atual. 

Dentre os direitos de titularidade coletiva, que estão sendo ameaçados, temos o 

direito à saúde. Em virtude da natureza desses direitos, no Brasil, foi firmado o que 

comumente se denomina de litigância de interesse público, onde os direitos não se restringem 

às meras partes individuais, na medida em que são de titularidade de grupos e coletividades. O 

ordenamento jurídico brasileiro, então, estabeleceu diversos atores estatais e não-estatais na 
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geração da efetivação desses direitos. No Poder Judiciário existe a máxima latina nemo iudex 

sine actore, ou seja, não há juiz sem autor. Desta forma, o Judiciário somente pode agir para a 

concretização de direitos mediante provocação de quem se sentir lesado pela ação ou omissão 

de outrem, de modo a adotar uma postura estática enquanto não for chamado à resolução de 

um litígio. No entanto, ao ser provocado pode gerar medidas de asseguração do Direito. O 

sujeito provocador pode ser um desses diversos atores sociais supracitados, sejam eles 

sujeitos ou instituições. 

A efetivação judicial do direito à saúde tem ganhado cada vez mais discussões em 

diversos espaços. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem sido um dos fortes aliados ao 

analisar e discutir a temática desenhando uma política judiciária de saúde, que envolve não 

somente a atuação das instituições jurídicas, mas também sua interface com instituições 

políticas e participativas. Em 2010, por exemplo, o CNJ publicou a Recomendação n. 31 que, 

considerando o volume processual de centenas de milhares de processos em saúde, teve como 

objetivo orientar os tribunais na adoção de medidas que subsidiem os magistrados para 

assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à 

saúde pública (CNJ, 2015). 

Conforme Ventura e cols. (2010), a judicialização da saúde traz alterações 

significativas nas relações sociais e institucionais, com provocações para a gestão e para os 

diversos campos do saber-fazer, representando efetivamente o exercício da cidadania plena e 

a adequação da expressão jurídica às novas e crescentes exigências sociais. E isso torna a 

discussão muito importante para a academia e para profissionais uma vez que a partir dessa 

notoriedade, pode-se buscar saídas em benefício da efetivação do direito e da melhor 

condição do acesso à saúde, melhorando a prática da atenção à saúde, impedida a 

possibilidade do desmonte da saúde ou de sua fragilização que gera um ideal de que bilhões 

de impostos arrecadados são necessários para uma evolução social econômica, mas que o 

Estado não é capaz de gerir políticas sociais e por isso, o melhor caminho é a privatização, 

marca de lógica neoliberal e que fortalece poucos em detrimento de muitos.  

Como elemento multifacetado, podemos considerar que a judicialização da saúde é 

um recurso que confere a proteção ao Direito à saúde. No entanto, muitas vulnerabilidades 

são apresentadas, sendo necessárias ponderações negativas. Podemos considerar três 

principais questionamentos, onde o primeiro aponta que o deferimento absoluto de pedidos 

judiciais pode acelerar o processo de litigância para os que possuem facilidade nesse acesso, 

infringindo princípio do SUS, uma vez que favorece aqueles que têm maior possibilidade de 

veicular sua demanda judicialmente, em prejuízo dos que não possuem acesso à justiça; o 
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segundo refere-se às dificuldades na gestão da assistência à saúde, uma vez que a ágil resposta 

às demandas judiciais não é mais uma realidade por haver litígios em demasia; e o terceiro: 

retira da relação servidor/usuário a obrigatoriedade de resolução rápida e eficaz como 

principio norteador da relação (PEPE et al., 2010) 

Conquanto a judicialização da saúde traga alterações relevantes nas relações sociais e 

institucionais, modificando a relação nos campos do saber-fazer, representando efetivamente 

o exercício da cidadania plena e a adequação da expressão jurídica às novas e crescentes 

exigências sociais, há também, a geração de vulnerabilidade na relação da constituição da 

melhoria do serviço por si só, aproximando a falsa ideia da necessidade de constituição da 

privatização do serviço público como solução dos conflitos. Novas instituições foram criadas 

ao longo dos anos, na tentativa de promover saúde a população, todas elas já com um caráter 

neoliberal e produtivista. Caminhando contra a lógica do SUS e de seus princípios que 

buscam uma integralidade no cuidado do cidadão em todos os aspectos de sua existência.  

(VENTURA, 2010). Estamos falando das Organizações de Saúde (O.S) e outras empresas 

criadas pelo próprio governo para administrar e gerenciar o serviço público. Devemos 

considerar que uma empresa privada, principalmente, pode não seguir o modelo proposto pelo 

SUS, por interesse individual, levando ao colapso do Sistema e a insatisfação dos cidadãos, 

colaborando com a degradação da imagem do Estado e a real necessidade da implantação de 

novas “políticas de necessidade”.  

Para Verbicaro e Santos (2017) a apropriação teórica do tema da judicialização leva à 

afirmação de direitos e as efetivas práticas de saúde mais efetivas, gerando atualmente a 

compreensão da necessidade da participação cívica que visa à busca do equilíbrio como a 

melhor saída para os dilemas apresentados por esse fenômeno. Uma concordância deve levar 

magistrados, operadores do direito, gestores, pacientes, indústria farmacêutica e profissionais 

de saúde à reflexão, de forma a se evitar que a excessiva judicialização da saúde promova a 

desigualdade e a fragilidade das políticas públicas de saúde, em evidente prejuízo à garantia 

dos direitos sociais à coletividade. Contribuindo assim, para o fortalecimento do SUS, 

potencializando-o e fazendo acontecer a sua funcionalidade. 

A judicialização ainda se apresenta como um fenômeno político e social, que obtém 

grande repercussão no meio acadêmico e social, especialmente para a execução da política 

pública, assim como nos deveres constitucionais ínsitos aos entes federativos frente aos 

cidadãos (NAKAMURA, 2017). O Poder Judiciário, através do que lhe foi conferido, deve 

tornar efetivo o direito social à saúde, assegurando, desta forma, o que está previsto na 

Constituição Federal do nosso país, sendo inaceitável a inércia do Poder Público diante do 
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bem jurídico mais precioso: a vida.  Desta maneira é necessário que se destaque que a atuação 

do judiciário é legítima, pois serve para controlar a recusa por parte da Administração Pública 

em tornar efetivos os direitos do povo (BORGES; FONSECA, 2017). 

Para Asensi (2010), o acondicionamento institucional gerado na saúde a partir da 

atuação conjunta entre instituições jurídicas, Conselhos e gestão tem permitido atuação 

volvida para o domínio público como alternativa para o processo de judicialização das 

demandas em saúde. Isso tem permitido o Ministério Público (MP), Defensoria Pública (DP) 

e outras instituições de efetivação de direito, superar a intervenção direta do juiz de direito e 

propor alternativas de atuação, alimentada na idéia de juridicização das relações sociais, 

impedindo a judicialização, por meio de resolução de conflitos.  Diante desse contexto, o SUS 

enfrenta desafios para alcançar seus princípios, principalmente, frente à crescente demanda e 

o ambiente de crise. Para Pepe et. al. (2010), o enfrentamento deve ser adequado beneficiando 

o paciente/demandante, gerando efetivas ações dos setores de saúde e de justiça, que possam 

superar as limitações de ambos os sistemas e respondam às demandas individuais judiciais e 

preservem e recuperem a saúde da pessoa.  

Os interesses pessoais não podem sobrepor-se ao interesse público detentor de 

princípios tão seguros que beneficiam o cidadão. Dessa maneira, na atual conjuntura política, 

não apenas podemos ficar presos ao paradigma do acontecimento, que observa o fenômeno a 

partir do ato, no caso da saúde, relação acesso/barreira do sistema. Essas relações devem ser 

vistas de forma mais abrangente, posto que cotidianamente, a política facilita ou dificulta todo 

o processo, inclusive nos estados de qualidade de vida, anteriores a necessidade extrema de 

assistência a saúde.  De fato, os atores são os guardiões das promessas e, devem ser, seus 

principais cumpridores. A ação política, quando isso acontece, passa a ser entendida muito 

mais como uma regra de sociabilidade (ASENSI; ROSENI, 2009). Cabe lembrar e afirmar 

que ser político é sem dúvida, ser um ator social. Não mais, não menos importante que 

qualquer outro.  

É certo que o direito não se esgota na lei, e que muitas vezes as decisões judiciárias 

são o produto, de uma frágil relação gerada pelo próprio sistema. Por outro lado, se 

considerarmos que o direito não se esgota na lei e que é preciso reiteradamente recorrer aos 

princípios, levando em consideração o direito como o que se deve fazer.  Quando o diálogo 

torna-se estratégia, as possibilidades podem ser diversas, apoiada na celeridade, na efetividade 

da garantia de direitos sociais. Para além da integralidade, nasce um conjunto articulado de 

ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, conforme as 
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necessidades de cada caso, nos vários âmbitos de complexidade do sistema de saúde 

(ASENSI, 2010b).  

Os conflitos em matéria de saúde que possuem mais evidência são aqueles em que o 

acesso é o elemento material da demanda. De um lado está o cidadão enfermo, em sofrimento, 

demandando ações ou insumos de saúde contra o Estado, provedor de serviços públicos de 

saúde, que, por razões diversas deixa de oferecê-los. Os mecanismos de resolução dos 

conflitos acabaram por produzir externalidades negativas para o SUS, já debilitado por razões 

diversas, aqui discutidos (DELDUQUE; CASTRO, 2015). Então, quais são as possíveis 

saídas para a solidificação do SUS e para defender esse patrimônio de iniciativas vampíricas 

de grupos políticos existentes na nação? Cabe ressaltar que o adjetivo vampírico é discutido 

por nossa sociedade atualmente que busca voz, em manifestações, mídias sociais e, inclusive 

apresentações carnavalescas.  

Os litígios judiciais ou extrajudiciais que envolvem múltiplas partes são complexos e 

tendencialmente conflituosos, razão pela qual os processos dialógicos consensuais e 

colaborativos permitem benefícios mútuos, de maneira rápida e econômica e com menor 

desgaste. Os meios extrajudiciais de resolução de litígios, em particular a Mediação e a 

Conciliação técnica, possuem diversas possibilidades. Assim, além das áreas tradicionais, a 

mediação tem gerado bons resultados em outras áreas como a organizacional (instituições e 

empresas), internacional, político-social, comunitária, administrativa e escolar 

(NASCIMENTO, 2016). 

Assim, para dar conta dessa discussão inicial e tratar tais conflitos, precavendo-se de 

seus efeitos por intermédio da construção de uma discussão dos conflitos no âmbito do SUS, 

criando elementos para discussão, para possíveis mediações, fazendo com que o sistema possa 

operar para beneficio da cidadania, vamos realizar a principio uma retrospectiva de luta, para 

principalmente incorporar ou lembrar quanto vale nosso SUS. Como referencial teórico 

vamos compreender quanto ao acesso ao serviço de saúde e as barreiras em sua figura 

conceitual e aplicável. Essa apreciação do alcance do SUS e a discussão das dificuldades nos 

aproxima do direito à saúde.  

 

1.1 OBJETO DE PESQUISA 

 

O objeto do presente estudo é a luta pelo direito à Saúde revelada no fenômeno da 

judicialização da saúde.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justifica-se pelos problemas decorrentes do atual cenário de desmonte 

político que se encontra o Sistema de saúde brasileiro. Vivemos uma desconfiguração 

democrática. O Sistema de Saúde é afetado de maneira abrupta. Os cidadãos se acumulam em  

filas intermináveis, seja no judiciário, cerne desse estudo, como as filas eletrônicas para a 

obtenção de assistência, procedimentos especializados, medicamentos ou insumos etc. Se a 

esperança de acolhimento chegou ao judiciário, podemos discutir na direção contrária quanto 

a solução, perguntando quanto as possíveis origens do problema, político? Administrativo? 

Gerencial? Assistencial? Comunicação? Para Ihering (2009), paz é o fim que o direito tem em 

vista, a luta é o meio para consegui-lo. Para Brasil (1988), em seu artigo 196:“a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A universalidade já exposta, 

anterior à lei 8080/90 – já indica que o acesso deve ser universal.  

No entanto, esse acesso para ser considerado de maneira integral,  deve considerar 

qualquer evidencia de causa que contrapõe o universo do conceito. As barreiras podem ser 

impeditivas para a constituição desse objetivo. Para Ansensi; Pinheiro (2016)  o paralelo entre 

o direito e a saúde cada vez mais se torna uma verossímil. Não é distante observar tribunais, 

promotorias, defensorias, e outros espaços jurídicos que atuem na direção da garantia do 

direito a saúde no Brasil. O panorama da efetivação do direito a saúde perpassa por relações 

sociais, demonstrando como demandante o cidadão, o Estado, que e o responsável pela 

politica (Executivo) ou por resolver conflitos (Judiciário). A centralização do Estado pode 

gerar um comportamento social na relação do mesmo com a cidadania. O diálogo, entre 

usuários equipe de saúde, integrado entre os órgãos da saúde (municipal e estadual), 

juntamente com a Defensoria Publica, Advocacia Publica e Ministério Publico, além é claro, 

do Poder Judiciário, formam a proteção de possíveis iatrogênias naturais da complexidade do 

acesso ao serviço de saúde. 

A relevância do estudo apoia-se na premissa de que, apesar das políticas de saúde 

terem melhorado substancialmente, cresceu nos últimos anos a busca para o acesso à saúde e 

tratamentos especializados através do âmbito judicial que é cada vez mais relevante. A 

progressiva constitucionalização que os direitos sociais passaram na década de 1980, 

associada aos desafios de implementação efetiva por parte do Estado, fez que tais direitos 

fossem cada vez mais submetidos ao crivo das instituições jurídicas para sua efetivação. Além 
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disso, não podemos desconsiderar o atual momento Político do país. Sobre esse momento, 

onde reina a polarização e fortificação da multidão desorganizada, manipulada e 

politicamente “confusa”, torna-se necessário que haja estudos que considerem os fenômenos 

de luta aos Direitos constituídos. Assim, a literatura aponta que, no Brasil a necessidade de se 

abordar esta temática é cada vez maior, de forma que o desenvolvimento da nação está 

atrelado a bons índices de desenvolvimento social e envelhecimento da população, sendo um 

dos índices mais importantes o ligado à saúde (NEVES, 2012).  

Vale destacar ainda que o Sistema Único de Saúde (SUS) criado pela Constituição 

Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da 

Saúde, que tornam obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão sendo proibidas 

cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. Existe um grande abismo entre o que está 

regulamentado nas leis supracitadas como função do SUS e o que a população espera quando 

busca por tratamentos em saúde, sendo este abismo o responsável pelo crescente número de 

ações que visam assegurar o direito à saúde. A população tem papel chave na busca pelo 

direito a saúde. Para Santos (2013), o direito à saúde (como os outros direitos sociais) estão 

em metamorfose, mas há interferências na condição natural da sua efetivação. Nesse ponto, 

concordamos e por isso, levantaremos discussões diversas acerca da temática.  

 

À luz dessas considerações, foram delimitadas as seguintes questões norteadoras: 

 Como se apresenta a judicialização da saúde na literatura científica? 

 De que modo a luta do cidadão pelo direito à saúde no Rio de Janeiro se revela na 

judicialização? 

 Como se apresentam a natureza das ações de judicialização da saúde no Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por setor de atenção à saúde? 

 De que modo a Resolução de Conflitos e Mediação Sanitária podem dialogar com 

o processo de luta pelo Direito à saúde? 

 De que modo à educação política, social e relacionada e direcionada a conflitos 

podem dialogar com o processo de luta pelo Direito à saúde? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a judicialização da saúde na luta do cidadão pelo direito à saúde. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer a produção e socialização do conhecimento acadêmico sobre a judicialização 

da saúde no Brasil; 

 Discutir os aspectos mais relevantes das produções socializadas sobre a judicialização 

da saúde no Brasil; 

 Identificar os setores de atenção à saúde relacionados ao processo de judicialização da 

saúde, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na relação público-privado. 

 Levantar a natureza das ações de judicialização à saúde no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro por setor de atenção à saúde. 

 Discutir a Resolução de Conflitos e Mediação Sanitária no processo de legitimação do 

Direito.  

 Discutir o processo educacional, político, social e assistencial, em relação aos conflitos 

no processo de legitimação do Direito à saúde. 
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

2.1 A LUTA PELO DIREITO À SAÚDE: A MULTIDÃO E SUA POTÊNCIA 

 

Tendo em vista a proposição do estudo, pretendemos neste capítulo fazer uma 

abordagem jurídica do direito à saúde, expondo os dispositivos que o legitimam como direito 

humano em tratados internacionais, bem como a sua positivação no ordenamento jurídico 

brasileiro, e, a partir daí, apresentar os principais posicionamentos do Tribunal de Justiça em 

relação a tal direito, não especialmente no que tange à sua eficácia e aplicabilidade, mas no 

que diz respeito a sua queixa, ou o movimento pelo qual se busca e se compreende o direito. 

Compreendemos que essa apresentação será de grande importância para a compreensão dos 

fundamentos das decisões proferidas nas ações judiciais objeto do estudo e permitirá 

pensarmos em propostas para uma melhor abordagem da questão. 

A saúde esta assegurada na Constituição Federal como um direito de todos.  Torna-se 

importante o prolixo texto constitucional compreendido no artigo 196 que dispõe “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Antes de 

compreender como chegamos a esse direito social, se faz importante resgatar o entendimento 

e a compreensão do Direito e a sua relação formadora no âmbito social. O povo possui 

diversas maneiras de composição de sua existência as que vamos tratar aqui são os que levam 

a uma perspectiva de expectador, esperando pela atenção a saúde, onde o cidadão é 

desempoderado diante do Estado. Outra forma de visualizar esse sujeito é diante do 

movimento de luta, de voz, de empoderamento. Compreender o Direito a Saúde, na 

autonomia, no empoderamento, na luta da cidadania e no protagonismo da obtenção do 

Direito ao acesso a saúde é um desafio. Principalmente considerando que são fatores 

formadores de uma história de luta, que constituiu e constitui a sociedade por potencia, por 

respeito e por acesso aos Direitos Sociais e Individuais a partir do entendimento histórico-

filosófico da luta. De uma luta de movimentos que tentam impedir a subversão do povo, 

depende também, do entendimento de um olhar social da ignorância, da falta de movimento, 

do dispersamento da luta.  

O direito pode ser a real finalidade da busca das sociedades. Direito subjetivo que 

através de garantias jurídicas é almejado e levam até a felicidade. Sobre a felicidade Bauman 

(2008) diz que a incerteza é o habitat da vida humana, ainda que o motor das atividades 
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humanas seja escapar da incerteza. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental, 

mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer imagens possíveis da 

felicidade. Essa felicidade e o proposito de luta não se distanciam. Segundo o autor “a 

felicidade genuína adequada e total sempre parece residir em algum local à frente: tal qual o 

horizonte que recua quando tenta se chegar mais perto dele”. O autor fala de consumo, mas o 

quê seria de nós se não consumíssemos à saúde como necessidade ou prioridade? O direito 

não nos trás tacitamente a felicidade, ou a saúde, mas assegura condições de modos de vida 

que nos permite tal “felicidade”, tal relação pode ser inclusive um movimento de consumo.  

Os antigos sábios previram isso, por serem ávidos por tentar extrair sentido do 

paradoxo da felicidade e das conseqüências da brevidade da vida. Em sua deliberação sobre 

“a vida feliz” Sêneca (2015), relata que “a mente nobre jamais vacila em suas decisões, jamais 

se torna objeto de autodesprezo, jamais altera alguma coisa em sua melhor forma de vida, ao 

contrário do prazer dos sentidos que se resfriam assim que ferve seu maior calor, torna-se 

monotonia e indolência, a brevidade da vida depende assim, do cuidado do homem para com 

ele mesmo. A sociedade necessita de uma consciência para buscar a felicidade. Cada 

sociedade possui seu padrão de felicidade, no entanto, existem condições mínimas para a 

felicidade que, são básicas, para o desenrolar subjetivo de felicidade, que envolvem o corpo e 

a mente. Buscar condições básicas, tendo o direito como basilador é a premissa de uma vida 

feliz. Essa pode ser alterada de acordo com as necessidades básicas que são garantidas pelo 

Estado.  

Bauman (2008) se refere ao consumo quando escreve sobre felicidade. No entanto, é 

nessa premissa que compreendemos saúde? Ou é na necessidade que compreendemos saúde? 

A Saúde é consumida todos os dias, e sempre queremos esse consumo que é natural e real. É 

inversamente proporcional quanto à doença que não se quer ter. Se a saúde é uma 

necessidade, a doença é uma fatalidade. Mas se a saúde é direito de todos, estamos falando em 

um direito sempre subjetivo, mesmo que seja positivo. Ora, a questão então não é se o Estado 

garante ou não saúde, mas se ele garante ou não condições dignas de atenção à saúde. E é 

nessa lógica, que se busca por meio do processo de judicialização o direito ao acesso do 

serviço de saúde. Claro que esse acesso ao direito é sempre levado em consideração caso as 

formas tácitas de atenção não forem afetadas. No atual momento do Brasil, tácito é o 

desrespeito, a fragmentação e o desmonte da ideia de direito. Principalmente quando falamos 

de direitos sociais e apenas o povo consciente pode gerar mudança social.  

Quais são os determinante sociais de relação com a saúde? Se pensarmos o atual 

cenário do Rio de Janeiro, podemos compreender que a saúde é subjetiva, assim como a 
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felicidade. Por quê estamos discutindo a felicidade em contraposição ao conceito de saúde? A 

causa é a consciência social! São diferentes os fenômenos, quando se pensa em uma 

sociedade justa que faça o direito ser efetivado. Judicializar uma ação, pode ou não resolver o 

trivial problema imediato de um cidadão. Claro que pensando na urgência de determinados 

assuntos, é válido e eficaz. No entanto, o real objetivo que é o acesso, não tomará novos 

arranjos caso os atores de consolidação do Sistema não se importarem com os direitos que são 

coletivos e individuais. 

A consciência social é a essência de um povo, é o que forma a consideração de uma 

felicidade não de um olhar individual, mas coletivo. É a caracterizadora das relações e dos 

comportamentos, sendo um caminho para designar o modo de vida da sociedade. A esse 

conjunto de esforços que o homem faz para transformar o mundo que o circunda e torná-lo 

menos hostil, permanecem sempre as técnicas produtoras de instrumentos, que se voltam para 

a transformação do mundo material, quanto as regras de conduta, que se voltam para as 

relações interindividuais, no sentido de tornar possível uma convivência pacifica e a própria 

sobrevivência do grupo. A felicidade é discutida aqui, uma vez que regras são o resultado de 

condições de felicidade ou para que se respeite direito que nos aproximam da felicidade 

(BOBBIO, 2004).  

A justiça pode ser geradora de felicidade ou de tristezas, não é? Os resultados que a 

definem. O que define o Direito pode estar explicito na imagem geradora. Thêmis que é uma 

divindade grega onde a justiça é definida, no sentido moral, como o sentimento da verdade da 

equidade e da humanidade, colocado o direito acima das paixões humanas. Por este motivo, 

sendo personificada pela deusa Thêmis de olhos vendados e com uma balança na mão. Ela é a 

deusa da justiça, da lei e da ordem, protetora dos oprimidos. Numa visão mais moderna é 

representada sem as vendas, significando a Justiça Social, onde o meio em que se insere o 

indivíduo é tido como agravante ou atenuante de suas responsabilidades. Os pratos iguais da 

balança de Thêmis indicam que não há diferenças entre os homens quando se trata de julgar 

os erros e acertos (GABOARDI, 2008). Cabe ressaltar que atualmente no Brasil, até a 

suprema corte tende a colocar placas de chumbo em uma das partes da balança de Thêmis, 

mas dentro de uma perspectiva literal esperamos que os Deuses façam alguma coisa diante 

desse disparate, até porquê, algo muito parecido com seu nome a difama.   

Parece que a justiça foi criada de forma utópica para igualar a responsabilidade 

social, mas o problema central está na posição social de cada individuo na sociedade, fazendo 

com quê os oprimidos sejam tratados em condição de desigualdade. Historicamente o homem 

e a mulher, o negro, o branco, o baixo, o alto, para não causar qualquer condição prolixa, o 
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diferente, sempre foi colocado à margem social, diante de um grupo homogêneo. Onde a 

heterogeneidade, causa exclusão, e assim, parece nascer o Direito, não a principio para buscar 

relações, mas como medida de controle social e para o alcance da equidade.   

 “Desde que o homem é reduzido à condição de “coisa”, sujeito ao poder e ao 

domínio, ou propriedade de outro, é havido por morto, privado de todos os direitos, e não tem 

representação alguma” (MALHEIROS, 1976 p.35). Grandes lutas se constituíram em nossa 

nação para que fosse criada a nossa atual percepção jurídica. Em 1895, na primeira história do 

Direito publicada no Brasil, por Isidoro Martins Junior, podemos encontrar em referência à 

formação inicial do direito no Brasil, ainda como colônia, que o Direito não se originaria por 

choque de interesses de populações postas em contato: era um direito que estava feito e que 

devia apenas ser aplicado. Essa perspectiva revela o direito responsabilizando o individuo no 

dever com o Estado e com a sociedade, fruto da identidade de um Brasil colônia que recebeu 

um Direito formado por Portugal. Essa perspectiva direcionava o individuo a compreender o 

Dever como direito e constitui nossa sociedade que ainda se liberta (NEDER, 2007).  

Segundo Conotílho (2008), há atualmente uma perplexidade na relação dos cidadãos 

com o direito. Estes se deslocam para o próprio campo das relações jurídico-privadas, para 

garantia do próprio Direito. Registrando momentos de crise quanto à garantia e defesa de 

direitos. Para direitos e garantias relativas aos direitos individuais e coletivos fundamentais, 

existe em nossa sociedade uma busca por algo que deveria ser garantido e que na verdade, 

torna-se em muitos momentos políticos, uma manipulação social diante da garantia, de um 

direito já almejado e protegido independente da representação política do Estado.  A Chamada 

constitucionalização da ordem jurídica privada se dá pela constituição das relações entre os 

cidadãos e o Estado. Existe um paradigma tradicional, em sentido amplo, onde o Estado é o 

vilão, exclusivo do drama dos direitos, liberdades e garantias, tornando necessário saber se 

nos interstícios da liberdade intersubjetiva, se nos espaços disponíveis para a autonomia, se 

nas relações igualitárias jurídico-civis, existe a pró-atividade geradora de potencia das 

relações diretas com o direito. Essa perspectiva se baseia no real objetivo do direito, das 

garantias de condições fundamentais, de forma a responsabilizar cada cidadão por garantir e 

proteger o direito. 

De acordo com Spink e cols. (1994) consciência é um conceito psicossociológico 

referente aos significados que o individuo atribuem às interações diárias e acontecimentos em 

suas vidas. Onde toda realidade social tem um componente essencial da consciência. Os 

indivíduos já nascem inseridos nas atividades do dia-a-dia. A vida cotidiana aparece como 

natural, como a realidade do “aqui e agora” guiado pelo senso comum. Se um indivíduo em 
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algum momento da sua realidade cotidiana decidir desafiar a realidade “natural” deverá 

deliberadamente se engajar na difícil tarefa de transgredir a lógica do senso comum, para uma 

lógica teórica ou filosófica ainda não experimentada. Essas esferas de realidade podem 

perdurar até serem interrompidas por conflitos de necessidade.  

No Brasil muitos foram esses conflitos de necessidades, uma vez que desde o Brasil 

a fase colonial fomos formados, em nossa consciência política e social, para referenciar a 

manutenção do Estado. Na formação dos direitos fundamentais tal condição nos constituiu 

para manter o Estado por meio de tributos como nosso protetor. O poder executivo em uso 

das suas atribuições deveria gerir o dinheiro público, para garantir os direitos individuais e 

sociais, protegendo assim, o ordenamento jurídico, dessa forma, temos a representação social, 

protegendo o próprio Direito. No entanto, devido à calamidade política e social que vivemos 

diante da administração pública e a partir do entendimento que existe, hoje e desde sempre, no 

Brasil a representação por meio de uma classe que não representa as necessidades da 

sociedade, mas que concentra poder político para se manter no papel da representação 

popular, se faz necessário, a participação popular como dispositivo potencializador social, na 

luta pelos direitos fundamentais, e por outras necessidades individuais (SOUZA, 2003; 

GODOY, 2008). 

Nesse estudo não olharemos para os sujeitos a margem do Estado e como um 

requerente de maneira frágil, não emancipadora, incapacitado ou mesmo subjulgado na 

relação com o Estado. Olharemos para o cidadão constituinte de um povo que luta na micro 

esfera social, revelando a potencia do cidadão, a emancipação do sujeito e força de luta ao 

acesso dos direitos que formam uma sociedade forte. Para Rodrigues e Santos (2011), de um 

país para o outro há grandes diferenças nos modos de pensar sobre o direito das pessoas ou do 

cidadão. Em alguns países as políticas sociais abrangem toda a sociedade e de forma 

igualitária, em outros os direitos são mais restritos, atingindo de formas diferentes cada pessoa 

ou cidadão. Essas diferenças nascem de acordo com o tipo de relação que existe em cada país, 

entre seus cidadãos e seu governo e Estado. È importante compreender que a cidadania é um 

conjunto de condições no âmbito civil, político e social. A ideia central desses direitos é a 

liberdade individual, entendida como autonomia perante o Estado. Quando o acesso aos 

direitos são uma verossímil social existe a interferência do Estado no processo natural da 

produção de garantias de direitos. Assim, se faz necessário à busca dos cidadãos para ajudar 

na constituição dos direitos, caso seus esforços não sejam alcançados, pelo apoio familiar, 

comunitário, político, o sujeito ainda pode recorrer a judicialização dos conflitos sociais para 

resolução dos problemas sociais diante de direitos constituídos e irrevogáveis. Além disso, 
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outros atores geradores da assistência em saúde (executivo) ou protetores (judiciário) devem 

participar seja para efetivar a assistência ou protege-la.  

Para Giovanela e cols. (2008), para dar conta as demandas originárias da área da 

saúde, é necessário considerar o sistema de saúde. Pode se definir sistema de saúde como um 

conjunto de partes inter-relacionadas e interdependentes que tem como objetivo atingir 

determinados fins, pois possui uma serie de ações, organizações, regras e indivíduos cuja as 

atividades se relacionam direta ou indiretamente com a atenção de prestação à saúde. Embora 

as relações não sejam visíveis, todos fazem parte de um conjunto que pode ser identificado 

pela ação final de suas atividades - no caso dos sistemas de saúde, a atenção à saúde. Desta 

maneira, pretende-se olhar para os indivíduos que buscam o direito ao acesso á saúde e como 

se dá sua relação com o sistema de saúde e suas lutas na mobilização da garantia dos seus 

direitos. Evidencia-se assim a potencia individual na provocação coletiva, social e política do 

acesso aos direitos fundamentais, sem uma perspectiva menosprezadora da relação do cidadão 

diante do Estado.  

Não pretendemos aqui embasar um pensamento filosófico que exclui a norma 

jurídica. Todas as normas sociais são formas do Homem se esconder da angústia gerada pelo 

absurdo da existência. Isso pode parecer filosófico, mas em talvez, existir em condições 

despotenciadoras, humilhantes, indignas pode comprometer nossa existência. Não veremos a 

lei em uma perspectiva despontencializadora, como a última esperança no Direito de acesso à 

saúde. Mas esperamos discutir os afetos em relação da lei com as garantias jurídicas que 

levam o sujeito a constituir sua própria liberdade, ou seja, o motivo pelo qual surge as 

judicilizações, de uma outra maneira, que milhares de queixas são essas? A liberdade tratada 

aqui é a de assegurada por medidas jurídicas e por pró-atividade social a constituição da 

seguridade dos direitos que levam ao alcance da dignidade humana.  

A dignidade do cidadão ao acesso a saúde passa por algumas formas de garantias dos 

Direitos. Uma dessas condições é a judicialização da saúde. A judicialização da política 

pública de saúde é uma questão controversa, na qual estão embutidas idéias sobre o justo e a 

necessidade de garantia de um Direito garantido em lei. O Judiciário é o espaço onde as 

minorias podem exercer e reivindicar seus direitos. Esse argumento toma ainda mais força em 

se tratando da política de saúde. Como podemos observar já desde a antiguidade, em Sartre 

(2015) quando se discute as emoções diante do Estado, pode-se compreender que a justiça 

está relacionada com a caridade, que é pura gratuidade, muito próxima da generosidade. Essa 

forma de observação não pretendida neste estudo, mas fundamentalmente relevante para essa 

discussão, é apenas uma forma de olhar para o sujeito requerente de Direito. A Constituição 
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Federal Brasileira de 1988 em seu artigo 196 foi repetida nesse contexto, várias vezes, 

principalmente para reafirmar tal importância muitas vezes esquecida.  De acordo com Neves 

(2012), o que se vê é que o governo já apresenta dificuldades em oferecer serviços de saúde 

de qualidade a seus cidadãos. E isso é um indicativo de que não poderá sustentar por muito 

mais tempo a crescente demanda de sentenças que vem lhe sendo impostas.  

Podemos comparar os fenômenos das filas de atendimento, das más condições de 

atenção à saúde, da obscura condição que se encontra nossa sociedade frente ao direito à 

saúde com uma passagem do capítulo primeiro da obra “Terra sonâmbula”, de Mia Couto 

denominado: A estrada Morta.  

 
Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as 
hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem 
se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à 
boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinha perdido toda sua leveza, 
esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se 
tornara impossível. E os viventes se acostumam ao chão, em 
resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a 
nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais 
deitada que os séculos, suportando sozinha toda distância (COUTO, 
2007).  

 
Às vezes esse trecho parece se apresentar nos ditos locais de cuidado. Diante de filas 

enormes, a esperança parece morrer, guardando a expectativa no divino, porque fora desse 

local a perspectiva é de guerra e esta, não gera vitória. Profissionais, no campo da saúde 

pública, sobrevivendo como hienas em solos inférteis, buscando no limite do impossível, 

sobreviver e ao mesmo tempo gerar potência em indivíduos afetados pela doença. A falta é de 

tudo, de tudo um pouco e como na “estrada morta” falta leveza. O desmonte da saúde parece à 

estrada que suporta sozinha toda distancia. A saída parece distante a cada notícia de jornal. 

Essas são reflexões, de uma estrada morta. Pode parecer que é algo ruim dito dessa forma, 

mas poucos são os olhos que podem ver vida na morte. Uma estrada aparentemente morta 

pode trazer a tona toda força de vida, de luta. É nessa Luta que a estrada se transforma, se 

constrói.  

Anteriormente, já vivemos isso, na chamada redemocratização de 1988, um “oásis” 

cresceu na “estrada morta” e novos tempos se constituíram. O processo de construção do 

Sistema Único de Saúde (SUS) envolveu a participação de diversos atores sociais unidos no 

Movimento de Reforma Sanitária. Falar em participação social nos remete ao conceito de 

cidadania e de direitos sociais. Lembra-se de valores de uso coletivo, do papel do Estado e da 

relação Estado/Sociedade. A reflexão sobre todos esses processos é pressuposto para uma 
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sociedade democrática. O processo histórico do Brasil, caracterizado por um longo período 

como colônia, império e ditadura, fundamentam a pouca experiência da sociedade com a 

democracia e a concepção de cidadania, determinando a formação política e cidadã dos 

brasileiros. Hoje, no Brasil, apesar da democracia política tão almejada, convive-se com uma 

grande desigualdade social e péssimas condições de vida. Essa situação leva a uma descrença 

no Estado e em qualquer possibilidade de mudança, fato que, conciliado a valores neoliberais 

incorporados pela sociedade, cria uma visão imobilizadora que tende a reproduzir as injustiças 

e não transformá-las (COELHO, 2012). 

Vale destacar que o processo de constituição do Direito a saúde passa por vários 

acontecimentos em saúde. No entanto, diversas são as possibilidades de visualizar o 

fenômeno. Podemos olhar para a história do Brasil e identificar o mesmo fenômeno histórico 

de maneiras diferentes. Podemos observar a transformação do sujeito em cidadão de acordo 

com as conquistas sociais historicamente constituídas. Para isso, vamos utilizar o conceito de 

multidão de Baruch Espinoza, para olhar para esses diversos fenômenos, diferenciando de 

outros conceitos da mesma multidão. Cabe ressaltar nesse momento que o objetivo é discutir 

quem é esse “múltiplo”, quem é essa multidão que busca, que comove, que gera movimento 

do Estado diante de um Direito. Os dados que vamos estudar posteriormente, não são apenas 

números, mas resultado de um movimento que passa por uma compreensão do cidadão em 

sua potência. 

O conceito de multidão foi o termo constituído e empregado por Baruch Spinoza no 

século XVII para se contrapor à noção de povo, caro a Hobbes. A multidão como um 

conceito, supõe ainda superar a ideia de classe. De onde se olhe, a ideia de multidão encerra 

uma crítica ao estado nacional e seus corolários institucionais (MAIA, 2015). Para Hardt e 

Negri, (2005), a guerra é a causadora da transformação, esse movimento gera e cria um 

regime de biopoder, numa forma de governo destinada, não apenas a controlar a população, 

mas a produzir e a reproduzir todos os aspectos da vida social. Essa guerra traz morte, mas 

também, paradoxalmente, deve produzir vida, nascendo assim uma multidão composta. A 

união de tantas lutas realizadas pela sociedade em escala global é o desejo comum cada vez 

maior de democracia política absoluta, independente do regime político discutido. Parece que 

atualmente a democracia é global, ao mesmo tempo, vivemos tempos de interferência nesse 

processo e isso é atemporal. E porque isso acontece? A democracia depende da força no 

múltiplo, gera uma condição de destaque que supõe a supressão das urgências econômicas e a 

obsolescência das noções de nação, classes sociais e democracia representativa (HARDT; 

NEGRI, 2005). 
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Para essa discussão vamos então buscar reflexões sobre o conceito de multidão que 

através da multiplicidade forma o conceito de “povo”. É importante salientar que também será 

feita relação com estudiosos que mesmo em tempos remotos de liberdade desenvolveram 

teorias que buscavam apontar uma direção para o massacre de poder das instituições 

formadoras de contenções sociais. Essas são importantes para nossa discussão uma vez que a 

multidão pode ser livre. Essa liberdade é o preâmbulo da Democracia e assim o que se deve 

buscar o Direito. Esse arranjo de compreensão se faz necessário já que por muitas formas 

podemos enxergar as mesmas coisas, de maneira diferente (GUIMARÃES, 2006).  

O fenômeno das massas que sacudiu a Europa no final do século XIX foi, sem 

dúvida, o principal motivo pelo qual as multidões se tornaram objeto de uma investigação 

sistemática em diferentes campos de saber. Por seu caráter turbilhonar e explosivo, que 

ameaçava a ruptura dos equilíbrios sociais e comportava o risco de tornar evidentes as 

contradições inerentes ao arranjo liberal da sociedade capitalista naquele momento, o estudo 

das multidões tornou-se fundamental para a manutenção do status quo. Cabe ressaltar que 

liberdade não é apenas a possibilidade real de fazer ou não fazer, mas sim de conseguir 

alcançar as possibilidades (CAIAFFO et al., 2007). No Brasil atual, muitos não conseguem 

compreender as potencialidades negativas que um determinado plano político pode gerar. Isso 

se relaciona com o conceito de liberdade. Liberdade de pensamento não necessariamente esta 

fixado em escolhas, mas em possibilidades de se ter escolhas. Essa tal liberdade, é o 

movimento que pode ou não orientar o conceito de multidão. 

O conceito de multidão sempre foi considerado maldito. A multidão carrega em seu 

âmago a ideia de multiplicidade. Trata-se de uma reunião de seres humanos que não obedece 

a qualquer forma prévia, afinal, o múltiplo só assim se pode considerar caso não derive de 

uma unidade primordial. Ao contrário, o múltiplo consistiria, de fato, em variação específica 

do uno, carregando a unidade em seu âmago, deixando de ser múltiplo por natureza, 

constituindo-se em múltiplo por acidente a determinar certa variação da unidade primordial 

(GUIMARÃES, 2006). Para compreender de forma mais tropicalizada, excluindo é claro as 

diversas turbulências históricas, é só observar as relações entre as religiões no Brasil. A 

unidade divina parece coerente diante das múltiplas divindades. 

  Um dos mais contundentes críticos da multidão foi Thomas Hobbes. Em seus 

escritos, sempre que possível, buscou ressaltar uma série de questões negativas inerentes à 

multidão. A negatividade da multidão pode ser resumida em um argumento: a multidão não é 

apta a governar. O múltiplo não consegue decidir, afinal, havendo o propósito de constituir 

um governo, é fundamental estabelecer a unidade. Deste modo, apenas e tão-somente através 
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da representação da multidão, que a conduziria a uma unidade, seria possível fundar a 

soberania e o estado civil. A unidade, portanto, é considerada um pressuposto para a 

existência da paz e do governo civil, do contrário subsistiria a guerra e a discórdia. 

(GUIMARÃES, 2006). No Brasil, temos uma democracia que possui no uno a unidade da 

representação da massa. Isso quer dizer que essa representação do “uno” não gera problemas 

para a sociedade? É verdade que a premissa não pode ser verdadeira e por isso são diversos os 

problemas políticos e relacionados à condição de poder que envolvem a governabilidade. 

A multidão, segundo Hobbes (2003), consiste em um conjunto de pessoas que 

emitem juízos particulares a respeito das mais variadas questões. Assim, “ela não é um corpo 

qualquer, mas se compõe de muitos homens, cada um dos quais com sua própria vontade e 

seu juízo peculiar acerca de todas as coisas que podem ter propostas”. Essa perspectiva gera 

que a multidão configura um conjunto de pessoas que não guardam qualquer unidade e, 

portanto, adotam condutas diversas fundadas nos desejos particulares. A multidão é 

desordenada, afinal a ordem, em Hobbes, é fruto de uma manifestação de vontade orientada 

em um só sentido. Não sendo esse o conceito que nos leva a olhar para a luta do direito à 

saúde, pois, se faz despotencializadora.  

Por este motivo, a multidão não é apta a configurar um regime jurídico e tampouco 

pode construir uma ação conjunta. Uma multidão de homens é alterada em uma pessoa 

quando é representada por um só homem ou pessoa, de maneira a que tal seja feito com o 

consentimento de cada um dos que constituem essa multidão. Porque é a unidade do 

representante, e não a unidade do representado, que faz que a pessoa seja uma. E é o 

representante o portador da pessoa, e só de uma pessoa. Esta é a única maneira como é 

possível entender a unidade de uma multidão (GUIMARÃES, 2006; SPINOSA, 2015). Parece 

existir em nossa sociedade, uma necessidade de representação, inclusive em nosso sistema 

que é constituído dessa forma. No entanto, cabe refletir sobre como tem sido constituído, 

historicamente a representação. Pois essa é dominadora de poder e controla o curso político, 

social, econômico, etc. 

As diferenças entre os conceitos que expressam coletividade e classe aparecem à 

medida que a multidão quer permanecer diversa, isto quer dizer, que os indivíduos 

permaneçam diferentes mesmo estando juntos. A diversidade é uma das características da 

multidão, essa é essencial para sua constituição, mas pode ser por essa condição que se 

visualize fragilidades, na composição de sua definição. Aqui as particularidades não se diluem 

e sim permanecem vivas, sendo seu grande desafio proporcionar comunicação e agir em 

comum mesmo num contexto de singularidades. Assim, as noções de massa, proletariado e 
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povo são tensionadas pelo conceito de multidão à medida que este reaparece num momento 

de mudança global (GUIMARAES, 2006; NEGRI, 2015). No Brasil, essa realidade é absoluta 

e nasce uma polarização perigosa, principalmente diante da representação, reforçando a ideia 

de que o melhor é a decisão do Uno e a adaptação do múltiplo. 

Se a tradição política da modernidade expulsou de saída à multidão, considerando 

essa, elemento fragmentador do estado, Spinoza construiu sua teoria política e os 

fundamentos de legitimação do direito civil a partir da multidão. A exposição do conceito 

espinosiano de multidão deve remontar, de início, aos fundamentos ontológicos. A ontologia 

espinosiana é profundamente marcada pela ideia de multiplicidade. A ontologia pode ser 

entendida como a multiplicidade do Ser e Espinosa valoriza essa multiplicidade. Espinosa 

possui obras de grandiosidade, mas em ética, desenvolve seus pensamentos sobre a 

valorização da multiplicidade. Deus, segundo Spinoza, apesar de numericamente uno, é 

qualitativamente múltiplo, na medida em que sua essência é constituída por infinitos atributos. 

Encontra-se, na origem de todas as coisas, a substância, uma estrutura que envolve o múltiplo. 

O real não é uniforme, mas uma multiplicidade aberta (SPINOSA, 2011). Valorizar a 

multiplicidade é considerar demandas e questões sociais. Por esse motivo, estamos discutindo 

a multiplicidade natural de nossa sociedade. Se isso não for feito, qualquer principio não 

poderá ser atingido. 

O conceito espinosiano de corpo apresenta elementos de conexão com a idéia de 

multiplicidade. O que é um corpo? Trata-se de uma relação entre partes extensas determinada 

por uma certa proporção de movimento e repouso. Essa lógica métrica espinosiana se dá para 

explicar a existência dos corpos, nossos corpos e corpos maiores, como o próprio estado. 

Cada corpo é composto por relações entre outros tantos corpos, isto é, cada corpo é definido 

em função de relações de composição estabelecidas entre uma multidão de corpos. Vale 

lembrar o que Spinoza propõe a fim de se compreender a unidade da extensão, ou seja, do 

universo físico (SPINOSA, 2015). Isso se torna interessante na medida em que a sociedade 

comece a compreender que todos nós fazemos parte do “Uno”. É nesse momento, que se cria 

a noção de multiplicidade positiva e de responsabilidade social, vista em países desenvolvidos 

e pró-liberais. A multiplicidade é tão importante que o representante apenas faz seu trabalho, 

e é considerado parte dessa multiplicidade. 

A afirmação da multiplicidade como dispositivo de compreensão do modo de 

composição dos corpos e das mentes permite refundar o pensamento político, estabelecendo-

se um novo sujeito político. A filosofia espinosiana não faz coro com as inúmeras vertentes 

do pensamento político defensoras da tese segundo a qual somente mediante a unidade seria 
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passível de se instituir o governo. O múltiplo não se considera algo que carrega em si uma 

certa negatividade, um sinal de desordem e desarmonia. Trata-se, na verdade, daquilo que se 

encontra na origem da composição de todas as coisas. Cada coisa se compõe a partir de uma 

multiplicidade determinada e participa de outras tantas formas múltiplas de organização 

(SPINOSA, 2009). 

A pergunta que devemos fazer nesse momento é: qual tipo de multidão que temos no 

Brasil? A principio, a resposta pode ser simples, mas temos que considerar algumas outras 

condições para compreender esses fenômenos. Parece existir no Brasil, desde tempo de sua 

formação uma visualização da massa, bem distanciada do sujeito “uno” do representante. 

Atualmente, a comtemporaneidade midiática contribui para a constituição de um 

empoderamento da multidão diante do “uno”. No entanto, a falta de liberdade, promove um 

comportamento social que se polariza. De um lado, há uma multidão pensante e reflexiva 

diante do comportamento de governo, e, isso, não simplesmente tem a ver com escolaridade. 

Por outro, há uma massa conduzida, levada para o afastamento da democracia e para a 

cessação de Direitos. Esse movimento de condução é reforçado no conceito de multidão 

despotencializado, que como supracitado, evoca o detrimento do colorido, da diversidade. 

Temos assim, regulação do comportamento da massa, dificuldade de se compreender as 

diferenças e necessariamente a robotização do comportamento humano. O outro grupo 

sustenta muitas vezes a necessidade de reflexão sobre os comportamentos e aí, há uma 

polaridade abrupta, que gera em nossa atual democracia, uma condição de separação da 

multidão. Atualmente podemos compreender a multidão dividida, sendo possível considerar 

duas multidões diversas. 

Reforçando o conceito potencializado da Multidão Espinosiana, que acreditamos ser 

o “lugar” do cidadão brasileiro, vamos avançar nesse momento por uma breve trajetória da 

luta do direito à saúde e não necessariamente para o momento considerar a divergência dentro 

da própria multidão, porque a saúde, está na apropriação da palavra de qualquer sujeito 

participante da multidão, mesmo que polarizada. Ao mesmo tempo, ao buscar no passado de 

luta pela garantia de Direito, discutiremos essa força da multidão geradora e potencializadora 

de direitos. Isso justifica o fato de pensarmos na multidão com estrutura única. Por outro lado, 

falaremos brevemente sobre o desmonte atual de toda essa luta, como plano de governo que 

possui interesses sociais e econômicos pensado no uno e não no múltiplo, pautado em 

pequenos grupos que buscam se apropriar do poder e do controle econômico, fazendo com 

quê a multidão se renda diante do poder do capital. 
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2.2 A TRAJETÓRIA DO DIREITO À SAÚDE 

 

De acordo com Menicucci (2014), sempre é necessário refletir sobre o SUS, uma das 

histórias mais fortes na trajetória brasileira no campo das políticas públicas e particularmente 

das políticas sociais. A assistência à saúde eclode na previdência social, que foi o marco 

básico do sistema de proteção social montado no Brasil. Foi por meio da previdência social 

que se desenvolveu a sustentação dos direitos sociais pelo Estado. E essa previdência, quando 

surge, já traz a segmentação de suas clientelas. Inicialmente nas Caixas, ligadas às empresas, 

e depois nos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, construídos em torno de 

categorias profissionais, sendo que cada Instituto prestava também residualmente assistência à 

saúde – o que, aliás, dá origem à assistência à saúde propriamente –, mas de formas 

diferenciadas. Então, cada instituto tinha mais ou menos recursos para a saúde e prestava 

serviços de maior ou menor envergadura. O mais importante nessa história é que o benefício 

era vinculado ao contrato de trabalho formal, tendo as características de seguro e não de 

direito de cidadania. Nesse sentido veste-se do caráter meritocrático vinculado à inserção no 

mercado de trabalho, cujas diferenciações reproduz. 

Para Brasil (2002), a grande atuação do poder público nessa área se dava através do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que depois passou a ser denominado Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. O INPS foi o resultado da fusão dos institutos de 

aposentadorias e pensões (os denominados IAPs) de diferentes categorias profissionais 

organizadas (bancários, comerciários, industriários, dentre outros), que posteriormente foi 

desdobrado em Instituto de Administração da Previdência Social (IAPAS), Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS). Este último, tinha a responsabilidade de prestar assistência à saúde de seus 

associados, o que justificava a construção de grandes unidades de atendimento ambulatorial e 

hospitalar, como também da contratação de serviços privados nos grandes centros urbanos, 

onde estava a maioria dos seus beneficiários. Observe aqui, que classes vulneráveis ao 

sistema, não possuíam assistência à saúde, ou melhor, até o momento que pudesse afetar um 

grupo especial por doenças contagiosas, digamos medidas de controle. 

A assistência à saúde desenvolvida pelo INAMPS beneficiava apenas os 

trabalhadores da economia formal, com “carteira assinada”, e seus dependentes, ou seja, não 

tinham o caráter universal que passa a ser um dos princípios fundamentais do SUS e 

anteriormente nos artigos 194 e 196 da CF de 1988. Nessa época, os brasileiros, com relação à 
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assistência à saúde, estavam divididos em três categorias, a saber: os que podiam pagar pelos 

serviços (ricos); os que tinham direito a assistência prestada pelo INAMPS (classe operária), e 

os que não tinham nenhum direito (pobres). Além desse fenômeno, no final da década de 80, 

o INAMPS adotou uma série de medidas que o aproximaram ainda mais de uma cobertura 

universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência da Carteira de Segurado 

do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede pública. Esse 

processo culminou com a instituição do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

(SUDS), implementado por meio da celebração de convênios entre o INAMPS e os governos 

estaduais. Assim, podemos verificar que começava a se construir no Brasil, um sistema de 

saúde com tendência à cobertura universal, mesmo antes da aprovação da Lei 8.080 (também 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde), que instituiu o SUS. A grande mobilização política 

dos trabalhadores da saúde, de universidades e de setores organizados da sociedade, que 

constituíam o então denominado “Movimento da Reforma Sanitária”, no contexto da 

democratização do país, foram os grandes responsáveis pelo início do processo (BRASIL, 

2002).  

A reforma sanitária é um movimento que começa muito antes da produção da 

legislação de 1988, constituída no art.196, ou na lei orgânica de saúde. A história é mais 

antiga e vamos tentar nesse momento, buscar nas primeiras legislações uma identificação do 

contexto de formação, desenvolvimento e consolidação das leis atuais, o que vai de encontro a 

uma discussão posterior sobre a consolidação das leis do direito à saúde e um possível 

desmonte do que entendemos como saúde pública no país e sobre a atual legislação. Podemos 

verificar abaixo as grandes conquistas históricas conforme dispostas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - A historiografia da luta pelo direito á saúde. 
Ano Historiografia da luta ao direito á saúde 

1808 

Vinda da família Real - O interesse na manutenção de uma mão-de-obra saudável e capaz de manter 
os negócios promovidos pela realeza. Muitas doenças acometiam a população do país, doenças 
tropicais e desconhecidas dos médicos europeus, como a febre amarela e a malária, além das doenças 
trazidas por estes, como a peste bubônica, a cólera e a varíola. Foi inaugurada a primeira Faculdade 
de Medicina, a Escola Médico-cirúrgica, localizada em Salvador na Bahia, com vistas 
institucionalizar o ensino e normaliza a prática médica em conformidade aos moldes europeus. 

1852 

È inaugurado o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro no Rio de Janeiro, Hospital D.Pedro II, com 
o objetivo de tratar medicamente os denominados doentes mentais. Na verdade, medida de exclusão 
de ditos incapazes, afetados por doenças como a homossexualidade (conceito da época) ou os ditos 
loucos ou dementes. Cabe ressaltar que sabemos hoje que degradante proposta nunca foi ato de 
cuidado. 

1889 

A proclamação da República em 1889 inicia um novo ciclo na política de Estado com o 
fortalecimento e a consolidação econômica da burguesia cafeeira. A lavoura do café e toda a base 
para armazenamento e exportação do produto, dependentes do trabalho assalariado, necessitava cada 
vez mais de mão-de-obra, e as epidemias que se alastravam entre os trabalhadores, devido às 
péssimas condições de saneamento, prejudicavam o crescimento da economia. 
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1897 
Começava a busca por conhecimento e ações na área da saúde pública, com a criação da Diretoria 
Geral de Saúde Pública (DGSP) criado por lei e o incentivo de pesquisas nas faculdades de medicina 
e no exterior (no Instituto Pasteur). 

1900 Criação de institutos específicos de pesquisa, como o Instituto Soroterápico Federal, criado em 1900, 
renomeado Instituto Oswaldo Cruz (IOC) um ano depois. 

1902 

Com a entrada de Rodrigues Alves na presidência da República, ocorreu um conjunto de mudanças 
significativas na condução das políticas de saúde pública. A primeira ação mais concreta levou a 
concepção de um programa de obras públicas junto com o prefeito da capital Guanabara, Pereira 
Passos, na primeira tentativa mais sistematizada de organização, saneamento e urbanização da cidade 
capital. 

1903 A reforma na saúde foi implementada a partir de 1903, sob a coordenação de Oswaldo Cruz, que 
assume a diretoria geral de saúde pública. 

1904 

Oswaldo Cruz propõe um código sanitário que institui a desinfecção, inclusive domiciliar, o 
arrasamento de edificações consideradas nocivas à saúde pública, a notificação permanente dos casos 
de febre amarela, varíola e peste bubônica e a atuação da polícia sanitária. Ele também implementa 
sua primeira grande estratégia no combate ‡s doenças: a campanha de vacinação obrigatória. Seus 
métodos tornaram-se alvo de discussão e muita crítica, culminando com um movimento popular no 
Rio de Janeiro, conhecido como a Revolta da Vacina. 

1907 

A febre amarela e outras doenças já tinham sido erradicadas da cidade do Rio de Janeiro e Belém. 
Outros cientistas, como Emílio Ribas, Carlos Chagas, Clementino Fraga, Belizário Penna, estiveram, 
juntos com Oswaldo Cruz, engajados na definição de ações de saúde pública e na realização de 
pesquisas, atuando em outros estados e cidades do país. 

1910 
 

Início de uma segunda fase do movimento sanitarista com Oswaldo Cruz, e a ênfase passou a estar no 
saneamento rural e no combate a três endemias rurais (ancilostomíase, malária e mal de Chagas). A 
partir de expedições pelo país, os médicos sanitaristas tiveram um conhecimento mais amplo da 
situação de saúde no território nacional. 

1920 

È criada a Diretoria Nacional de Saúde Pública (DNSP), reforçando o papel do governo central e a 
verticalização das ações. Mas o fato de as ações de saúde pública estarem voltadas especialmente 
para ações coletivas e preventivas deixava ainda desamparada grande parcela da população que não 
possuía recursos próprios para custear uma assistência saúde. 

1923 

As revoltas populares, os movimentos anarquistas e comunistas pressionavam por ações mais 
efetivas do Estado na atenção a saúde. O chefe de polícia, Eloy Chaves, propôs uma lei que 
regulamentava a formação de Caixas de Aposentadorias e Pensões (Caps) para algumas organizações 
trabalhistas mais atuantes na política e financeiramente, como os ferroviários e os marítimos, ligados 
a produção exportadora 

1930 

O Estado assume ativamente, o papel de regulador da economia e define um projeto econômico 
baseado na industrialização.  Investe na ·área de energia, siderurgia e transportes, implantando uma 
infra-estrutura produtiva, absorvendo a mão-de-obra advinda do campo e alavancando a economia 
nacional: a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (Mesp) e do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio (MTIC). 

1932 

Algumas políticas foram importantes: a obrigatoriedade da carteira profissional para os trabalhadores 
urbanos, a definição da jornada de trabalho de oito horas, o direito a férias e a lei do salário mínimo. 
Foram inúmeras as iniciativas governamentais no sentido de regulamentar as relações de trabalho no 
país. Entre as mais importantes, pode-se destacar a nova Lei de Férias; o novo Código de Menores; a 
regulamentação do trabalho feminino e o estabelecimento de convenções coletivas de trabalho. 

1933 

Foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) em junho de 1933. Berta 
Lutz, líder da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, publicara a nacionalidade da mulher 
casada, obra em que defendia os direitos jurídicos da mulher. Centenas de sindicatos de trabalhadores 
tornaram-se legais nos anos de 1933 e 1934 para poder gozar dos benefícios previstos pela nova 
legislação e para poder eleger deputados classistas à Assembléia Constituinte. 

1934 

Foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) em maio de 1934. 
Criação da Constituição federal de 1934. Novos procedimentos haviam sido introduzidos pelo 
Código Eleitoral: o voto secreto, o voto feminino - pela primeira vez na história brasileira - e a 
Justiça Eleitoral, encarregada de organizar e supervisionar a eleição política. A nova orientação, vista 
com bons olhos pela Igreja Católica e pelo empresariado, foi expressa em uma nova Lei de 
Sindicalização (Decreto n° 24.694, de julho de 1934), que garantiu maior autonomia sindical mas 
manteve a exigência de reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. 

1936 
Foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) em dezembro de 1936. 
Esse processo é muito importante para a constituição futura da saúde pública e para a formação de 
um sistema único, já que nesse momento muitos sindicados começam a se formar no país. 
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1937 

Foi criado o Serviço Nacional de Febre Amarela, o primeiro serviço de saúde pública de dimensão 
nacional. Outorgada por Getúlio Vargas, no mesmo dia em que, por meio de um golpe de Estado, era 
implantada no país a ditadura do Estado Novo. Colocava em sintonia com os modelos fascistizantes 
de organização político-institucional então em voga em diversas partes do mundo, rompendo com a 
tradição liberal dos textos constitucionais anteriormente vigentes no país. 

1938 
Foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE). Nesse 
momento, o modelo de proteção parcial á saúde começa fundamentalmente a ser promovido para 
trabalhadores diferente do antigo modelo. 

1939 O Serviço de Malária do Nordeste foi implementado. Vários hospitais, colônias e asilos foram 
construídos para o tratamento de outras endemias, como a tuberculose e a lepra. 

1940 
Instituição do salário Mínimo no Brasil. Formação de base em saúde para grupos armados do 
exército e marinha, visto a iminência de guerra. No interior, começa a fluir após mapeamento e o 
avanço da medicina sanitária das regiões, o serviço de Malária avança no interior do Brasil.  

1941 

Em 1941, o Departamento Nacional de Saúde assumiu o controle da formação de técnicos em saúde 
pública. O Navio de Guerra Taubaté é atacado por tropas Alemãs. Começa o desenvolvimento de 
curso ministerial para o grupamento de corpo da saúde do exército e marinha, além da criação da 
aeronáutica. 

1942 

O presidente Getúlio Vargas declara Guerra contra Alemanha e Itália. O Brasil entra em Estado de 
Guerra. Ações de saúde pública são temporariamente suspensas. O Brasil muda de moeda e o 
Cruzeiro passa a vigorar no país. Brasil e EUA assinaram, o Acordo Básico, que definia 
responsabilidades em relação às garantias sanitárias, a fim de desenvolver na área de extração de 
borracha na Amazônia as atividades de saneamento, profilaxia da malária e assistência médico-
sanitária aos trabalhadores daquele setor da economia. 

1943 
Promulgado as consolidações de Leis do trabalho (CLT). A guerra chega ao Brasil e vários navios 
são torpedeados por submarinos alemães na costa do Brasil. Nesse momento, a orientação direcional 
à saúde da população perde seu foco pela iminência de ataques ao território. 

1945 Fim da Guerra – O Brasil estabelece relações diplomáticas. Discussões relacionadas a engenharia 
sanitária no Brasil com apoio norte-americano. 

1950 

A partir da década de 1950, mudanças ocorreram no sistema de proteção da saúde. O processo da 
acelerada industrialização do Brasil determinou um deslocamento do pólo dinâmico da economia. O 
Brasil tinha sua economia assentada na agricultura, mas, a partir dessa década, com o processo de 
industrialização, os grandes centros urbanos passaram a ser o pólo dinâmico da economia, o que 
gerou uma massa operária que deveria ser atendida pelo sistema de saúde. O modelo de saúde que 
passa a se definir baseado no hospital e na assistência cada vez mais especializada também seguia 
uma tendência mundial, fruto do conhecimento obtido pela ciência médica no pós-guerra. 

1953 
A criação do Ministério da Saúde, atribuindo um papel político específico para a saúde no contexto 
do Estado brasileiro; e a reorganizar o dos serviços nacionais de controle das endemias rurais no 
Departamento Nacional de Endemias Rurais (Deneru) 

1956 

São constituído ações e programas de saúde voltados para o combate as doenças endêmicas na área 
rural. Na prática, os anos do desenvolvimentismo mantiveram a lógica de organização do modelo 
político em vigor para a saúde, com as ações e serviços de saúde pública de um lado e o sistema 
previdenciário de outro, com políticas isoladas de saúde que atendiam a diferentes objetivos. 

1964 
O golpe militar, em 1964 e a nova forma de organização do Estado trouxeram mudanças para o 
sistema sanitário brasileiro, dentre elas a ênfase na assistência médica, o crescimento progressivo do 
setor privado e a abrangência de parcelas sociais no sistema previdenciário. 

1966 

A primeira ação significativa no sistema previdenciário brasileiro ocorreu em 1966 com a unificação 
dos Iaps e a constituição do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). A criação do INPS 
permitiu uma uniformização dos institutos, principalmente em termos dos benefícios prestados, 
causando certa insatisfação naqueles contribuintes com mais benefícios; afinal, com a unificação, a 
assistência dos institutos mais ricos podia também ser usufruída pelos contribuintes de outros 
institutos, que contribuíam com valores menores e não apresentavam uma assistência de boa 
qualidade. 
 

1970 

No início da década de 1970, a política proposta pelo INPS levou a inclusão de novas categorias 
profissionais no sistema de trabalhadores rurais, empregadas domésticas e autônomos, e a cada nova 
categoria incluída, aumentava ainda mais a procura por serviços e os gastos no setor saúde. O Estado 
respondeu demandando a contratação dos serviços privados, permitindo a formação do que ficou 
conhecido como complexo médico-empresarial. 

1972 Início da Transamazônica e povoação das regiões norte e centro-oeste. Abertura do governo 
econômico, significou a possibilidade de fortalecimento do movimento sanitário, que estabelecia sua 
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base de apoio em instituições acadêmicas com forte respaldo teórico da universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto de Medicina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da 
Fundação Oswaldo Cruz (Ensp/Fiocruz) e Univerisdade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),dentre 
outras.   

1974 

A criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), em 1974, que distribuiu recursos 
para o financiamento de programas sociais; a formação do Conselho de Desenvolvimento Social 
(CDS), as ações serem (?) implementadas pelos diversos ministérios da área social; a instituição do 
Plano de Pronta ação (PPA), em 1974, que consistiu em uma medida para viabilização da expansão 
da cobertura em saúde e desenhou uma clara tendência para o projeto de universalização da saúde. 

1975 
A formação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), em 1975, primeiro modelo político de saúde de 
‚âmbito nacional, que desenvolveu ineditamente um conjunto integrado de áreas nos três níveis de 
governo. 

1976 
a promoção do Programa de Interiorização das ações de Saúde e Saneamento (Piass), em 1976, que 
estendeu serviços de atenção básica à saúde no Nordeste do país e se configurou como a primeira 
medida de universalização do acesso a saúde; 

1977 

A constituição do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social (Sinpas), com mecanismos 
de articulação entre saúde, previdência e assistência no âmbito do Ministério da Previdência e 
Assistência Social (MPAS) e a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (Inamps), que passou a ser o Órgão coordenador de todas as ações de saúde no nível médico-
assistencial da previdência social. 

1980 

A década de 1980 iniciou-se em clima de redemocratização, crise política, social e institucional do 
Estado Nacional. No âmbito da saúde, o movimento da Reforma Sanitária indicava propostas de 
expansão da ·área de assistência médica da previdência, intensificando os conflitos de interesse com 
a previdência social e envolvendo poder institucional e pressões do setor privado. Neste contexto, foi 
realizada a VII Conferência Nacional de Saúde (1980), que apresentou como proposta a reformulação 
da política de saúde e a formulação do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (Prev-
Saúde). 

1981 
Na esfera de atuação do MPAS e do Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária 
(Conasp), um grupo de trabalho específico criado no contexto da crise da previdência com a intenção 
de buscar respostas concretas que explicassem as raízes da crise do setor. 

1985 

No governo da Nova República, a partir de 1985, a reformulação do sistema de saúde na lógica de 
uma rede unificada. Integrantes do movimento sanitário passaram a ocupar cargos de expressão no 
‚âmbito político-institucional do Estado (no Ministério da Saúde, no Inamps, na Fiocruz), 
coordenando as políticas e negociações no setor da saúde e previdenciário 

1986 

No ano de 1986, o Ministério da Saúde convocou técnicos, gestores de saúde e usuários para uma 
discussão aberta sobre a reforma do sistema de saúde, realizando, assim, a VIII Conferência Nacional 
de Saúde (VIII CNS). Esta conferência foi um marco histórico da política de saúde brasileira, pois, 
pela primeira vez, contava-se com a participação da comunidade e dos técnicos na discussão de uma 
política setorial. A conferência reuniu cerca de 4.000 pessoas nos debates, e aprovou, por 
unanimidade, a diretriz da universalização da saúde e o controle social efetivo com relação das 
práticas de saúde estabelecidas. No relatório da VIII Conferência consta: Saúde como Direito em seu 
sentido mais abrangente: a saúde resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 
renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso 
a serviços de saúde. Assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, 
as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Direito à saúde significa a garantia 
pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário das ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do 
território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. 

1987 

Foi constituído o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), que se apresentou como 
estratégia ponte na construção do SUS. O Suds surgiu como uma proposta política formulada no 
interior da burocracia do Inamps, contando com o apoio dos ministros da Previdência, da Saúde e da 
Educação, que assinaram juntos a exposição de motivos para a criação do Suds, em julho de 1987. 

1988 

Ao mesmo tempo em que o Suds era implementado, ocorria a discussão da Assembléia Nacional 
Constituinte de 1987/88. Nela, o relatório da VIII CNS foi tomado como base para a discussão da 
reforma do setor saúde, e o SUS foi finalmente aprovado. A constituição de 1988 apresenta um forte 
aparato de direitos sociais e principalmente em seu artigo 196 relata que: A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
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1990 

Promulgação da lei 8080/90 – sistema único de saúde. Esta lei regula, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. A saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 

1991 
Observando a anuência da participação popular no sistema de saúde cria-se a lei 8142/90 que dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Fonte: LIMA e PINTO, 2006; FILKEMAN, 2002. 
 

Para dar seguimento à visualização do sistema de saúde e as condições históricas que 

levaram a saúde se consolidar como direito, faremos referência a um acervo fotográfico para 

por meio de imagem lembrar não só da importância, mas da necessidade de existência. 

Teremos para apreciação, fotos de diversos momentos da história, dando ênfase para a 

produção do Ministério da Saúde, que constituiu um belíssimo material em saúde, 

denominado: O SUS em fotos, promoção da saúde e produção de sentidos. Nesse sentido, 

apresentamos fotos que resgatam em rostos e lugares os territórios de atuação do SUS por 

meio do trabalho do fotógrafo Radilson Carlos Gomes da Silva, servidor federal que ao longo 

dos últimos dez anos trabalha no registro de imagens da saúde pública em todos os contextos: 

hospitalar, atenção básica e especializada em todas as regiões do País. 

 

Figura 1 - Estratégia da saúde da Família (ESF), São Paulo, 2008. 

 
   (BRASIL, 2013) 

 
 

Figura 2 - Parto humanizado no Hospital Municipal da Mulher, Igapó – Prêmio 
Nacional Maternidade Segura Opas/OMS Natal, RN – 2011. 
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 (BRASIL, 2013) 

 
Figura 3 - Estratégia Saúde da Família Gurupi, TO – 2010. 

 
 (BRASIL, 2013) 

 

Figura 4 - Samu, atendimento de ambulancha - Rio Amazonas, AP, 2009. 

 (BRASIL, 2013) 
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Figura 5 - Hospital Geral de Fortaleza. Frotão -Fortaleza, CE – 2011. 

 
 (BRASIL, 2013) 

 
Figura 6 - Estratégia Saúde da Família -Foz do Iguaçu, PR – 2008. 

 
 (BRASIL, 2013) 

 
Figura 7 - Saúde da Mulher. Santa Filomena - Sertão do Araripe, PE – 2009. 

 
 (BRASIL, 2013) 
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Figura 8 - Saúde da Criança - União dos Palmares, AL – 2010. 

 
 (BRASIL, 2013) 

 
Figura 9 - Encontro dos Povos -Fórum Social, às margens do Rio Guaíba, RS – 2005. 

 
 (BRASIL, 2013) 

 
 Imagens podem dizer algo que não conseguimos expressar com palavras. Existem 

pessoas no Brasil, que nesse momento não podem se aproximar do conceito de integralidade 

em saúde. Olhar para as diversas facetas do humano é olhar quanto à dignidade pode impedir 

o sofrimento de nossos irmãos. Convivemos com desigualdades perversas e se em algum 

lugar, alguém esbanja facilidades, em outro, alguém sofre nas dificuldades. A existência não é 

vitoriosa na meritocracia, porque a desigualdade rebate esse conceito. As pessoas saem de 

locais diferentes na largada da vida e chegam e morrem de maneiras diferentes. Isso não 

define a felicidade desses brasileiros, mas contribui com a presença ou não de sensações mais 

ou menos sofridas diante do bem maior que é a vida. Sem saúde não há vida, algumas pessoas 
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acham que sem saúde não a vida, mas sim sofrimento! Aliviar sofrimento é caridoso, mas 

levar aos brasileiros a dignidade de constituir seus direitos é o mínimo. Não de qualquer 

forma, mas respeitando todo um sistema criado e pensado para gerar o efetivo acesso à saúde. 

“Dê a Cesar o quê é de Cesar!”. Afinal, quem deve paga e quem não deve não paga nada.  

 O sistema foi criado para isso, todos sabem, todos pagam. Não pode por interesse 

individual ou má gestão pública, se constituir a caótica situação atual. Não pode a situação 

atual gerar o fim do necessário. Precisamos de pensamento social mais cirúrgico. Identificar, 

discutir e achar medidas de resolução do sistema de saúde. Ao contrário, do que estamos nos 

deparando que o fortalecimento do enfraquecimento do Sistema para sua falência. Mais uma 

vez, a luta deve partir do povo, do múltiplo, na perspectiva da participação social. O quê é 

melhor para todos, deve substituir o quê é melhor para mim. Do contrário, não há objeto de 

luta. 

 
3 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Nesse momento, precisamos discutir conceitualmente sobre acesso e barreira, para 

entender melhor o caminho do cidadão no caminho do direito à saúde. Muitas são as 

abordagens sobre acesso e sobre barreira, relacionadas ao serviço de saúde. As diferentes 

abordagens de análise sobre acesso aos serviços de saúde mostram uma complexa pluralidade, 

considerando que: “acesso é um conceito complexo, muitas vezes empregado de forma 

imprecisa, e pouco claro na sua relação com o uso de serviços de saúde” (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). O acesso aos serviços de saúde tem sido alvo de diferentes interpretações. 

O conceito mais abrangente, no entanto, envolve disponibilidade, acessibilidade, 

aceitabilidade e capacidade financeira (O’DONNEL, 2007). Referindo-se aos preceitos 

constitucionais que garantem o direito de todos os cidadãos a uma assistência à saúde em 

conformidade com os princípios e as diretrizes do SUS, o acesso aos serviços de saúde 

representa um marco de referência abrangente para o estudo dos seus avanços e das 

dificuldades, podendo ser considerado o primeiro passo na busca do atendimento às 

necessidades de saúde da população (MARINI; MORACVICK; MARCHIOLI, 2014). 

Giovanella e Fleury (1995) adotam como abordagem teórica quatro dimensões 

explicativas (política, econômica, técnica e simbólica), na tentativa de articular o referencial 

teórico e a definição conceitual a ser utilizada, culminando em quatro modelos teóricos: a 

dimensão econômica – modelo economicista – é referente à relação entre oferta e demanda; a 

dimensão técnica – modelo sanitarista-planificador – relativo à planificação e organização da 
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rede de serviços; a dimensão política – modelo sanitarista-politicista – relativo ao 

desenvolvimento da consciência sanitária e da organização popular; e a dimensão simbólica – 

modelo das representações sociais acerca da atenção e ao sistema de saúde. Referem-se, 

também, às dimensões específicas do acesso como: disponibilidade, acessibilidade, adequação 

funcional, capacidade financeira e aceitabilidade.  

Para compreender melhor a idéia de acesso proposto pelas autoras supracitados foi 

elaborado por Assis e Jesus (2012) um fluxograma relacionado as diversas possibilidades de 

acesso, representativas dos modelos criado por Giovanella e Flery. Segundo esses autores a 

equidade na necessidade de saúde se alcança a partir da ideia geral de correlação com o 

sentido de intenção das diversas formas de acesso à saúde e no país, torna-se necessário 

compreender subjetivamente as questões políticas, econômica e social, organizacional, técnica 

e simbólica. Abaixo podemos compreender claramente tal proposição. 

 

Figura 10- Diversas Possibilidades de Acesso 

 
Fonte: (ASSIS; JESUS, 2012) 
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O acesso universal à saúde no Brasil, embora constitucionalmente assegurado, nem 

sempre é cumprido em todas as situações que o exigem e, assim, cada vez mais cidadãos 

recorrem ao poder judiciário para reivindicar o direito sanitário e garantir o acesso às 

demandas não acolhidas pelo sistema (RAMOS et al., 2016). Para Thiede e McIntyre (2008), 

o conceito de acesso é abordado como liberdade para uso, baseada na consciência da 

possibilidade de uso pelo indivíduo e no seu empoderamento para escolha. No entanto, 

atualmente no Brasil, não basta apenas ter liberdade, temos obstáculos que se caracterizam 

como barreiras ao acesso ao serviço de saúde. 

A Organização Mundial da Saúde definiu acesso como uma medida da proporção da 

população que alcança serviços de saúde apropriados (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1998). A Organização Mundial da Saúde propôs um conceito de acesso 

baseado na cobertura efetiva, entendida como a proporção da população que necessita de um 

determinado procedimento de saúde e que o consegue efetivamente (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015). Travassos e Martins (2004) argumentaram que o conceito de 

acessibilidade é mais comum que o de acesso e que prevalece a ideia de que o acesso é uma 

dimensão do desempenho dos sistemas de atenção à saúde associada à oferta. 

O acesso aos serviços de saúde vai além da disponibilidade de recursos. Um enfoque 

mais global de acesso considera fatores como a estrutura do sistema de atenção à saúde, 

fatores individuais, fatores processuais, fatores geográficos, aceitabilidade cultural, 

capacidade financeira e qualidade da atenção (SHENGELIA et al., 2003). Os sistemas 

públicos universais e a proposta mais recente da Organização Mundial da Saúde de cobertura 

universal em saúde, ainda que apresentem diferenças substantivas entre si, sugerem que as 

pessoas devem ter acesso à atenção integral à saúde com serviços de qualidade baseados nas 

necessidades dos indivíduos, das famílias e das comunidades, sem barreiras econômicas que 

dificultem a acessibilidade (TASCA, 2014).  

Dessa maneira podemos considerar barreira relacionada ao serviço de saúde 

condições de contraposição ao acesso. É comum que essas barreiras obstruam o acesso de 

pessoas a serviços de saúde por várias razões, apresentadas a seguir: (1) alguns serviços não 

estão cobertos na carteira de serviços; (2) alguns serviços são formalmente cobertos, mas não 

estão disponíveis; (3) alguns serviços exigem copagamentos que impossibilitam o acesso dos 

mais pobres; e (4) há dificuldades de acesso a alguns serviços por razões geográficas, de 

gênero, culturais, socioeconômicas e administrativas (BUSSE et al., 2006).  

O acesso pode ser considerado como potencialidade e vulnerabilidade gerando 

benefício ao cidadão, a barreira é um empecilho direto na produção do cuidado. Devemos 
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como atores sociais compreender o sistema e sermos parceiros em sua funcionalidade, pois a 

barreira surge não só das instituições, mas na maioria das vezes relacionadas a fatores 

humanos de organização, relações sociais, saberes relacionados a utilização efetiva do 

serviço. Logicamente, outro ponto de discussão, que será desenvolvido posteriormente, pois 

constitui uma dos objetivos desse estudo, é a importância do saber educacional, uma vez que 

pode gerar tanto do lado assistencial como do usuário barreiras indevidas, bem como acontece 

com a gestão ou com a efetivação das políticas de saúde. 

 
Figura 11 - Barreiras que Obstruem o Acesso de Pessoas a Serviços de Saúde 

 
(BUSSE et al., 2006). 

 
A primeira barreira refere-se à extensão da cobertura por seguro saúde da população. 

Essa barreira varia segundo as propostas dos sistemas públicos universais. A segunda barreira, 

muito associada à primeira, consiste na extensão da carteira de serviços estabelecida por cada 

sistema de atenção à saúde. A terceira barreira consiste na imposição de arranjos de 

financiamento que implicam copagamentos por parte das pessoas usuárias. Essa é uma 

tendência cada vez mais presente, mesmo em países com sistemas públicos universais que, 

frequentemente, exigem co-pagamentos para certos serviços e para medicamentos. A quarta 

barreira é de natureza geográfica e se manifesta em grandes distâncias aos serviços de saúde, 

especialmente em situações de baixa densidade demográfica. A quinta barreira é de ordem 

organizacional. Mesmo que as pessoas usuárias estejam cobertas por uma carteira de serviços 

generosa, estejam protegidas em relação a copagamentos injustos e que haja uma oferta de 
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serviços geograficamente adequada, pode haver barreiras organizacionais ao acesso. A sexta 

barreira consiste na utilização efetiva dos serviços de saúde. Para compreender essa barreira é 

necessário fazer uma distinção entre disponibilidade dos serviços e utilização efetiva dos 

serviços. A disponibilidade constitui uma propriedade potencial, mas não garante o acesso 

(MENDES, 2015). 

De acordo com um estudo realizado por Merhy, Feuerweker e Cerqueira (2014), 

existem muitas afetações relacionadas a acesso do serviço de saúde e barreira. Vários fatores 

influenciam no processo da constituição da saúde. Em estudos realizados pelos autores foi 

apresentada a ideia de construção de redes de conexões existenciais. Esta ideia se mostrou 

muito rica para compreender acesso/barreira para além da imagem de algo físico-geográfico, 

mas como algo que opera no modo de cuidar. Relançando o conceito de acesso como 

produção de vida e acesso clínico produzindo barreira existencial - barreira. A produção de 

vida se resume nesse sentido em Mais acesso e Menos barreira para a produção efetiva da 

produção de atenção à saúde.  

Para Lima (2015) a política é uma barreira que altera a prioridade do uso dos 

recursos financeiros destinados à saúde. Há uma interferência na tomada de decisão para 

escolha de quais programas irão permanecer, e muitas vezes eles mudam de acordo com a 

gestão que está no poder, e não por critérios epidemiológicos. A outra barreira relacionada é a 

gestão. A oferta dos serviços disponíveis; a disponibilidade de recursos humanos; a 

disponibilidade de insumos e a acessibilidade geográfica todas essas condições são barreiras 

significativas. No que se refere aos aspectos organizacionais, foram identificados como 

elementos que limitam o acesso às visitas domiciliares e o tempo de espera. Para esses 

autores, as barreiras mais clássicas são relativas à gestão e a estrutura dos serviços.  

Essas considerações são subsídios básicos para utilizar o conceito de acesso e 

barreira, diferenciando do processo conceitual que cada um consegue estabelecer. O acesso ao 

serviço de saúde por fonte conceitual pode subsidiar a compreensão sobre os casos de 

judicialização, bem como as barreiras. Identificar nos dados o que é acesso e o que é barreira. 

A partir da identificação dessas condições podemos chegar à identificação do problema 

possível de resolutividade. A partir dessas considerações vamos buscar discutir soluções para 

os indicadores apresentados. Dessa forma poderemos de certa forma atingir os diversos atores 

envolvidos minimizando conflitos geradores do processo de Judicialização. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para analisar e discutir as demandas dos usuários do serviço de saúde que buscam 

por via judicial, assegurar o direito à saúde no Estado do Rio de Janeiro, objetivo desse 

estudo, foi traçado um caminho metodológico inicial em uma pesquisa documental de fontes 

secundárias e de fontes primárias. Para Silva e cols.(2009), a pesquisa documental permite a 

investigação de determinada problemática não em sua interação imediata, mas de forma 

indireta, por meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso 

revelam o seu modo de ser, viver e compreender um fato social. Estudar documentos implica 

fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte 

do pesquisador para não comprometer a validade do seu estudo.  Para Kripta, Sheller e 

Bonotto (2015), a pesquisa documental pode ser primária ou secundária, a primeira utiliza, em 

sua essência: documentos que não sofreram tratamento analítico, ou seja, que não foram 

analisados ou sistematizados. O desafio a esta técnica de pesquisa é a capacidade que o 

pesquisador tem de selecionar, tratar e interpretar a informação, visando compreender a 

interação com sua fonte. Quando isso acontece há um incremento de detalhes à pesquisa. 

Dessa forma, se diferencia da pesquisa documental de fontes secundária, bibliográfica, uma 

vez que esta trabalha com fontes já interpretadas. 

 

4.1 PESQUISA DE FONTES SECUNDÁRIAS: 

 

Para compreender o cenário nacional em relação à judicialização foi realizada uma 

pesquisa documental criteriosa de fontes secundárias cientificas. Para ampliar os 

conhecimentos sobre a judicialização da saúde, e para subsidiar a discussão realizou-se uma 

revisão integrativa sobre o tema judicialização da saúde. Propõe-se cooperar para a reflexão 

de como a judicialização vem sendo executada, incentivando uma maior abordagem durante a 

formação acadêmica. É importante entender melhor os motivos que tem feito o fenômeno da 

judicialização da saúde ter aumentado, para que dessa forma possa melhorar a assistência em 

saúde e subsidiar na compreensão do tema. Avaliando tal panorama e tendo como objeto de 

pesquisa - a produção científica acerca da judicialização da saúde nos últimos cinco anos. Os 

artigos foram identificados, a partir da questão norteadora e estabelecido o limite temporal de 

cinco anos. O material selecionado foi posteriormente analisado e discutido quanto as 

perspectivas adotadas sobre a judicialização da saúde. 
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Conforme proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010) foram seguidas seis etapas 

para condução da presente revisão de literatura. 1ª fase – Elaboração da pergunta norteadora; 

2ª fase – Busca ou amostragem na literatura; 3ª fase – Coleta de dados; 4ª fase – Análise 

crítica dos estudos incluídos; 5ª fase – Discussão dos resultados; 6ª fase – Apresentação da 

revisão integrativa. Foram respeitados os conceitos, definições e ideias dos autores originais, 

fazendo referência aos autores, respeitando a lei 9.610, que regula os direitos autorais. Todos 

esses processos foram apresentados criteriosamente nos resultados da pesquisa. 

 

4.2  A PESQUISA DE FONTES PRIMÁRIAS: JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 

 

A análise de fontes primárias, busca identificar informações factuais nos documentos a 

partir das questões de interesse do pesquisador. Embora os pesquisadores sociais tendam a 

subestimar materiais textuais como dados, conforme destacou Bauer (2000), o texto constitui 

uma fonte extraordinária de dados, sua interpretação revela sua complexidade e pode ser 

tomado como dado através da análise de conteúdo. Guba e Lincoln (1981) apresentam uma 

série de vantagens para o uso de documentos na pesquisa. Em primeiro lugar, destacam o fato 

de que os documentos, ao longo do tempo, constituem fonte estável e rica. Os documentos 

persistem através do tempo e podem ser consultados várias vezes, servindo de base a 

diferentes estudos. A análise documental tem como objetivo representar o conteúdo de um 

documento sob a forma do original, a fim de facilitar, num estudo ulterior, sua consulta e 

referenciação. 

O primeiro passo da pesquisa documental é a “garimpagem” e essa foi realizada no 

Tribunal de Justiça e na Câmara de Mediação de Litígios em saúde, local este que 

negligenciou solicitação de realização de pesquisa. Foram cinco solicitações, feitas por oficio, 

email e contato telefônico, sendo todas as investidas negadas. Já o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, fundamentado na lei  nº 12.527/2011, que regulamenta o direito 

constitucional de acesso às informações públicas, realizou por meio de seus funcionários, 

principalmente do departamento de informações gerenciais do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, uma grande contribuição para a elaboração desse estudo, já que atendendo a lei 

supra-citada e a resolução 46 de 18/12/2007 do CNJ, que versa sobre a criação e manutenção 

de tabelas processuais unificadas, onde gera obrigação para disponibilização de qualquer dado 

relacionado a instituição, mas cabe ressaltar a excelência do trabalho, já que fizeram com 

tamanha gentileza e atenção, ajudando em todas as extrações de dados desse estudo. Mas é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm�
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importante salientar, ainda, que a lei criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, 

física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações 

públicas dos órgãos e entidades, excluindo assim, a necessidade de autorização na obtenção 

dos dados.  

O caminho percorrido para a obtenção dos resultados seguiu as seguintes etapas: 

solicitar dados referentes à judicialização da saúde no Estado do Rio de Janeiro ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cenário da pesquisa; realizar leitura minuciosa dos 

relatórios informatizados; fazer uma análise dos dados iniciais encontrados nos possíveis 

relatórios cedidos; identificar números de judicialização mês a mês dos últimos três anos, já 

que foi informado pelo órgão na “garimpagem”, que anteriormente, não havia sistema 

informatizado ou controle de processos no órgão, sendo impossível fazer a pesquisa para anos 

anteriores; e, análise da origem dos setores de atenção à saúde, relacionados ao fenômeno da 

Judicialização. Esses dados são fundamentais para discussão sobre a luta do direito à saúde. 

Foram discutidos separadamente na análise dos dados para acompanhar o processo de coleta 

dos dados. 

Para representar melhor o percurso realizado da busca dos dados até a discussão dos 

dados, apresentaremos um fluxograma abaixo para identificação dos sentidos realizados: 

  

Figura 12 - Fluxograma de Identificação do Sentido Realizado 

 
 

 

4.1.1 Busca geral dos dados no sistema de informação: acomodação ao ambiente processual. 

 

O prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fica localizado á Av. Erasmo 

Braga, 115, Centro, Rio de Janeiro. Nesse endereço fui ao encontro de resposta para o 

questionamento de pesquisa que passava inicialmente por questionar os conflitos relacionados 
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ao acesso à saúde no Estado do Rio de Janeiro. Logo na recepção do local, diferente de outros 

locais que busquei anteriormente, fui muito bem recebido. Pude nesse momento perceber que 

há uma organização no setor judiciário que poderia facilitar a obtenção dos dados. 

Encaminhado a diversos setores até que pude chegar ao setor da Diretora da Divisão de Coleta 

e Tratamento de Dados (DICOL), que funciona junto ao Departamento de Informações 

Gerenciais (DEIGE) e a Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR). Esse 

local que agrupa os citados departamentos foi peça chave para a obtenção dos dados, uma vez 

que contribuíram para todas as etapas da busca, de forma inimaginável no momento. Seus 

funcionários fizeram articulações diversas para a constituição dos dados dessa pesquisa. 

 

4.3 DIVISÃO DOS DADOS: CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA 

PESQUISA 

 

A princípio eu não possuía uma ideia real dos dados que poderia alcançar e isso 

evidenciou uma dificuldade em constituir os critérios de inclusão e exclusão. Na verdade, é 

difícil compreender quais são as possibilidades de alcance de um estudo que passa pelo 

processamento de queixas. A racionalização inicial foi de saber como e onde essas queixas 

estavam e de que forma estavam dispostas. A princípio o que foi definido foi à busca por 

processos judiciais em segunda instância que versa sobre a busca pelo direito à saúde. No 

entanto, ao buscar tal temática com esse critério definido, se fez necessário pensar em outros 

diversos contextos para que a pesquisa tivesse um conteúdo mais refinado. Um limite 

temporal não foi utilizado inicialmente, já que não se sabia no momento qual era a 

possibilidade do levantamento das evidencias. Até então, buscar um recorte era mais difícil já 

que todo o processo de coleta dependia da organização institucional. Por fim, os 

departamentos apresentaram a possibilidade de pesquisa em sistema interno e possibilita a 

visualização de dados dos anos de 2015, 2016 e 2017, ou seja, anterior a esse fato as 

judicializações da saúde não eram registradas de maneira que pudéssemos aferir dados e 

desvelar saberes em tempo de pesquisa. Anteriormente os processos não puderam ser 

contabilizados e analisados em seus conteúdos por não haver os mesmos digitalizados. O 

sistema de digitalização de processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

alcançou efetividade e celeridade nesse mesmo período, sendo possível a obtenção desses 

dados. 
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4.4 LEVANTAMENTO DOS SETORES DE ATENÇÃO À SAÚDE: GARIMPAGEM 

 

A partir da liberação ao acesso dos dados referente ao processo de judicialização, foi 

possível considerar as possibilidades reais de busca. O primeiro ensinamento que configurou 

base para futura análise dos dados foi à identificação de processo separado por setores de 

atenção à saúde. E que setores são esses? Esses setores foram formados a partir da 

necessidade das demandas e foram resumidos no processo de síntese das ações pretendidas. 

Ações relacionadas a questionamentos quanto ao serviço privado de atenção à saúde 

encontrou três distintas solicitações aparentes, sendo elas: solicitações relativas ao plano de 

saúde, plano de saúde no reajuste por idade e referente aos serviços hospitalares. Quanto às 

questões relativas ao SUS apareceram diversas outras litigâncias sendo elas: repasse de verba 

do SUS, Convênio Médico com o SUS, tratamento médico Hospitalar e/oi fornecimento de 

medicamentos, Ressarcimento ao SUS, Genética/ célula tronco, prescrição por Médico não 

vinculado ao SUS, Financiamento do SUS, Vigilância sanitária e epidemiológica, saúde 

mental, Controle Social e Conselho de Saúde, Hospitais e outras unidades de saúde, doação e 

transplante de órgãos/tecidos/partes do corpo humano, fornecimento de medicamentos, 

unidade de terapia intensiva, fornecimento de medicamentos desabilitado pelo DEIGE, 

realização de exames/ cirurgia de eficácia não comprovada, internação em CTI/UTI, 

Internação hospitalar, terapias alternativas, tratamento médico, desabilitado pelo DEIGE, 

Cirurgia, medicamento não padronizados pelo SUS, Medicamentos (outros), Medicamento 

sem registro junto a Anvisa, fornecimento de Leite, fornecimento de fraldas, equipamento 

médico-hospitalar, fornecimento de insumos e medicamentos e outros insumos de saúde-

juizados fazendários. 

 

4.5 SEPARAÇÃO DE TEMÁTICA POR CÓDIGO DE SOLICITAÇÃO: 

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

Cabe ressaltar nesse estudo que todos os setores supra-citados possuem um código e 

esse é fundamental para buscar as informações no sistema, inclusiva abrir o grupo de 

processos relacionados com os setores. Para facilitar em futuras pesquisas esses códigos serão 

apresentados nos resultados compondo a referência dos setores relacionados. 
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4.6 CONTABILIZAÇÃO DE AÇÕES POR CÓDIGO DE SOLICITAÇÃO JUDICIAL: 

COLETA DOS DADOS 

 

Cada código de solicitação judicial compõe um setor, que por sua vez, compõe um 

número de solicitações. Esse processo funciona da seguinte maneira: o impetrante da ação 

gera entrada no sistema de distribuição de processos e esse órgão classifica como processo 

relacionado à saúde, que por sua vez possui vários setores. Uma vez encontrado similaridade 

na solicitação com o setor aquele é acondicionado neste. A partir daí, já informatizado 

podemos ter acesso a qualquer processo impetrado no tribunal de Justiça do estado do Rio de 

Janeiro. 

 

4.7 DIVISÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM CATEGORIAS DE 

DISCUSSÃO: A ANÁLISE DOS DADOS. 

 

Ao inicio da visualização dos dados, pôde-se compreender que os setores de atenção 

formavam grandes grupamentos de processos, que são aqui explicados e dispostos em 

quadros para melhor apresentação dos dados: 

 

4.7.1 Códigos e Setores Referente à Judicialização da Saúde Privada 

 

Esse grupo de processos foi dividido em suas peculiaridades específicas de 

solicitação e todas essas estão relacionadas aos planos de saúde, aos planos de saúde 

relacionados a reajustes por idade e aos serviços hospitalares. Cabe salientar a peculiaridades 

da separação processual realizada pelo tribunal de justiça que é oriunda de demandas diversas, 

essas são consideradas em grupo especifico relacionada a um setor por terem similaridade de 

solicitação. 

 

Quadro 2 - Códigos e Setores Referentes à Judicialização da Saúde Privada 
Cód. Assunto 
6233 Planos de Saúde 
30502 Plano de Saúde - Reajuste Por Idade 
7775 Serviços Hospitalares 
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4.7.2 Códigos e setores referentes à judicialização político –administrativa relacionados ao 

SUS 

 

Os códigos e processos relacionados à judicialização política-administrativa do SUS 

possuem ligação com processos relacionados a repasses, convênios, tratamento, 

ressarcimento, questões de estudo, financiamento e a questões que se relaciona com o direito 

do trabalho e da plena condição para atenção. Abaixo apresentamos os códigos e os setores 

relacionados a esse grande grupo. 

 

Quadro 3 – Códigos e setores referentes à judicialização político-administrativa relacionados 
ao SUS 

Cód. Assunto 
10065 Repasse de verba do SUS 
10067 Convênio Médico com o SUS 
10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos 
10070 Ressarcimento ao SUS 
10071 Genética / Células Tronco 
10856 Prescrição por Médico não vinculado ao SUS 
11852 Financiamento do SUS 
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

  

4.7.3 Códigos e setores referente a judicialização da assistência no serviço do SUS 

 

Diversas são as medidas de assistência a saúde que promovem queixas dos cidadãos, 

ao todo treze condições setoriais representam milhares de processos nas queixas relacionadas 

a assistência. Abaixo apresentamos os principais setores de atenção à saúde que referenciam 

diversas sub-solicitações. 

 

Quadro 4 – Códigos e setores referentes à judicialização da assistência no serviço do SUS 

Cód. Assunto 
11854 Saúde Mental 
11855 Controle Social e Conselhos de Saúde 
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 
11857 Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos/ Partes do Corpo Humano 
11884 Fornecimento de Medicamentos 
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) 
30323 Fornecimento de Medicamentos - Desabilitado DEIGE 
30348 Realização de Exames / Cirurgia de Eficácia Não Comprovada 
30425 Internação em C T I / U T I 
30426 Internação Hospitalar 
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30428 Terapias Alternativas 
30429 (Tratamento Médico - Outros) Desabilitado - Utilizar Código 11.884 
30430 Cirurgia 

 

4.7.4 Códigos e setores referentes à judicialização de medicamentos e insumos relacionados 

ao SUS 

 

Por último, um grupo grande de setores de atenção a saúde aparece para nos mostrar 

um dos maiores problemas relacionados à judicialização que é a questão dos medicamentos e 

insumos para o pleno exercício da proposição em assistência em saúde. Abaixo apresentamos 

códigos e setores relacionados a medicamentos e insumos. 

 

Quadro 5 – Códigos e setores referentes à judicialização de medicamentos e insumos 

relacionados ao SUS 

Cód. Assunto 
30431 Medicamento Não Padronizado Pelo S U S 
30432 Medicamentos – Outros 
30433 Medicamento Sem Registro Junto à  Anvisa 
30435 Fornecimento de Leite 
30436 Fornecimento de Fraldas 
30437 Equipamento Médico-hospitalar 
30438 Fornecimento de Insumos – Outros 
30459 Medicamentos e Outros Insumos de Saúde - Juizados Fazendários 

 

Todos esses setores e códigos contribuem para a formação de uma discussão 

necessariamente organizada na produção e discussão dos dados. O agrupamento se relaciona 

com processos e suas orientações. Podemos em um primeiro momento, incluir a análise de 

documentos como uma possibilidade para a abordagem qualitativa. Entretanto, em se tratando 

de abordagem de uma proposta não rigidamente estruturada, faremos a busca de novos 

enfoques, a partir do uso da imaginação e criatividade, fazendo com quê a pesquisa 

documental adquire um caráter inovador.  Nesse momento, ganhamos uma orientação para a 

análise qualitativa dos dados que se baseiam nessa organização do Tribunal de Justiça. A 

partir desses grandes grupos facilita a formação de categorias que possuem o objetivo de 

categorizar os dados refinando assim o poder de discussão. 
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4.8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 Não foi necessário submeter esse trabalho ao comitê de ética e pesquisa, já que os 

fundamentado da lei  nº 12.527/2011, subsidiam o direito constitucional 

de acesso às informações públicas, apontam, principalmente extratos diversos de conteúdos 

não mais sigilosos. Assim o departamento de informações gerenciais do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, efetivou uma grande contribuição para a elaboração desse estudo, já que 

atendendo a lei supracitada e a resolução 46 de 18/12/2007 do CNJ, que versa sobre a criação 

e manutenção de tabelas processuais unificadas, onde gera obrigação para disponibilização de 

qualquer dado relacionado a instituição, mas cabe ressaltar a excelência do trabalho, já que 

fizeram com tamanha gentileza e atenção, ajudando em todas as extrações de dados desse 

estudo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm�
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1  PESQUISA DE FONTES SECUNDÁRIAS – O ESTADO DA ARTE DA 
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

Foi feita a pesquisa nas bases de dados, sendo encontrados inicialmente um total de 

348 artigos. Logo após, os critérios de exclusão foram aplicados. Desta forma restaram: 2 

artigos da BDEnf; 3 artigos da PubMed; 15 da LILACS; 19 da SCIELO e 3 da MEDLINE, 

totalizando 42 artigos. Foram lidos os títulos e os resumos dos 42 artigos selecionados, e 

retirados aqueles que não estavam dentro do delineamento da pesquisa, restando assim 2 

artigos da BDEnf; 2 artigos da PubMed; 3 da LILACS; 14 da SCIELO e 2 da MEDLINE, 

totalizando 23 artigos. Em seguida, foi realizada a análise dos resultados de maneira mais 

clara. A figura 17 mostra o fluxograma da seleção amostral dos estudos incluídos na Revisão 

Integrativa, desde a elaboração da pergunta norteadora até a amostra final com os 23 artigos 

incluídos. 

 
Figura 13 - Fluxograma da seleção amostral dos estudos incluídos na Revisão Integrativa 

 
 

O quadro a seguir apresenta os artigos incluídos na revisão integrativa, segundo seu 

título, seus autores, o periódico onde foi publicado com seu volume, número, páginas e data 

de publicação, base de dados na qual se encontra, o país onde a pesquisa foi realizada e a 

língua na qual foi publicada a pesquisa e o tema da pesquisa. 
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Quadro 6 - Especificações de cada artigo incluído na Revisão Integrativa 

Nº Título Autores 
Periódico 

(vol. nº, pág. e 
data) 

Base 
de 

dados 

País/ 
Idioma Tema 

       

01 

Aspectos Bioéticos 
da Judicialização da 

Saúde por 
Medicamentos em 
13 Municípios no 

Meio Oeste de 
Santa Catarina, 

Brasil 

Bruna Zago, 
Liliane Mayumi 
Swiech, Elcio 

Luiz Bonamigo, 
Bruno Rodolfo 

Schlemper 
Junior 

Acta 
Bioethica, (v. 

22, n. 2, p. 
293-302, 

2016) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Apresenta a 
ocorrência da 

judicialização em 13 
municípios de Santa 
Catarina e analisa os 
aspectos bioéticos 

relacionados. 

       

02 

Itinerário dos 
usuários de 

medicamentos 
via judicial no 

estado do 
Amazonas, 

Brasil 

Marselle Nobre de 
Carvalho, Silvana 

Nair Leite 

Interface. 
(v. 18, n. 

51, p. 737-
48, 2014) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Analisa o itinerário 
dos usuários que 
tiveram acesso a 

medicamentos via 
judicial no 
Amazonas 

03 
Proteção social 
e pessoa com 
deficiência no 

Brasil 

Nilson do Rosário 
Costa, Miguel 

Abud Marcelino, 
Cristina Maria 

Rabelais Duarte, 
Deborah Uhr 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva, 
(v. 21, n. 

10, p. 
3037-3047, 

2016) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Analisa a proteção 
social à pessoa com 

deficiência, 
descreve o padrão 

de demanda e 
elegibilidade do 

benefício de 
prestação 

continuada. 

04 
A judicialização 

da saúde no 
Distrito Federal, 

Brasil 

Debora Diniz, 
Teresa Robichez de 
Carvalho Machado, 

Janaina Penalva 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva, 
(v. 19, n. 2, 
p. 591-598, 

2014) 

Medline Brasil/ 
Português 

Discute as 
tendências do 

poder judiciário 
frente às demandas 

sobre a 
judicialização do 

direito à saúde, no 
Distrito Federal. 

05 

A Mediação 
Sanitária como 

alternativa 
viável à 

judicialização 
das políticas de 
saúde no Brasil 

Maria Célia 
Delduque, Eduardo 
Vazquez de Castro 

Saúde 
Debate, (v. 
39, n. 105, 
p.506-513, 
abr-jun de 

2015) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Discute sobre o 
instituto da 

mediação para 
contemplá-la como 

uma forma de 
exercício social de 

acesso à justiça. 

06 

O acesso às 
ações e serviços 

do Sistema 
Único de Saúde 
na perspectiva 

da 
judicialização 

Raquel de Souza 
Ramos, Antonio 
Marcos Tosoli 
Gomes, Denize 

Cristina de 
Oliveira, Sergio 
Corrêa Marques, 
Thelma Spindola, 

Virginia Paiva 
Figueiredo 
Nogueira 

Ver, 
Latino-

Am. 
Enfermage
m, (v. 24, 

p. 1-7, 
2016) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Descreve os 
conteúdos das 
representações 

sociais do acesso, a 
partir da 

judicialização, para 
os profissionais de 

saúde. 
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07 

Acesso aos 
procedimentos de 

média e alta 
complexidade no 
Sistema Único de 

Saúde: uma 
questão de 

judicialização 

Fernanda de Freitas 
Castro Gomes, 

Mariângela Leal 
Cherchiglia, Carlos 
Dalton Machado, 
Viviane Cristina 

dos Santos, 
Francisco de Assis 
Acurcio, Eli Iola 
Gurgel Andrade 

Cad. 
Saúde 

Pública, 
(v. 30, n. 
1, p. 31-
43, jan 

de 2014) 

Medline Brasil/ 
Português 

Investiga as ações 
judiciais para acesso a 

procedimentos 
ambulatoriais e 

hospitalares do estado 
de Minas Gerais. 

       

08 

Gestão da 
Assistência 

Farmacêutica e 
demandas 

judiciais em 
pequenos 

municípios 
brasileiros: um 
estudo em Mato 
Grosso do Sul 

Cláudia Du Bocage 
Santos Pinto, 

Claudia Garcia 
Serpa Osorio-de-

Castro 

Saúde 
Debate 
(v. 39, 

n. 
especia

l, p. 
171-
183, 

dez de 
2015) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Caracteriza a gestão da 
assistência farmacêutica, 

diante do cenário da 
judicialização no Mato 

Grosso do Sul. 

       

09 

Judicialização da 
saúde e a 

audiência pública 
convocada pelo 

Supremo Tribunal 
Federal em 2009: 
o que mudou de lá 

para cá? 

Dalila F. Gomes, 
Camila Rufino 

Souza, Felipe Luiz 
da Silva, Julianna 

Alves Pôrto, 
Indyara de Araújo 

Morais, Maíra 
Catharina Ramos, 
Everton Nunes da 

Silva 

Saúde 
Debate, 
(v. 38, 
n. 100, 
p. 139-

156, 
jan-mar 
2014) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Identifica potenciais 
medidas capazes de 

contornar o problema da 
judicialização e analisa o 

que já foi feito de 
concreto. 

       

10 

Judicialização da 
saúde: analisando 

a audiência 
pública no 

Supremo Tribunal 
Federal 

Teresa 
Robichez de 

Carvalho 
Machado 

Rev. bioét. (v. 
22, n. 3, p. 

561-8, 2014) 
Scielo Brasil/ 

Português 

Debate os diversos setores 
envolvidos na busca por 

soluções judiciais 

11 

Judicialização do 
direito à saúde na 
região Nordeste, 

Brasil: dimensões 
e desafios 

Carlos 
Francisco 
Oliveira 
Nunes , 
Alberto 
Novaes 
Ramos 
Júnior 

Cad. Saúde 
Colet., (v. 24, 
n. 2, p. 192-
199, 2016) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Caracterizam a 
judicialização do direito 

à saúde no Estado do 
Ceará, dimensionam sua 
magnitude e descrevem 
o perfil dos sujeitos, das 

patologias e dos 
objetivos demandados. 

12 

Las denuncias de 
los afiliados de las 

empresas de 
medicina prepaga 
presentadas ante 
la Subsecretaría 
de Defensa del 
Consumidor en 

Argentina, 2000-
2008 

María José 
Luzuriaga, 

Hugo 
Spinelli 

Cad. Saúde 
Pública (v. 30, 

n. 5, p. 972-
982, mai de 

2014) 

Scielo Argentina/Es
panhol 

Analisam os problemas 
dos afiliados de planos 
de saúde na Argentina, 

quando elas não 
cumprem com a lei de 
defesa do consumidor. 
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13 
Litigio judicial y 
el derecho a la 

salud en 
Argentina 

Verónica 
Gotlieb, 
Natalia 
Yavich, 
Ernesto 
Báscolo 

Cad. Saúde 
Pública, (v. 

32, n. 1, p; 1-
12, jan, 2016) 

Scielo Argentina/Es
panhol 

Exploram o perfil do 
litígio pelo acesso à 
atenção a saúde e 

refletem sobre o seu 
potencial para 

influenciar a equidade e 
direito a saúde, como 
parte de um processo. 

14 

Por que as 
pessoas recorrem 
ao Judiciário para 
obter o acesso aos 
medicamentos? O 
caso das insulinas 
análogas na Bahia 

Erick Soares 
Lisboa, Luis 

Eugenio 
Portela 

Fernandes 
de Souza 

Ciência & 
Saúde 

Coletiva, (v. 
22, n. 6, p. 
1857-1864, 

2017) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Analisam os motivos 
que levaram as pessoas a 
recorrerem ao judiciário 
para obter o acesso às 
insulinas análogas no 

estado da Bahia. 

15 

Recognizing the 
public right to 

healthcare: The 
approach of 

Brazilian courts 

Ricardo 
Perlingeiro 

Rev Port 
Saúde 

Pública, (v. 
32, n. 2, p. 
134–143, 

2014) 

Scielo Brasil/ 
Inglês 

Trata de políticas 
públicas de saúde no 

Brasil; aborda a garantia 
da saúde como direito; 
estabelece parâmetros 
comparativos quanto à 
judicialização da saúde. 

16 

Saúde, Poder 
Judiciário e 

sociedade: uma 
análise de Brasil e 

Portugal 

Felipe 
Dutra 
Asensi 

Revista de 
Saúde 

Coletiva, 
(v. 23, n. 3, 
p. 801-820, 

2013) 

Scielo Brasil/ 
Português 

Discutem as estratégias e 
formas de efetivação da 
saúde como direito, de 
modo a refletir sobre os 
limites e possibilidades 

de utilização de 
mecanismos estatais e 
não estatais para sua 

reivindicação no Brasil e 
em Portugal. 

17 

Tratamentos 
jurídicos: os 

mercados 
terapêuticos e a 

judicialização do 
direito à saúde 

João Biehl, 
Adriana 
Petryna 

História, 
Ciências, 
Saúde – 

Manguinh
os, (v. 23, 

n. 1, p.173-
192, jan.-

mar. 2016) 

Pubmed Brasil/ 
Português 

Debate a luta de pais 
para que os filhos 

portadores de 
mucopolissacaridiose 

tenham acesso a 
medicamentos caros, em 

nome do direito 
universal. 

18 

A Judicialização 
da Saúde Pública 

no Brasil: um 
Estudo de 

Representações 
Sociais 

Raquel de 
Souza 

Ramos, 
Antonio 
Marcos 
Tosoli 
Gomes 

Rev Cuid. 
(v. 5, n. 2, 
p. 827-36, 

2014) 

Bdenf Brasil/ 
Português 

Descrevem e discutem a 
estrutura das 

representações sociais da 
judicialização das ações 
e serviços de saúde e no 

âmbito do Sistema 
Único de Saúde pelos 
profissionais de saúde 

envolvidos no processo. 

19 

Avaliação da 
Satisfação dos 

Usuários de um 
Serviço de Saúde 
Público-Privado 
no Nordeste do 

Brasil e a 
Judicialização da 

Saúde 

Geraldo 
Bezerra da 

Silva Junior, 
Eduardo 

Rocha Dias 

R. Dir. 
sanit., (v. 
17, n. 2, 
p. 13-29, 
jul./out. 
2016) 

Lilacs Brasil/ 
Português 

Avalia o grau de 
satisfação do usuário de 

um serviço de saúde 
público-privado no 

Nordeste do Brasil e em 
que medida eles 

procuram o judiciário 
para garantir os direitos 
relacionados à saúde. 
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20 

Judicialização da 
Saúde e Diálogo 
Institucional: a 
Experiência de 

Lages (SC) 

Felipe 
Asensi, 
Roseni 

Pinheiro 

R. Dir. 
sanit., (v. 

17, n. 2, p. 
48-65, 

jul./out. 
2016) 

Lilacs Brasil/ 
Português 

Analisa a interação entre 
o judiciário, os 

profissionais de saúde e 
a gestão na efetivação do 

direito à saúde. 

21 

Judicialização da 
Saúde, Problema 

e Solução: 
Questões para a 

Enfermagem 

Eloá 
Carneiro 
Carvalho, 

Helena 
Maria 

Scherlowski 
Leal David 

Rev. 
enferm. 

UERJ, (v. 
21, n. 4, p. 

546-50, 
out/dez de 

2013) 

Bdenf Brasil/ 
Português 

Refletem sobre o 
fenômeno da 

judicialização, 
discutindo a dignidade 

da pessoa como um 
valor e o direito à saúde 

como um princípio 
republicano, ambos 

garantidos pela 
constituição. 

22 

Os impactos da 
judicialização da 

saúde no 
município de São 

Paulo: gasto 
público e 

organização 
federativa 

Daniel Wei 
L. Wang, 

Natália Pires 
de 

Vasconcelos
, Vanessa 
Elias de 
Oliveira, 
Fernanda 
Vargas 

Terrazas 

Rev. Adm. 
Pública, (v. 
48, n. 5, p. 
1191-1206, 

set./out. 
2014) 

Lilacs Brasil/ 
Português 

Debatem o tema da 
judicialização da saúde e 
mostra como ele tem se 
tornado mais relevante 
para os municípios e 

para a gestão municipal. 

23 

The 
Judicialization of 

Health and the 
Quest for State 
Accountability: 
Evidence from 
1,262 Lawsuits 
for Access to 
Medicines in 

Southern Brazil 

João Biehl, 
Mariana P. 

Socal, 
Joseph J. 

Amon 

Health 
Hum 

Rights. (v. 
18, n. 1, p. 
209–220, 

jun de 
2016) 

Pubmed Brasil/ Inglês 

Debatem o impacto do 
aumento do número de 
ações judiciais para o 

acesso a medicamentos 
no Brasil e analisam o 

perfil das reivindicações 
no Rio Grande do Sul. 

 

Depois da leitura dos artigos e posterior análise dos mesmos quanto às suas 

características metodológicas e seus resultados, foram efetuados agrupamentos seletivos em 

cinco eixos temáticos, dentre os quais: 1) A manutenção da garantia da saúde como direito 

por meio da judicialização; Neste eixo foram incluídos os artigos 04, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

19, 20 e 21. 2) Abordagem sobre soluções relativas à judicialização da saúde; Neste eixo 

foram incluídos os artigos 05, 09 e 10. 3) Os parâmetros observáveis acerca da judicialização 

da saúde a nível municipal; Neste eixo foram incluídos os artigos 01 e 22. 4) Análise sobre a 

recorrência ao judiciário para acesso a medicações e serviços de saúde; Neste eixo foram 

incluídos os artigos 02, 03, 07, 08, 14 e 23. 5) Notabilidade acerca das representações sociais 

atreladas à judicialização de ações e serviços de saúde; Neste eixo foram incluídos os artigos 

06 e 18.  
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Primeiramente falaremos da percepção inicial de todos os dados, quanto a 

curiosidades importantes para compreensão mais profunda na leitura dos dados. O resultado 

dessa pesquisa a ponta em vários artigos o reforço na legislação quanto ao direito à saúde. A 

Constituição brasileira em seu artigo 196, afirma que Saúde é um direito de todos e um dever 

do estado. Consideram também, seu artigo 5º trazendo a dignidade da Vida Humana deve ser 

assegurada, como elemento imprescindível, devendo ser responsabilidade do Estado. E para 

assegurar a dignidade da pessoa e sua saúde de forma integral são necessárias políticas 

públicas eficazes, obedecendo à democracia (COSTA, 2013). Esses repetidos conceitos 

embasam sempre a origem das discussões. Ou seja, a lei é apontada como instrumento 

necessário ao respeito que se deve ter na obrigação de fazer. (CARVALHO; DAVID, 2013).  

Consideravelmente os estudos apontam para o cumprimento do direito fundamental 

de acesso a saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado, tendo como princípios a 

universalidade do acesso, a integralidade da assistência e a equidade dos direitos, assegurando 

assim a dignidade da pessoa. Porém tem ocorrido cada vez mais uma desordem no sistema, e 

aumentado a dificuldade de acesso da população, então se fez necessário a busca desses 

direitos a bens ou ações de saúde de forma judicial, surgindo assim a judicialização da saúde 

(CARVALHO; DAVID, 2013). 

Dados importantes surgem para a compreensão da temática. Os primeiros 

apontamentos da judicialização da saúde começam a ocorrer na década de 90. E durante as 

últimas décadas, principalmente nos últimos anos, esse fenômeno tem crescido em cidades 

metropolitanas e no interior. (ZAGO et al., 2016). Este fenômeno não é encontrado apenas no 

Brasil, ele é visto de forma limitada também nos Estados Unidos, Uruguay, Bolívia, México, 

Venezuela, Equador, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, mas com outra conjuntura, já que, no 

Brasil o sistema de saúde é gratuito e para todos (PERLINGEIRO, 2014). A maior parte dos 

estudos aponta que a judicialização seria uma intervenção negativa na gestão pública de 

saúde, pois acaba por privilegiar poucos indivíduos em detrimento do coletivo, porém pode 

ser vista como aliada do SUS, garantindo o direito à saúde, quando os sistemas se encontram 

impossibilitados (CARVALHO; DAVID, 2013). Todavia, independente da judicialização ser 

positiva ou negativa, ela vem mudando totalmente as responsabilidades dos Poderes no Brasil, 

estruturando as políticas públicas e atendendo a descentralização, equidade, universalidade e 

integralidade (ASENSI, 2013).  
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5.1.1 A manutenção da garantia da saúde como direito por meio da judicialização 

 

A Judicialização do direito à Saúde é um campo novo na jurisprudência e vem 

ocorrendo em muitos países das Américas. O Judiciário assume um papel diverso na produção 

do serviço, para proteger os direitos de Integralidade da Saúde do litigante acaba exercendo 

uma autoridade completa na Saúde Pública, não tendo que passar pelo Legislativo e/ou 

Executivo (PERLINGEIRO, 2014; LUZURIAGA; SPINELLI, 2014; GOTLIEB; YAVICH; 

BÁSCOLO, 2016; ASENSI, 2013; BIEHL; PETRYNA, 2016). 

No cenário atual, o Judiciário vem agindo além da fiscalização e implantação das leis 

e politicas públicas, hoje ele tem atuado nas demandas advindas da população, como, 

autorização para realização de cirurgia bariátrica, autorização de mudança de nomes de 

transexuais, operações para mudança de sexo, reconhecimento de aposentadoria e planos de 

saúde para dependentes em união estável, saúde do homem e da mulher, saúde indígena e 

outros (ASENSI, 2013). No Brasil a reivindicação do direito à saúde esta associada à cultura 

de fiscalização das políticas de saúde, que vem dos movimentos sociais, desde a reforma 

sanitária, logo as políticas públicas brasileiras foram influenciadas diretamente pela sociedade 

civil, através de Conselhos e Conferências de Saúde (ibid., p. 812). 

Nos últimos anos tem ocorrido um aumento da judicialização, e em sua maior parte 

são oriundos de pedidos inicialmente encaminhados por defensores públicos, com receita 

médica de serviços públicos de saúde, portando tende-se a acreditar que a população que 

busca a justiça possui poucos de recursos financeiros (DINIZ; MACHADO; PENALVA, 

2014; NUNES; JUNIOR, 2016; BIEHL; PETRYNA, 2016). Já que a população tem 

envelhecido mais, tem aumentado o numero de idosos e dessa forma o numero de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis, como doenças cardiovasculares ou respiratórias, o que também 

é visto nos processos judiciais, visto que os requerentes, em sua maioria idosos, possuem 

diagnósticos centralizados nessas doenças especificas, porém também é encontrado um 

grande numero de processos judiciais para crianças (NUNES; JUNIOR, 2016; DINIZ; 

BIEHL; PETRYNA, 2016; MACHADO; PENALVA, 2014). 

Quando analisadas as principais patologias dos requerentes, é preocupante a falta de 

processos voltados para as questões de vulnerabilidade social ou para as doenças tropicais, 

estas que ainda são de grande incidência entre a população mais pobre da sociedade, 

principalmente nas regiões norte e nordeste. Esta carência pode indicar exclusão dos mais 

pobres e vulneráveis do fenômeno da judicialização (NUNES; JUNIOR, 2016). 
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Quando o paciente ou os familiares não tem como arcar com os custos da medicação 

ou do procedimento ou serviço necessário para a manutenção da vida, levanta-se o debate 

sobre quem é responsável por esses gastos, “Seria do próprio paciente, das indústrias 

farmacêuticas ou do governo?” (BIEHL; PETRYNA, 2016). Como o sistema de saúde é 

universal, não deve ser levada em consideração a condição financeira ou classe social dos 

litigantes, se quiser questionar o princípio da universalidade. Então o que deve ser 

questionado é se as demandas da judicialização da saúde são realmente uma necessidade do 

requerente (DINIZ; MACHADO; PENALVA, 2014; CARVALHO; DAVID, 2013). 

Contudo, a população que busca a Judicialização da Saúde são os que têm maiores 

acesso a informação, ou por maiores níveis de escolarização ou através da mídia, pois os 

pacientes analfabetos ou com baixo nível de escolaridade afirmam não saber que tem Direito 

à Saúde de forma integral, e demonstram também não terem a informação de que podem 

procurar a justiça para recorrer medicações ou ações de saúde (JUNIOR; DIAS, 2016; 

BIEHL; PETRYNA, 2016). A maior parte dos casos de judicialização é para a demanda de 

medicações, porém podem ser comprovados que muitos processos são para a obtenção do 

acesso à Unidade de Terapia Intensiva ou assistência médica ou ainda processos contra planos 

de saúde privado, comprovando que a judicialização é uma resposta às particularidades da 

deficiência da política de saúde do local (DINIZ; MACHADO; PENALVA, 2014; BIEHL; 

PETRYNA, 2016; LUZURIAGA; SPINELLI, 2014; GOTLIEB; YAVICH; BÁSCOLO, 

2016; ASENSI, 2013; JUNIOR; DIAS, 2016). 

Quando o usuário entra na justiça contra empresas de planos de saúde, geralmente 

ocorre o mesmo cenário, onde a empresa acaba ganhando a causa, visto que encontra brechas 

no contrato, como “Doença preexistente” ou “Cláusula excludente” “Práticas não incluída no 

programa médico” (LUZURIAGA; SPINELLI, 2014; GOTLIEB; YAVICH; BÁSCOLO, 

2016; BIEHL; PETRYNA, 2016). Na hora do requerimento, os processos se baseiam nos 

argumentos de Direito à Saúde, Direito à vida, Risco de vida, ou ainda, risco de dano 

irreparável, sendo assim, é difícil dos juízes contraporem tais argumentos, levando ao 

deferimento de quase que a totalidade dos casos, visto que o Estado tem a responsabilidade de 

garantir a dignidade da Vida Humana (DINIZ; MACHADO; PENALVA, 2014; BIEHL; 

PETRYNA, 2016; CARVALHO; DAVID, 2013).  

Vale ressaltar que os gastos públicos com tais processos, acabam sendo bem altos, 

visto que são aquisições não programadas. Os tribunais devem levar em conta a falta de 

recursos públicos, financeiro e de materiais, antes de conceder as deliberações (NUNES; 

JUNIOR, 2016; PERLINGEIRO, 2014). Em toda a literatura, não é visto nenhum caso de 
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litigio coletivo, apenas ações que visam bens e ações individuais o que levanta a discussão 

sobre a possível incorporação dos bens ou ações requeridos pelos litígios individuais às 

políticas públicas já existentes, baseando-se nas evidências vindas dos processos judiciais, e 

dessa forma ofertar este determinado bem ou ação para toda a população de forma igualitária, 

o que seria um bom fruto da judicialização. Favorecendo. Assim, principalmente a parcela da 

população que não tem acesso à informação ou com baixa escolaridade (NUNES; JUNIOR, 

2016; GOTLIEB; YAVICH; BÁSCOLO, 2016; JUNIOR; DIAS, 2016; BIEHL; PETRYNA, 

2016). 

Sendo assim pode-se debater sobre o motivo da sociedade não se organizar para 

ações coletivas, pois os líderes comunitários poderiam mobilizar ações que promovam a 

Judicialização da Saúde para a população, ou até mesmo, esse incentivo para a população 

partir de órgãos judiciais, fazendo assim com que haja um maior cumprimento do princípio da 

equidade (GOTLIEB; YAVICH; BÁSCOLO, 2016). Uma solução que seria viável seria a 

criação de tribunais especializados, com uma equipe interdisciplinar de juízes e profissionais, 

para garantir que serão avaliados todos os lados da situação, tanto a vertente do paciente e sua 

luta pela Integralidade da Saúde e o lado da gestão pública e a escassez de recursos, levando 

em conta o princípio da Igualdade de tratamento (PERLINGEIRO, 2014; ASENSI; 

PINHEIRO, 2016). 

Assim como ocorreu em Lages (Santa Catarina), onde ocorreu vivências entre o juiz 

e os gestores municipais, e com o passar do tempo surgiram estratégias extrajudiciais de 

promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, partindo do Consórcio Intermunicipal 

e do Núcleo de Conciliação, tendo a participação dos profissionais da saúde diretamente 

interligados (ASENSI; PINHEIRO, 2016). Sendo criados padrões de ação, racionalizando os 

gastos e investimentos. Com a melhoria da comunicação entre o Judiciário e os gestores de 

saúde houve melhora em diversos projetos institucionais, diminuindo a dificuldade de acesso 

à saúde pública, garantindo diretamente a prevenção, promoção e educação em saúde, indo 

além, pois consegue através dessa estratégia a maior integração dos usuários aos programas e 

medicamentos que são oferecidos pelo SUS (ASENSI; PINHEIRO, 2016). 

Portanto, a estratégia de vivências trouxe uma maior integração entre os órgãos da 

saúde (municipal e estadual), Defensoria Pública, Ministério Público. Além da 

conscientização quanto as políticas públicas de saúde e a construção do diálogo institucional 

entre o Executivo e o Judiciário, diminuindo assim os efeitos negativos da Judicialização da 

Saúde e o descumprimento dos princípios da Equidade, Integralidade e Universalidade 

(ASENSI; PINHEIRO, 2016; PERLINGEIRO, 2014). 
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5.1.2 Abordagem sobre soluções relativas à judicialização da saúde 

 

O fenômeno de judicialização da saúde cada vez mais crescente no país e no mundo 

refere-se a uma mediação por meio de mobilização do Poder Judiciário. Entretanto, não 

obrigatoriamente é necessária a intervenção do judiciário, pois há um instrumento que 

possibilita a efetivação de exercício social de acesso à justiça quanto à garantia do direito à 

saúde, sendo este o instituto da Mediação Sanitária (DELDUQUE; CASTRO, 2015). Ainda 

não muito procurado para solicitação de serviços, tal instituto permite a viabilização de 

procedimentos pertinentes a demandas da população na área da saúde, o que possibilita, 

portanto, amenizar controvérsias existentes quanto a processos judiciais acerca de medicações 

e serviços de saúde (DELDUQUE; CASTRO, 2015). 

Analisando os impactos da judicialização é possível apontar falhas neste modo de 

resolubilidade litigiosa. Uma possível crítica acerca da judicialização refere-se ao poder do 

juiz de conceder insumos de saúde a requerentes, sem haver demonstração de evidência 

científica que comprove eficácia ou segurança do medicamento ou tecnologia, ou ainda a 

concessão sem levar em consideração registro da Anvisa (GOMES D. et al., 2014). Dessa 

forma, tecnologias ou insumos em fase experimental são concedidos em diversas ações, 

culminando em determinados prejuízos, sobretudo orçamentários, ao sistema público de 

saúde. Ainda é observável que a judicialização atende ao direito à saúde de forma individual, 

e não de forma coletiva, além de violar a ordem de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), 

o que fere também o princípio de equidade (GOMES D. et al., 2014). 

Pode-se afirmar que o acesso à justiça pode ser explicado por três movimentos 

sequenciais que se complementam, passíveis de possibilitar pleno acesso à justiça por 

indivíduos e grupos humanos. Um primeiro movimento, como solução para assegurar o 

acesso à justiça, seria referente ao assessoramento legal; um segundo seria relativo à 

representação legal aos interesses coletivos; um terceiro e último é atrelado ao acesso à justiça 

de forma mais articulada e integral, que seria possível por meio da Mediação (GOMES D. et 

al., 2014; DELDUQUE; CASTRO, 2015). Essa ferramenta caracteriza-se como importante 

instrumento para resolubilidade de litígios, o que permite que seja utilizada no âmbito do 

SUS, para que assim processos possam ser viabilizados de forma mais prática em fóruns e 

outras instâncias, não havendo necessidade de mobilização do Poder Judiciário. Relacionado a 

este contexto, é possível inferir que outras soluções plausíveis acerca da judicialização da 

saúde seriam o aprimoramento das instâncias reguladoras existentes e análise dos Protocolos 
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Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde durante processos judiciais 

(DELDUQUE; CASTRO, 2015). 

Percebe-se que a jurisdição nem sempre aplica uma solução eficaz a determinados 

conflitos, o que infere uma perspectiva falha de atuação do Poder Judiciário em diversos 

processos com objetivo de pacificação de controvérsias. Há infração muitas vezes de 

princípios do SUS em decisões judiciais, principalmente o da equidade, uma vez que há 

mobilização de capital em consequência de sentenças com objetivo de fornecer bens e 

serviços de saúde aos indivíduos beneficiados judicialmente. Dessa forma, há aquisições não 

previamente programadas dentro do planejamento de orçamento no setor da saúde, o que 

proporciona gastos extras, afetando, assim, o abastecimento do SUS (DELDUQUE; 

CASTRO, 2015).  

É notável que a crescente demanda por insumos e serviços de saúde via judicial 

demonstra um sistema ineficaz no que tange à garantia deste direito. Logo, o fenômeno de 

judicialização também resulta em danos diversos em sua aplicação, embora seja uma tentativa 

de assegurar integralidade aos requerentes das ações judiciais, compromete outros princípios 

do SUS. Assim, uma das causas de toda a problemática existente referente à saúde no país é o 

desvio de recursos destinados a esta área. Como uma das soluções a serem aplicadas, quanto 

aos parâmetros gerais do sistema de saúde, seria uma melhor gestão e maior controle por parte 

de órgãos responsáveis e por parte da população (MACHADO, 2014).   

Ainda como via alternativa para solução de demandas há o intermédio da Mediação, 

que se baseia em um procedimento em que duas ou mais partes em litígio entram em acordo 

de forma voluntária com a participação de um mediador. Sabe-se que a solução pacífica de 

controvérsias pode ser preferível, inclusive economicamente, o que torna todo o processo 

mais prático. Assim, demandas podem ser atendidas de forma mais rápida por meio da 

Mediação Sanitária, sem intervenção judicial, que envolve toda uma burocracia e leva tempo 

que prejudica o enfermo que necessita receber insumos ou serviços de saúde o mais breve 

possível (DELDUQUE; CASTRO, 2015). 

 

5.1.3 Os parâmetros observáveis acerca da judicialização da saúde a nível municipal 

 

A judicialização da saúde é um fenômeno crescente e com altos custos financeiros, 

comprometendo os recursos políticos de assistência farmacêutica e de distribuição de 

materiais. Tais processos deveriam se restringir a pequenos números, mas não é o que ocorre, 
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já que tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Isso se dá às falhas do Sistema 

Único de Saúde que tem aumentado, ou ainda, pela falta de regulamentação de políticas 

públicas (ZAGO et al., 2016; WANG et al., 2014). Em muitos municípios a maior parte dos 

gastos judicializados é para aquisição de medicações, que deveriam ser fornecidos pelo estado 

ou União, o que afeta diretamente a organização e gestão da saúde dentro do município 

(WANG et al., 2014). 

Dessa forma, a judicialização da saúde acaba se tornando deletéria, pois gera um 

desequilíbrio na distribuição de custos, sobrecarregando os municípios, que por sua vez já são 

a parte mais frágil da federação. Além disso, levam ao acesso desigual ao Sistema Único de 

Saúde, pois os que litigam têm acesso a um maior número de ações e serviços de saúde, 

diferente do restante da população que conta apenas com o que está definido nas políticas 

(WANG et al., 2014). O aumento dos casos de judicialização de saúde ocasiona uma 

instabilidade na gestão de recursos na saúde, pois não se pode prevê o quanto de recursos 

públicos será necessário para a compra de medicamentos por ordem judicial e qual será o 

impacto nas contas públicas, levando a possíveis cortes em outras despesas (WANG et al., 

2014). 

Em São Paulo 10% dos gastos de medicamentos são com ações judiciais, enquanto 

em Belo Horizonte esses valores chegam a 15%, o que é comprometedor para o gestor 

municipal, pois uma pequena parcela é beneficiada com esse valor, e assim os interesses 

individuais comprometem o coletivo, ocasionando um conflito bioético (WANG et al., 2014; 

ZAGO et al., 2016). O paciente tem direito de receber explicação de todos os tipos de 

tratamentos possíveis e no final ele tem total autonomia de escolher aquele que ele se sentir 

mais a vontade, sendo assim, acabam surgindo muitos pacientes optando por terapias 

experimentais e de altíssimos custos. Essas demandas judiciais são em sua maioria deferidas, 

pois o judiciário é impedido de negar já que se trata de prescrições médicas, conjecturando 

que são verdadeiras, e deve-se cumprir a constituição que afirma que saúde é um dever do 

Estado e um direito de todos (ZAGO et al., 2016). 

Baseado nos casos judiciais dos anos anteriores, o gestor municipal, tem uma 

possível previsão de quais os medicamentos e insumos mais solicitados, logo, acabam por 

fazer licitações antes mesmo da própria ação judicial, assim, pode-se afirmar que o poder 

judiciário obriga a secretaria de saúde, a reafirmar um acesso desigual ao SUS, uma vez que 

determinados produtos licitados serão destinados exclusivamente aos que entrarem com 

processos judiciais (WANG et al., 2014).  Nessa ótica, pode-se levantar um questionamento, 

já que a saúde é um direito de todos, quando ocorre o deferimento do caso de beneficio 
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pessoal, leva ao aumento as diferenças na conquista desse direito, ferindo os princípios de 

igualdade, equidade e justiça distributiva. Sendo assim, são necessárias ações que lutem pelo 

direito coletivo, levando em conta o princípio da isonomia (ZAGO et al., 2016). 

A Política de Assistência Farmacêutica é a mais afetada pelo fenômeno da 

judicialização da saúde, assim, é necessário respeitar a organização federativa de 

responsabilidades, onde os municípios são encarregados pela assistência a medicamentos 

básicos, os estados e União os especializados e também sendo responsabilidade da União os 

estratégicos. Porém em São Paulo 55% dos gastos com judicialização da saúde vem sendo 

destinado ao fornecimento de medicamentos de responsabilidade do estado ou União (WANG 

et al., 2014). Sendo assim, quando as ações judiciais tratam os entes federados, União, estados 

e municípios, como igualmente responsáveis pela assistência farmacêutica, se tornam ações 

deletérias ao sistema de saúde, pois oneram excessivamente os municípios, que acabam 

gastando seus recursos que deveriam ser divididos por toda a população com apenas poucos 

casos judiciais (WANG et al., 2014). 

A judicialização da saúde tem o potencial de gerar custos inesperados para as três 

esferas do governo, pesando mais para os municípios mais pobres e carentes, já que em 

municípios maiores e capitais os gestores conseguem arcar com os custos desse fenômeno 

(ibid., p. 1202 et seq.; ZAGO et al., 2016). 

Outro aspecto a ser analisado é o princípio da distribuição de recursos, pois um lado 

defende que toda a população deve receber os recursos financeiros de forma igualitária, 

evitando que poucos sejam beneficiados em detrimento de muitos. Enquanto outra corrente 

defende que o princípio da equidade tem o objetivo de fornecer recursos desiguais aos 

diferentes grupos de usuários. Essa discussão possibilita afirmar que levando em conta apenas 

o princípio da autonomia do paciente em consideração, na hora das decisões judiciais, pode 

induzir a uma injustiça no que diz respeito a não atender as mesmas necessidades de outras 

pessoas da população que possuem a mesma carência. Assim, em vez de apenas garantir o 

direito a uma parcela da população, a judicialização poderia contribuir para melhorar a 

assimetria de acesso entre os indivíduos (ZAGO et al., 2016). 

Em São Paulo 45% das requisições judiciais são para tratamentos não contemplados 

pelo SUS, porém em outros municípios menores a maioria das solicitações é de medicações já 

fornecidas pelo SUS, o que leva à suposição de que se a assistência farmacêutica fosse 

administrada de forma mais adequada, tal demanda judicial se concentraria apenas em 

medicações não fornecidas pelo SUS (ZAGO et al., 2016; WANG et al., 2014). 
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Sendo assim, a judicialização leva ao acesso desigual ao SUS, favorecendo os que 

buscam a justiça, ao mesmo tempo leva a um desequilíbrio na distribuição de competências 

dentro do sistema, sobrecarregando os municípios, causando dificuldade de planejamento e 

gestão do orçamento público, já que o gasto com ações judiciais é imprevisível (WANG et al., 

2014). Considerando os recursos escassos, levanta-se o questionamento “Em determinados 

casos, onde não há risco de morte do paciente, seria possível negar certos medicamentos de 

custos elevados?” (ZAGO et al., 2016). 

Visto que o médico, amparado pelo código de ética deve se preocupar com o 

princípio da beneficência do paciente, e este, por sua vez, tem autonomia em buscar seu bem 

individual, não tendo, legalmente, responsabilidade pela preservação do coletivo, e que o 

judiciário tende a acatar as prescrições médicas, baseado na constituição, a solução levantada 

seria a criação de um Comitê bioético e interdisciplinar que levante as questões éticas e 

morais e os princípios da equidade, distribuição de recursos e igualdade, levando a um 

adequado planejamento e distribuição de recursos de saúde (ZAGO et al., 2016). 

 

5.1.4 Análise sobre a recorrência ao judiciário para acesso a medicações e serviços de saúde 

 

Ainda há por parte da população uma deficiência no entendimento acerca dos 

direitos providos pelo Estado, como o direito à saúde, além de déficit também de 

compreensão sobre cidadania, o que prejudica sua prática. Portanto, somente aqueles que 

possuem informações e conseguem recursos chegam a acionar a Justiça para reivindicar seus 

direitos negados, o que caracteriza uma injustiça social explícita (CARVALHO; LEITE, 

2014). 

Independentemente desta injustiça, todos tem o direito universal à saúde e possuem 

igual direito em recorrer ao judiciário, porém essa necessária recorrência judicial advém de 

uma série de falhas organizacionais e de gestão do sistema de saúde. Conclusivamente 

observa-se uma heterogeneidade no fenômeno de judicialização. Tem-se consciência de 

indivíduos com hipossuficiência financeira para adquirir determinados medicamentos ou 

serviços, sendo muitos dos usuários requerentes residentes fora das grandes metrópoles e que 

necessitam, na grande maioria das vezes, de medicações já fornecidas e institucionalizadas em 

protocolos e diretrizes (BIEHIL; SOCAL; AMON, 2016). 

Há uma sobrecarga de demandas não atendidas no sistema de saúde por uma 

deficiência em gestão e planejamento. Em consequência o Estado não consegue atender tais 

demandas de forma preconizada, o que leva muitos usuários a se utilizarem da judicialização. 
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Leva-se em conta um aumento de gastos e desestruturação de serviços, fato em decorrência do 

deferimento de exorbitantes ações judiciais de cunho particular e consequente realocação de 

capital. Após a decisão de busca de auxílio via judicial, ainda há entraves ao paciente para 

aquisição de medicamentos necessários, manifestando-se uma notável falha da assistência 

farmacêutica (PINTO; CASTRO, 2015). 

Não existe a orientação adequada nas instituições de saúde sobre como conseguir 

determinadas drogas e tratamentos. Assim, usuários procuram informações em instâncias 

administrativas e passam por diversos setores, recebendo recomendações de diferentes 

profissionais. Ocorre uma extensa peregrinação em busca de informações e serviços, e neste 

processo o usuário passa a conhecer melhor políticas públicas de saúde não muito bem 

elucidadas para a população, compreendendo o SUS e seus respectivos programas. 

(CARVALHO; LEITE, 2014). 

Ainda quando se trata de judicialização, é passível mencionar casos de proteção 

social a pessoas com deficiências com poucos recursos financeiros, que demandam insumos e 

serviços públicos de saúde, o que os leva muitas vezes a uma busca judicial para receberem 

auxílio do Estado. Sobre esse contexto leva-se em conta o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) da Assistência Social (COSTA, et al., 2016).  

Em relação aos procedimentos institucionais de avaliação por peritos médicos, 

assistentes sociais e análise de renda per capita, muitos requerimentos de auxílio ao BPC são 

indeferidos, o que leva pessoas com deficiências, sem capacidade de empregabilidade, 

procurarem o Poder Judiciário, que possui grande papel ao assegurar direitos negados aos 

requerentes com deficiência (COSTA, et al., 2016). 

Ocorre também uma recorrência ao Judiciário para o acesso a medicamentos devido 

à influência de indústrias farmacêuticas. Isso pode ser observado quando há prescrição de 

medicamentos sem eficácia terapêutica comprovada ou superior às drogas vigentes no 

mercado. Geralmente são de alto custo, o que propicia a falta de condição financeira por 

grande parte da população para adquirir tais insumos. Salienta-se a importância da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), e referente a isso muitos medicamentos, 

mesmo não incluídos nela, são constantemente prescritos (LISBOA; SOUZA, 2017). 

Assim, é possível constatar a influência dessas indústrias perante a grande 

publicidade existente, envolvimento entre médicos e tais indústrias através de seus 

representantes, financiamentos de congressos e demais fatores. Também se menciona como 

motivo de recorrência à Justiça, diante dos entraves de acesso aos medicamentos, a 

necessidade de descentralização da dispensação das medicações a nível municipal. Portanto, 
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percebe-se necessário um aprimoramento da gestão em saúde para que a problemática sobre a 

judicialização seja solucionada (LISBOA; SOUZA, 2017). 

Acrescenta-se ao que já foi mencionado que há grande busca judicial por acesso a 

procedimentos de média e alta complexidade no SUS. Uma vez que o usuário necessita de 

acesso a serviços de saúde nesses graus de complexidade, observa-se clara urgência em 

receber atendimento. Entretanto, em um sistema saturado o enfermo permanece muitas vezes 

na lista de espera por longos períodos, o que incentiva a recorrência ao Poder Judiciário 

(GOMES F. et al., 2014). Em grande parte são reivindicados serviços de procedimentos 

cirúrgicos e de diagnóstico, além de procura por internações em Centros de Terapia Intensiva 

(CTI). Dessa forma analisam-se as principais demandas por meio da judicialização acerca de 

tais procedimentos como modo de sinalização de falhas no sistema de saúde pública, e assim 

consequente reflexão para formulação de novas políticas eficazes (GOMES F. et al., 2014). 

 

5.1.5 Notabilidade acerca das representações sociais atreladas à judicialização de ações e 

serviços de saúde 

 

Sabe-se que a judicialização pode ser caracterizada como forma de manifestação de 

exercício de cidadania, entretanto pode favorecer o direito individual sobre o coletivo. Esse 

fenômeno deve ser entendido como resultado ou consequência advinda de uma série de 

deficiências no sistema. É cada vez mais frequente em instituições de saúde pública no país, e 

a partir disso pode-se estabelecer uma análise acerca de representações sociais que constam 

nas respectivas demandas de insumos e serviços. É observável uma maior representatividade 

da classe média na entrada de ações judiciais, o que demonstra certo grau de desigualdade 

entre brasileiros no acesso a tais bens e serviços (RAMOS et al., 2016).  

Conclusivamente observa-se que o sistema vigente de saúde não consegue sanar de 

forma eficaz as demandas da população e garantir o direito universal à saúde, e com isso é 

crescente a busca por assessoramento judicial.  Em contrapartida, somente uma minoria 

possui acesso ao recurso judicial, o que inevitavelmente de forma indireta reforça injustiças 

sociais (RAMOS; GOMES, 2014). 

A representação social da qualidade em saúde está atrelada à tecnologia, que pode 

ser representada pelos insumos e serviços existentes. Vale ressaltar a influência da indústria 

farmacêutica sobre a judicialização da saúde, que pode afetar decisões judiciais e prescrições 

médicas. Com isso, há aquisição pelo Estado de medicamentos comumente de alto custo e 
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nem sempre com eficácia superior comprovada sobre os já existentes no mercado ou já 

disponibilizados pelo próprio SUS (RAMOS et al., 2016).  

Cabe enfatizar que um motivo propulsor da procura pela garantia do direito à saúde 

via judicial é a demora que se demonstra no atendimento público, sendo resultado do acúmulo 

de encaminhamentos a outros serviços na rede. Além disso, há falta de profissionais em 

setores diversos, ausência de especializações fundamentais, deficiência na estrutura física das 

instituições e materiais e demais insumos finitos escassos, o que torna todo o processo lento 

para resolução das demandas (RAMOS; GOMES, 2014).  

É de suma importância destacar que as injustiças sociais decorrentes da 

judicialização da saúde podem se caracterizar, dentre outros fatores, pela falta de 

conhecimento técnico da área da saúde por parte dos profissionais do judiciário que executam 

as decisões e sentenças judiciais. Dessa forma, determinada indicação terapêutica concedida 

judicialmente pode não ser a melhor a ser empregada, enquanto outros pacientes enfermos 

permanecem na lista de espera por serviços de saúde, o que pode colocar suas vidas em risco 

(RAMOS; GOMES, 2014). 

É conhecido um grande conjunto de aspectos negativos sobre o fenômeno da 

judicialização, em que muitos profissionais da área da saúde são contra, pois são cientes de 

malefícios relativos ao privilégio proporcionado por ações judiciais de caráter individual. 

Assim, há realocação de verbas, o que prejudica políticas públicas de saúde com orçamento 

previamente estabelecido. Entretanto, em muitos casos tais profissionais indicam usuários a 

recorrerem ao judiciário, quando tal recorrência se demonstra como último recurso perante 

gravidade de condição de saúde do paciente e a demanda não é atendida pelo sistema falho 

(RAMOS et al., 2016). 

 

5.2  PESQUISA DE FONTES PRIMÁRIAS – A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 

 

Neste capítulo estão divulgados os resultados da investigação e a discussão do estudo 

documental realizado em fontes primárias no tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro 

em relação às judicializações da saúde. Inicialmente estão explanados os resultados referentes 

aos dados totais das judicializações de janeiro a dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 

2016 e janeiro a setembro de 2017. Os dados revelam conteúdos diversos e o número de 

judicialização, bem como o total anual.  
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Os resultados foram organizados no Quadro 7 e distribuídos segundo a setorização das 

ações e podem ser distinguidos de acordo com as cores ou a numeração de códigos. A legenda 

das cores segundo os setores da saúde: Rosa – Saúde Privada; Azul – setor de aspectos 

político-administrativos do SUS; Verde – assistência nos serviços do SUS; Laranja – setor 

referente a medicamentos e insumos relacionados ao SUS. 

 

 
Quadro 7 – Ações judiciais, Tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro, 2015-2017. 

Cód. Assunto 2015 2016  2017(01-09) Todos os 
anos 

6233 Planos de Saúde 50.708 46.236  32.361 129.305 
30502 Plano de Saúde - Reajuste Por Idade 124 354  437 915 
7775 Serviços Hospitalares 6,959 6.196  4.248 17.403 
10065 Repasse de verba do SUS 0 1  0 1 
10067 Convênio Médico com o SUS 20.635 24.408  21.094 66.137 

10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos 16.524 15.789  9.470 41.783 

10070 Ressarcimento ao SUS 27 15  10 52 
10071 Genética / Células Tronco 5 2  4 11 

10856 Prescrição por Médico não vinculado ao 
SUS 5.671 5.750  3.808 15.229 

11852 Financiamento do SUS 237 498  645 1.380 
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 110 68  64 242 
11854 Saúde Mental 539 786  838 2.163 
11855 Controle Social e Conselhos de Saúde 152 129  97 378 
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 5.648 7.118  7.647 20.413 

11857 Doação e Transplante de Órgãos; 
Tecidos/ Partes do Corpo Humano 175 142  97 414 

11884 Fornecimento de Medicamentos 1.569 1.655  1.307 4.531 
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) 5.212 7.811  8.028 21.051 

30348 Realização de Exames / Cirurgia de 
Eficácia Não Comprovada 49.817 50.067  35.140 135.024 

30425 Internação em C T I / U T I 21.443 16.167  10.126 47.736 
30426 Internação Hospitalar 68.054 77.708  62.994 208.756 
30428 Terapias Alternativas 40 36  22 98 

30429 (Tratamento Médico - Outros) 
Desabilitado - Utilizar Código 11.884 1.691 1.511  1.031 4.233 

30430 Cirurgia 15.263 13.462  9.055 37.780 

30431 Medicamento Não Padronizado Pelo S U 
S 4.432 4.352  3.722 12.506 

30432 Medicamentos – Outros 240.401 255.18
1  219.325 714.907 

30433 Medicamento Sem Registro Junto à  
Anvisa 313 513  325 1.151 

30435 Fornecimento de Leite 3.040 2.921  2.031 7.992 
30436 Fornecimento de Fraldas 1.566 1.583  1.114 4.263 
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30437 Equipamento Médico-hospitalar 1.560 1.412  945 947.972 
30438 Fornecimento de Insumos – Outros 10.129 9.500  6.753 26.382 

30459 Medicamentos e Outros Insumos de 
Saúde - Juizados Fazendários 33.930 40.299  32.633 106.862 

Total  9238.293 3133.16  3955.887 6064.579 
 

Os dados de judicialização apresentados possuem um número muito alto de 

judicialização, principalmente considerando o fato dessa pesquisa ser realizada no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e sendo assim, outro tantos processos são existentes na 

justiça comum.  Ao falar da judicialização, é preciso mencionar novamente a Constituição 

Federal Brasileira. O artigo 5º, XXXV, da Carta Magna estabelece expressamente que “lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). A 

ação judicial no SUS é um meio de conduzir usuários a alcançar ações e serviços públicos de 

saúde. A judicialização da saúde é dita como um fenômeno e tem sido uma saída para que 

usuários tenham acesso a ações e serviços públicos de saúde. Um usuário ou cidadão, na 

medida em que identifica a presença ou não do seu direito, identifica a necessidade facultativa 

de agir e ver um direito seu ser observado com ingresso de ação no Poder Judiciário, na 

exigência de intervenção pelo ente responsável em favor da sua saúde (BRASIL, 2006).  

As ações judiciais individuais preocuparam os envolvidos no processo de decisão, 

tanto da saúde quanto do Judiciário, pois usuários não estão sendo atendidos e a judicialização 

tem se tornado uma saída para a desassistência e uma garantia do direito à saúde. Os usuários 

demonstraram que o exercício do direito à saúde na judicialização esteve associado à 

indisponibilidade dos serviços no SUS, o tempo de espera para atendimento e a carência de 

recursos financeiros próprios para buscar atendimento no setor privado. Esse comportamento 

coloca o Judiciário como alternativa e via de acesso às ações de direito pelo SUS 

(OLIVEIRA, 2014). Cabe ressaltar que esses números mostram ainda que o cidadão 

compreende potência no sistema de judiciário em relação com a saúde, esse processo gera 

grande reflexão sobre o processo de assistência e consolidação da assistência à saúde. 

 A nova ordem constitucional permite a atuação do indivíduo como sujeito ativo de 

direitos, e não um mero alvo de políticas estatais ou portador de necessidades a serem 

moralmente concedidas. O Estado é indicado como principal responsável pelo cumprimento 

das obrigações legais de forma universal, igualitária e democrática, de modo a atender 

efetivamente aos interesses reais de toda a população. A partir desse momento, vamos 

compreender os diversos tipos de judicialização que geram esses interesses reais da 
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judicialização, sendo esses grandes grupos os relacionados à assistência privada, a gestão e 

administração publica, assistência pública e judicialização relativa a medicamentos. 

De acordo Pimenta (2016) com relação à descrição de como o judiciário tem lidado 

com o tema, pode-se concluir pela incongruência entre as posições dos juízes de primeira e de 

segunda instância. Os juízes de primeira instância têm maior variedade de elementos de 

convicção em suas decisões no que tange ao deferimento ou indeferimento do pedido dos 

autores das ações estudadas. Tal variedade vem relacionada à patologia dos autores, ao 

tratamento pedido, à urgência e às convicções de cada julgador. De forma geral, em primeira 

instância, 58% das decisões deferiram o pedido do autor, 37% indeferiram o pedido do autor e 

5% deferiram parcialmente o pedido do autor. Já em segunda instância há a padronização das 

decisões para o deferimento dos pedidos dos autores, sendo que 89,5% das decisões do 

tribunal são totalmente favoráveis aos autores, 7% parcialmente favoráveis e 1% não 

favoráveis.  

Torna-se importante considerar os dados do Quadro 7 acima. Esses dados foram 

discutidos separadamente, no entanto, cabe ressaltar algumas considerações a respeito desses 

dados. Judicialização relativo a plano de saúde, convênio médico com o SUS, Realização de 

exames, Internação hospitalar, medicamentos e equipamentos médico-hospitalar possuem os 

maiores índices de judicialização. Cabe ressaltar que todas essas vulnerabilidades da atenção à 

saúde possuem relação com a atenção privada. A consideração da crítica ao privado e ao 

público e os conceitos de Estado Máximo e Mínimo, na condição de discussão sobre 

intervenção do estado e ação pública de atenção, passa pela compreensão sobre a atenção 

atual de saúde no Brasil e o conceito de integralidade que o principio de atenção à saúde 

busca. É necessário que novas soluções para os conflitos sejam discutidas. Torna-se 

importante a reflexão sobre os dados gerais buscando saídas para tais problemas e melhoria na 

qualidade da assistência. E para isso, vamos discutir de forma geral os dados para cada setor 

de atenção. 
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5.3 CATEGORIA 1 – OS ELEMENTOS DE ACESSO/BARREIRA NA ATENÇÃO A 

SAÚDE NA REDE PRIVADA 

 
Quadro 8 – Ações Judiciais Referentes a Judicialização da Saúde Privada, Rio de Janeiro 

2015-2017. 

Cód. Assunto 2015 2016  2017 Todos os 
anos 

6233 Planos de Saúde 50.708 46.236  32.361 129.305 
30502 Plano de Saúde - Reajuste Por Idade 124 354  437 915 
7775 Serviços Hospitalares 6,959 6.196  4.248 17.403 

 

Atualmente constata-se uma crise no Sistema Único de Saúde (SUS), pois possui 

escassez de recursos no estabelecimento e efetivação do direito, o que leva grande parte dos 

usuários do sistema público a procurar pela rede privada. Entretanto, mesmo serviços 

particulares são considerados insatisfatórios, o que leva a ações judiciais contra os mesmos 

(ASSIS; JESUS, 2012).  

De acordo com a tabela anterior verifica-se uma amostra de judicializações nos anos 

de 2015 a 2017, que evidencia uma queda no número das ações judiciais, contudo ainda 

representa um alto número, dado que revela deficiências remanescentes no setor privado de 

saúde. Nesse momento cabe pensar em outros conceitos e discussões para refletir sobre essa 

judicialização. Considerar a integralidade como eixo estruturante da política de qualificação 

da Saúde Suplementar pode ser um dos caminhos reflexivos mais importantes. Considerando 

a integralidade um dispositivo que significa empreender movimentos no enfrentamento dos 

desafios apresentados no cotidiano da produção de cuidado no setor da Saúde Suplementar e 

na construção dos mecanismos regulatórios que influenciam as relações entre a gestão da 

ANS, das operadoras e o SUS, e destes com a sociedade, nos faz dar um posso maior para 

olhar para esses resultados de maneira mas considerativas dos atores sociais.  

Para Pietrobon; Prado; Caetano (2008) o subsistema privado é dividido em dois 

subsetores: o subsetor saúde suplementar e o subsetor liberal clássico. O liberal clássico é o 

composto por serviços particulares autônomos, caracterizados por clientela própria, captada 

por processos informais, em que os profissionais da saúde estabelecem diretamente as 

condições de tratamento e de sua remuneração. A saúde suplementar é composta pelos 

serviços financiados pelos planos e seguros de saúde, sendo predominante neste subsistema. 

Este possui um financiamento privado, mas com subsídios públicos, gestão privada regulada 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que é uma autarquia sob regime especial 

vinculada ao Ministério da Saúde e responsável pela regulação, normatização, controle e 
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fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. O que gostaria de 

salientar aqui e refletir é que parece nesse sentindo muito mais de assegurar um direito de 

acesso, do que, um espaço para garantia de princípios de atenção que beneficia o usuário em 

uma rede de atenção à saúde.  

De acordo com Pinheiro, júnior e Mattos (2007), há de se analisar, um lado, a forma 

de organização de nossa sociedade, baseada no capitalismo, que vem cada vez mais 

contribuindo com o desenvolvimento nas relações de produção, sobretudo no que diz respeito 

à crescente sofisticação e progresso de tecnologias em diferentes campos, inclusive da Saúde, 

o mesmo não se pode dizer das relações sociais. Esses afetamentos provocam a revelação de 

sofrimentos difusos e crescentes das pessoas, as quais são cotidianamente submetidas a 

padrões de profundas desigualdades. Esse movimento faz crescer um cenário difuso, mas que 

gera uma tendência cada vez mais individualista e menos coletivo, levando a identificação de 

uma compreensão do serviço por fragmentos de sua constituição social, criando assim uma 

biografia esfacelada que constituem a única moeda de troca para o acesso a um direito. Desta 

maneira recurso ao mercado e a planos privados ganha muito relevo e importância. Este 

estudo apresenta um total de 147. 623 processos judiciais de janeiro de 2015 a outubro de 

2017 referentes a demandas judiciais relativas ao acesso ao serviço de saúde na rede privada. 

Esses números revelam também possíveis reflexões sobre o entendimento do que 

compreendemos com atenção à saúde, uma vez que o cuidado público com todas as 

dificuldades pode ser referido na proposta de atenção em quanto sistema, não como um 

procedimento simplificado, mas como uma ação integral, que tem significados e sentidos 

voltados para compreensão de saúde como o direito. Diferente da assistência privada que 

colabora muitas vezes o retrocesso desse modelo de atenção. 

 Podemos olhar a saúde suplementar na sua relação com o modelo assistencial, 

introduzindo dispositivos de organização dos serviços que impactam no seu modo de 

produção, considerando que sua menor regulação em relação aos processos produtivos busca 

se ligar a relação de consumo e este define a partir de procedimentos, qualidade definindo a 

performance no cuidado aos beneficiários, introduzindo ações programáticas e controle de 

riscos, para finalmente alterar sua performance produtiva. A produção do cuidado podemos 

compreender uma determinada estrutura organizacional em relação a produção da saúde. 

Cabe identificar que essa lógica leva a compreensão da saúde como lógica de produção. Esse 

processo produtivo da saúde é politicamente orientado, histórico-socialmente desenvolvidos, e 

possui uma dimensão tecnoassistencial definida pelo perfil tecnológico que opera nos 

processos de trabalho, definido assim a forma de cuidado (BRASIL, 2005). 
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É evidente o número elevado de judicialização quanto o assunto é o direito à saúde. 

Ações judiciais relacionados a saúde suplementar, levam a discutição sobre o que leva o 

usuário a ter pró-atividade tão específica direção da judicialização da saúde, no 

questionamento do seu direito. O direito aqui se direciona ao consumidor e a identificação do 

que é ser consumidor ou a identificação do direito à saúde? Cabe salientar aqui a questão da 

integralidade do cuidado que nasce como principio do SUS, muito mais para balizar a relação 

do serviço. Esse mesmo princípio pode ficar esquecido na relação de serviço produzido pelo 

serviço privado, uma vez que há uma preocupação do sujeito como cliente e não como 

usuário de uma política de atenção voltada a integralidade. Outra questão a ressaltar é a 

ausência de distinção entre direito do consumidor e direito do cidadão em relação direta ao 

direito à saúde em identificação primária, o que acaba privilegiando o aspecto do consumo no 

âmbito do exercício do direito. O direito associado à saúde nos remete a bandeiras de luta. 

Assim, no sentido de materializar o direito à saúde, foram firmados alguns princípios, dentre 

os quais destacamos o da integralidade, que serve como norte de sua atuação e garantia de 

efetividade do texto (CARVAHO, et al, 2007). 

A Saúde Suplementar é orientada exclusivamente pelos chamados contratos por 

adesão. Ou seja: são contratos que, dado o grande volume de contratantes, existem num 

formato único, restando ao usuário apenas as opções de aderir ou não, sem qualquer discussão 

acerca das cláusulas contratuais, o que inviabiliza qualquer tipo de participação por parte do 

beneficiário. Esse movimento afasta o que possamos compreender como ato de integralidade 

do cuidado no contexto de cuidado. Por previsão expressa no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), nesse tipo de contrato existe a possibilidade de uma 

intervenção mais direta do Poder Judiciário, de forma a garantir maior igualdade entre as 

partes contratantes. Entretanto, a construção social da integralidade é totalmente esvaziada, já 

que praticamente inexiste a possibilidade de participação dos usuários nesse processo 

(FRANÇA, PINHEIRO & ASENSI, 2007). 

Para Malta, Cecílio & Merhy (2004), o modelo assistencial na saúde suplementar 

consiste na organização das ações para intervenção no processo saúde-doença, articulando os 

recursos físicos, tecnologia e humanos, para enfrentar e resolver os problemas de saúde de 

uma coletividade. A existência de modelo que consiste na organização das ações para a 

intervenção no processo saúde-doença, articulando os recursos físicos, tecnológicos e 

humanos, para enfrentar os problemas de saúde da coletividade é o ideal para a busca da 

atenção integral do usuário. No entanto, existem modelos como é o caso da saúde suplementar 

que desenvolvam exclusivamente intervenções de natureza médico-curativista e que possuam 
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uma lógica de atenção a demandas. Dessa maneira o modelo comumente praticado pela saúde 

suplementar consiste em uma prática fragmentada, centrada em produção de atos. Para a 

superação desse cenário impõe-se um novo referencial, assentado no compromisso ético com 

a vida, com a promoção e recuperação da saúde, discutindo de forma integrada. Além disso, 

reforçando a integralidade da assistência pelo acompanhamento da linha de cuidado, evitando 

assim a sua fragmentação e a lógica indutora de consumo. 

Regular efetivamente a assistência à saúde significa, claramente, assumir como 

objeto das preocupações regulatórias o resultado global de que toda a cadeia de atenção, 

composta dinamicamente de diversas unidades articuladas para a produção do cuidado em 

saúde, possa trazer para o quadro de saúde de determinado grupamento populacional e o seu 

mundo das necessidades. O produto desta equação é decorrente de uma interação de variáveis 

de responsabilidade, que necessariamente devem envolver as operadoras, todo o seu conjunto 

de prestadores, os próprios usuários e a agência reguladora. Portanto, este objeto complexo 

exige construções teóricas e ferramentas operacionais também complexas para a sua 

efetivação. Por isso, parece- nos claro que o mais importante, no momento, é estimular um 

debate, em particular com os profissionais de saúde e os usuários, o mais profundo e público 

possível, para que as posições verdadeiras e os seus argumentos sejam explicitados e um 

caminho comum seja encontrado (MERHY; JÚNIOR, 2007). 

 

5.4 CATEGORIA 2 – OS ASPECTOS RELATIVOS A ACESSO/BARREIRA POLÍTICO-

ADMINISTRATIVOS DO SUS 

 

As ações judiciais referentes à judicialização político-administrativa relacionados ao 

SUS estão representadas em dados relacionados ao repasse de verba do SUS, convênio 

Médico com o SUS, Tratamento médico-hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, 

ressarcimento ao SUS, Genética e Células-tronco, prescrição por médico não vinculado ao 

SUS, Financiamento do SUS e vigilância e epidemiológica. Todas essas condições revelam o 

seguinte questionamento, quais são as possíveis reflexões para fortalecimento do SUS, uma 

vez que possui objetivo diverso do discutido na saúde suplementar. Já que as ações do SUS 

possuem um nível de complexidade muito maior, principalmente pelo seu alcance e por sua 

difícil tarefa de atenção integral ao usuário. 
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Quadro 9 – Ações Judiciais Referentes à judicialização política-administrativa relacionados 
ao SUS, Rio de Janeiro -2015-2017. 

Cód. Assunto 2015 2016  2017 Todos os 
anos 

10065 Repasse de verba do SUS 0 1  0 1 
10067 Convênio Médico com o SUS 20.635 24.408  21.094 66.137 

10069 Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos 16.524 15.789  9.470 41.783 

10070 Ressarcimento ao SUS 27 15  10 52 
10071 Genética / Células Tronco 5 2  4 11 

10856 Prescrição por Médico não vinculado 
ao SUS 5.671 5.750  3.808 15.229 

11852 Financiamento do SUS 237 498  645 1.380 
11853 Vigilância Sanitária e Epidemiológica 110 68  64 242 

 

Ao analisar as políticas de prática administrativa do SUS observa-se falha gerencial, 

sobretudo na rede hospitalar, e com isso há deficiências quanto ao desenvolvimento dos 

serviços e à aplicação de financiamentos, o que corrobora para a criação de mais serviços 

ineficientes com consequentes casos de judicialização da saúde (MENDES; BITTAR, 2014). 

Conforme verificado na tabela há grande ocorrência de ações judiciais referentes à gestão 

pública de saúde. No entanto, estudos e novas discussões têm sido realizados para a melhoria 

das ações de cuidado. Mas cabe considerar que um projeto político busca dificultar a 

efetividade dessas discussões. Para Menezes et.al (2017), a valorização dos usuários como 

sujeitos do conhecimento resulta no deslocamento do conceito de agir “leigo”, de uma 

condição ligada convencionalmente ao desprovimento do saber formal, para uma conotação 

ativa e legítima, que confere ao saber “leigo” o estatuto de um conhecimento válido para 

expressar novos modos de existência e de ação, sem estar atrelado à legitimidade unilateral do 

conhecimento científico ou profissional especializado. E nesse sentido, se forma conversas 

que contribuem para a formação do serviço. 

Uma das possíveis condições para discussão de ações conceituais de propósito é 

realizado por questionamentos da intersetorialidade. Dentre os vários conceitos de 

intersetorialidade, há convergência de que pode ser compreendida como a articulação entre 

diferentes setores e atores, compartilhamento de poderes e de saberes com o objetivo de atuar 

de forma integrada sobre problemas e demandas. No Brasil, a intersetorialidade é valorizada 

no discurso de diversas políticas públicas, a exemplo da Educação, Saúde e Assistência 

Social. Na Educação, está associada à idéia de parceria e colaboração entre instituições 

governamentais, não governamentais e a sociedade, como uma alternativa para melhoria dos 

processos educacionais. No campo da Saúde, tem sido considerada como elemento 
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fundamental para a mudança no modelo de atenção e reorganização do sistema. A 

intersetorialidade se anuncia como uma das formas de operacionalização da gestão social 

viável que se apoia em uma articulação possível entre os diversos atores sociais (gestores, 

técnicos e usuários (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2016) 

Mas de que forma esse conceito pode nos ajudar a refletir dados tão alarmantes, 

nesse sentido podemos destacar o pensamento de Garajau (2013), que refere a  

intersetorialidade como solução possível para melhor atividade de gestão, sendo no seu 

entendimento  que essa, articular saberes requerendo uma “readequação” dos serviços 

ofertados pela gestão pública, além de uma readequação na caracterização e envolvimento dos 

sujeitos no processo de operacionalização das atividades de gestão. Percebe-se que a estrutura 

posta nos modelos tradicionais, os planos e as ações, perpassam por uma padronização 

pautada em decisões e definições das necessidades coletivas formuladas a partir da perceptiva 

de técnicos e especialistas. Incluir a intersetorialidade como eixo de operacionalização da 

gestão social no campo das políticas públicas é um desafio, pois historicamente a 

administração pública não foi organizada por esta referência. 

De acordo com Martins & Waclawovsky (2015) a falta de planejamento, o trabalho 

em equipe envolvendo diferentes profissionais, a busca pela qualidade do atendimento, a 

universalidade, o financiamento dos serviços públicos, a equidade, o excesso de burocracia, a 

descentralização e a falta de participação popular são os principais problemas encontrados 

pelos gestores públicos. Para que esses problemas sejam sanados categorias centrais do 

pensamento estratégico, tais como: ação, papel do Estado, constituição de atores sociais, 

poder, devem ser consideradas.  Ao pensar em como os atores sociais estão historicamente 

situados e como isso interfere na ação da gestão também é um desafio. É de suma importância 

que os gestores conheçam os problemas que ocorrem durante o exercício da gestão para que 

estejam preparados para enfrentá-los, pois como se sabe, a falta de planejamento compromete 

todo o processo de gerência, acarretando em ações desnecessárias ou gastos desnecessários. A 

busca pela qualidade do atendimento é um objetivo constante da gestão e, assim sendo, é 

importante que o gestor tenha um planejamento e esteja comprometido para que ela seja 

alcançada, da mesma forma que a universalidade. 

Alguns problemas em relação as questões estão também relacionados a questões que 

antecedem o planejamento. Estão na esfera política tais problemas que na verdade 

parcialmente com os questionamentos de saúde.  Para Silva et al (2003), nota-se, portanto, 

que há uma contradição entre os princípios norteadores do SUS e a forma pela qual esta 

política está sendo efetivada, diante de uma tensão histórica: a saúde como bem público e a 
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saúde como mercadoria. Inseridos num contexto do projeto neoliberal no qual os interesses 

econômicos se sobrepõem as necessidades sociais, presenciamos um cenário de 

enfraquecimento das políticas públicas e da proteção social nos três âmbitos: saúde, 

previdência e assistência sociais que juntas formam o tripé da Seguridade Social, concebida 

desde a Constituição Federal de 1988. 

Voltando ao planejamento, sua falta assim como: a deficiência gerencial, Integralidade 

das ações, interação entre multiprofissionais e qualidade resolutiva da assistência, Trabalho 

coletivo, Equidade, Universalização, financiamento, modelo institucional, do modelo da 

atenção à saúde, da gestão do trabalho e da participação social, Incompreensão da missão do 

SUS, Burocracia, Descentralização, Participação popular, "Dupla-porta", Regulação do acesso 

à assistência em saúde, Gestão dos recursos humanos, Regulação, o controle, a avaliação e a 

auditoria e Gestão da qualidade dos serviços são barreiras encontradas por usuários para a 

efetivação do direito à saúde (MARTINS & WACLAWOVSKY, 2015). 

Para Frederico (2015), se a saúde coletiva pretende pensar (e contribuir para) a ação 

presente, em especial a transformadora, é importante ter clareza que análises históricas tendo 

como premissa conectar por meio da dialética política.  Devem-se considerar os números 

totais e parciais de questões que aparecem como barreiras ao acesso aos serviços. Não é 

questão de discutir isoladamente a melhor abordagem, mas problematizar dialeticamente a 

produção teórica em saúde, em especial, em momentos que podem ser de recorrentes rupturas 

políticas reacionárias, processo que pode estar em curso no Brasil. Este processo pode levar a 

uma identificação negativa da saúde no Brasil, colaborando para uma má relação entre a 

gestão pública e a produção do serviço. 

Um dado relevante nesse trabalho é a relação suplementar de atenção à saúde voltada a 

gestão de serviços. Com um total de 66.137 processos em relação a convênios médicos com o 

SUS, podemos perceber demandas variadas que colaboram para mais uma vez a discussão 

cair nos questionamentos da saúde suplementar. Uma vez que esses processos possuem 

origem direta de processos referente a gestão de pactos administrativos para a produção do 

serviço. Essa realidade também fica evidenciada no fornecimento de produtos como 

medicamentos e quanto à prescrição médica de profissional não conveniado. O fato do SUS 

ser uma rede complexa de atenção à saúde leva, naturalmente, o serviço possuir muitas 

barreiras aos usuários. O local onde essas barreiras são originadas é diverso e isso deve ser 

cada vez mais discutido, uma vez como supracitado o usuário encontra tacitamente barreiras 

na saúde suplementar já que a proposta filosófica de atenção já é frágil.  

 



85 

 

5.5 CATEGORIA 3 - A PRODUÇÃO DE  ACESSO/BARREIRA e 

VULNERABILIDADES NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO SUS 

 

Para Franco (2004), a assistência à saúde, nos níveis de especialidades, apoio 

diagnóstico e terapêutico, média e alta complexidade, em geral representam um ponto 

importante de estrangulamento dos serviços de saúde. De um lado, os gestores do Sistema 

Único de Saúde (SUS) convivem com uma grande pressão de demanda por estes recursos 

assistenciais, à qual não se consegue responder, gerando muitas vezes longas filas de espera 

para alguns procedimentos. Por outro, estes serviços representam vultosos gastos para o 

orçamento da saúde. E que de início necessitamos olhar esses dados, já considerando um 

projeto político que tenta fragilizar a rede básica, aumentando assim assistência à saúde em 

níveis de atuação não pretendido pela filosofia do sistema. Abaixo podemos compreender 

melhor quais são os setores da assistência que mais geram judicialização: 

Quadro 10 – Ações Judiciais Referentes à judicialização da assistência no serviço do SUS, 
Rio de Janeiro -2015-2017. 

Cód. Assunto 2015 2016  2017 Todos os 
anos 

11854 Saúde Mental 539 786  838 2.163 
11855 Controle Social e Conselhos de Saúde 152 129  97 378 
11856 Hospitais e Outras Unidades de Saúde 5.648 7.118  7.647 20.413 

11857 Doação e Transplante de Órgãos; 
Tecidos/ Partes do Corpo Humano 175 142  97 414 

11884 Fornecimento de Medicamentos 1.569 1.655  1.307 4.531 
11885 Unidade de terapia intensiva (UTI) 5.212 7.811  8.028 21.051 

30348 Realização de Exames / Cirurgia de 
Eficácia Não Comprovada 49.817 50.067  35.140 135.024 

30425 Internação em C T I / U T I 21.443 16.167  10.126 47.736 
30426 Internação Hospitalar 68.054 77.708  62.994 208.756 
30428 Terapias Alternativas 40 36  22 98 

30429 (Tratamento Médico - Outros) 
Desabilitado - Utilizar Código 11.884 1.691 1.511  1.031 4.233 

30430 Cirurgia 15.263 13.462  9.055 37.780 
 

Em relação ao Brasil se sabe acerca da histórica crise na assistência à saúde, e neste 

mesmo contexto surgiu o SUS, que possuía propostas para aprimorar a perspectiva existente 

no país. Entretanto, após sua implementação muitas falhas não foram superadas (SANTOS; 

LACERDA, 1999). É notável que ainda hoje o SUS apresente deficiências na sua assistência, 

e com isso, como visto pelos dados na tabela, há ocorrência de ações judiciais pela 

insatisfação dos usuários da rede pública de saúde em variadas modalidades. Mas 
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necessitamos refletir se o fato da Rede ser ampla e sua atenção buscar como principio a 

integralidade, a universalidade, a equidade e tantos outros princípios, proporciona uma 

margem aumentada de intenção para a compreensão do que é direito e o limite de alcance 

desse direito á saúde. 

Para Lisboa e Souza (2017), vale lembrar que a formação do consenso quanto a 

melhoria da assistência passa, primeiramente, pela resolução da divergência entre os gestores 

do SUS, das distintas esferas de governo. Quanto às falhas de gestão, a solução não parece 

difícil. E que quanto a questão do resultado das judicializações que juízes se amparem, ao 

menos, com conhecimento de causa, conforme recomendado pelo próprio Conselho Nacional 

de Justiça, levando ainda em consideração as alternativas disponíveis no SUS e os protocolos 

clínicos vigentes. Para fazer avançar a construção desse consenso, envolvendo tanto 

prescritores e gestores da saúde quanto operadores do direito.  

 O Brasil é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo 

o quinto maior do mundo em área territorial (equivalente a 47% do território sul-americano) e 

sexto em população (com mais de 200 milhões de habitantes). Além de ser uma das nações 

mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de 

variados locais do mundo (IBGE, 2016). Possui um sistema de saúde público para todos, em 

uma rede diversa e complexa que busca atender a todos, mesmo em locais mais longínquos e 

de difícil acesso, que por sua vez como produto final acontece tanto barreiras que nascem de 

diversos espaços, desde o territorial, da diversidade, da gestão e de mais diversos fatores 

como, por exemplo, a assistência na ponta das atividades de serviço à saúde. Esse é um direito 

e é denominado direito à saúde. 

  O direito à saúde deve ser encarado como direito fundamental, social, subjetivo, 

passível de ser tutelado judicialmente caso o Estado não promova as prestações materiais 

necessárias à sua completa realização. A intenção de se atribuir a determinados direitos a 

qualificação de direitos fundamentais, não leva a restrição e à satisfação de objetivos 

meramente acadêmicos, despreocupada de qualquer consequência prática e política. Ao 

revés, todo direito fundamental é acima de tudo uma norma de caráter principiológico, 

dotada de força normativa, e cuja aplicação não se restringe a casos pontuais e específicos, 

estando apta para promover a máxima eficácia dos valores garantidos pela Constituição 

Federal. A prestação de assistência farmacêutica, ou, melhor dizendo, a falta ou a falha na 

prestação da assistência farmacêutica é um fator que evidencia a ineficiência da estrutura do 

SUS - Sistema Público de Saúde e caracteriza patente afronta ao direito fundamental à 

saúde (GANDINE, BARIONE & SOUZA, 2007). 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo_no_Brasil�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_%C3%A9tnica_do_Brasil�
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil�
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Mais uma vez voltamos a possíveis possibilidades para resolução das barreiras em 

relação a assistência.  Para Azevedo et al (2017) o tema da gestão, especialmente o da 

excelência e qualidade do cuidado nos hospitais, tem assumido um papel cada vez maior na 

agenda dos gestores, profissionais de saúde e usuários. Neste contexto, intensificam-se os 

estudos e as iniciativas de adoção de diretrizes e protocolos clínicos, de acreditação hospitalar, 

de definição de padrões e busca de maior segurança para os pacientes, entre outras medidas 

cuja finalidade é a qualificação da assistência hospitalar. No âmbito dos serviços assistenciais, 

o planejamento centrava-se na elaboração de planos de ação. A construção de tais planos 

mostra-se como processo institucionalizado favorável à discussão dos problemas em equipe 

sempre pautados pela busca de monitoramento, metas e indicadores. Relatórios de Atividade 

Mensal e indicadores estavam afixados em quadros nos respectivos setores 

No momento, o assunto é candente na comunidade jurídica, na comunidade médico-

farmacêutica, na administração e na imprensa. Isso porque a população tem se valido do 

Poder Judiciário para executar essa prestação, ou seja, o Judiciário tem sido provocado a 

coagir a Administração a cumprir o dever que a Constituição lhe impõe, garantindo, assim, 

o exercício do direito à Saúde (GANDINE, BARIONE & SOUZA, 2007). No entanto, na 

assistência podemos ter mais barreiras que não seja de ordem não apenas estrutural, mas 

inerentes aos profissionais e suas características, desse modo vamos discutir nesse momento 

cada indicador e setorial apresentado. 

A saúde mental a cada ano possui um aumento de judicialização no Estado do Rio de 

Janeiro totalizando 2.163 judicializações nos anos de 2015, 2016 e 2017. A atenção à saúde 

mental vem sofrendo graves barreiras para a produção do seu serviço. A análise dos atos 

normativos do MS – Ministério da Saúde apresenta um caráter aditivo e incremental, pelo 

qual responde às necessidades de fortalecimento dos CAPS e do conjunto da rede de atenção 

em resposta à complexidade do processo político e às novas demandas identificadas após a 

Reforma. O uso de leitos em hospitais gerais para a saúde mental, por um lado, e a criação de 

serviços mais ágeis e adaptados às populações em situação de rua, como os Consultórios de 

Rua, mostram o caráter incremental da resposta governamental. Na mesma direção se 

inscrevem programas como as residências terapêuticas e as bolsas de auxílios às famílias 

(RIBEIRO et al, 2016) Cabe ressaltar nesse trabalho a dificuldade que profissionais e gestão 

estão sofrendo para dar continuidade ao trabalho e a assistência aos usuários. Esse processo é 

o que pode contribuir para o próprio número crescente de judicialização. 

 A respeito do Controle Social e o Conselho de Saúde, também aparecem no estudo 

com dados crescentes de judicialização. No entanto, cabe ressaltar que compreender o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988�
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conceito e para que serve podem ser instrumento forte para os atores resolverem problemas de 

barreiras ao serviço. De acordo com Brasil (2013) a democracia transforma a realidade, 

possibilita construir os caminhos percorridos pela humanidade e dá sentido aos outros 

princípios: igualdade, liberdade, diversidade e solidariedade, o conselho de direito são órgãos 

colegiados, permanentes, paritários e deliberativos que formulam, supervisionam, avaliam, 

controlam e propõem políticas públicas. Por meio desses conselhos, a comunidade com seus 

representantes participa da gestão pública. Conselho de Saúde órgão que, em questão, pode 

ser compreendido como colegiado deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em cada esfera de governo. Faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos 

municípios, dos estados e do governo federal.  E os dados que podemos verificar onde o 

conselho é judicializado principalmente não fez o papel requerido. Dessa maneira, precisamos 

pensar em soluções para tal barreira que em nível estrutural e fundamental para a boa 

efetividade do sistema interfere na geração de barreiras. 

 Os processos relacionados a doação e/ou transplante de órgãos são também uma nova 

discussão no sistema judiciário. De acordo com Santos (2016), a judicialização é fruto de um 

aumento da participação social da população, seja exigindo direitos, seja cobrando dos atores 

políticos ações e garantias constitucionais. As demandas por transplante de múltiplos órgãos 

surgem em virtude da necessidade daquele tipo de tratamento, devendo assim todo o cuidado 

e atendimento ser disponibilizados aos que deles necessitam. Questões orçamentárias devem 

ser resolvidas de maneira conjunta entre o legislativo e o executivo, visando sempre o 

fomento de políticas públicas para atender à população de forma integral. A União deve criar 

mecanismos que melhor possibilitem o desenvolvimento de novas tecnologias, buscando 

parcerias ou até mesmo formalizando convênios que envolvam a capacitação técnica de 

equipes brasileiras, para que o sistema atenda de maneira satisfatória a todos que dele 

necessitem, principalmente por serem diretamente ligados ao direito à vida de forma tão 

linear. 

 Os fornecimentos de medicamentos aqui aparecem ligados a assistência e possuem 

uma característica ligado a internação. Outros pontos serão discutidos sobre essa temática na 

próxima categoria. Em relação à internação, muitos foram os processos, ao todo 135.024 

foram encontrados diante da realização de exames ou procedimentos. Esses dados apresentam 

relevante discussão quanto a medidas dentro do serviço que possam evitar tais judicialização. 

Para Gomes et al. (2014), no caso da judicialização de procedimentos, destacaram-se as 

representações judiciais públicas ou gratuitas, com importante atuação do Ministério Público. 

A idade acima de 50 anos, sexo masculino, com ocupação nas categorias aposentados e donas 
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de casa são os mais frequentes em  estudos  referente a outros estados. Os procedimentos mais 

solicitados na maioria das vezes são: internação, internação em CTI, ressonância magnética, 

consulta em atenção especializada, gastroplastia, implante de marca-passo de câmara dupla, 

tratamento em psiquiatria, artroplastia de quadril e joelho e injeção intravítrea, 

respectivamente. Cabe salientar o papel do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da 

defensoria pública e para o plantão judicial que busca resolver tais demandas. Existe um 

problema específico nesse caso que é a falta de perícia do judiciário para avaliar os casos 

relativos a procedimentos. 

Em relação aos processos relativos as terapias alternativas, podemos a partir da 

análise mais criteriosa dos dados, identificar que houve procedimentos feitos por diversos 

profissionais que não condizem com a ciência e além disso, de outros sujeitos sem habilitação 

profissional que realizam procedimentos diversos. Cabe ressaltar que a lei 1.297 de 2011, 

dispõe sobre o exercício da profissão de Terapeuta Holístico e dá outras providências. E cabe 

compreender que a lei define em seu artigo 3º os profissionais habilitados para tal.  

Considera-se terapeuta holístico, para efeito desta lei o profissional que atua nas seguintes 

áreas: acupuntura, moxabustão, shiatsuterapia, auriculoterapia, terapia ortomolecular, terapia 

antroposófica, apiteria, neuropatia, yogaterapia, quiropatia, osteopatia, eutonia, terapia 

quântica, cromoterapia, terapia ayurvédica, terapia floral, aromaterapia, osteopatia, terapia do 

toque, magnetoterapia, reflexologia, psicoterapia, fitoterapia, homeopatia, terapias 

psicossomáticas, naturismo, hemoterapia, musicoterapia, terapia através da hipnose, terapias 

através da meditação, quiropraxia, terapia da respiração, iridologia, terapia reichiana, 

regressão, medicina indiana, medicina chinesa, bioenergia, osteopatia, massoterapia, tai-chi-

chuan, hidroterapia, termais, radiestesia, geoterapia, qi gong, Do-In e chi kun.(BRASIL, 

2011). 

Em relação a terapia alternativa podemos considerar que alguns locais de atenção ao 

SUS dispõe de tal serviço, mas revelam judicialização principalmente pelo fato de não 

estarem diretamente vinculado no serviço como prática, mas sim como ação profissional 

isolada de alguns profissionais. Já em relação a procedimentos efetivamente invasivos no 

caráter físico temos um numero de judicialização a nível de solicitação ou pedido de cirurgia e 

essas judicializações, muitas vezes estão mais relacionadas com a regulação de vagas, ou com 

as condições do local para efetivação do que como procedimento que leve diretamente a dano, 

já que esses estão mais concentrados no direito privado de produção de serviço.  Para Santos 

(2014) a judicialização advém, portanto, da necessidade de obter uma prestação positiva do 

Estado, para dar efetividade ao direito à saúde, garantido pela Constituição Brasileira, que, 
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todavia, não é concretizado em sua plenitude. Assim, cabe ao judiciário, através de suas 

decisões, prover o acesso à saúde, quando solicitado. E cabe a todos a relação de compreensão 

de funcionalidade do SUS. Para isso a participação de todos os atores envolvidos é 

fundamental. 

 

5.6 CATEGORIA 4 - ACESSO/BARREIRA E AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E 

INSUMOS NO SUS 

 

De acordo com D’Espíndula (2013), a determinação judicial do fornecimento dos 

medicamentos pode ser ou não benéfica. Sem tempo para prévia avaliação da real 

necessidade. O juiz culmina por liberar o medicamento pleiteado, podendo ou não contribuir 

para uma melhoria da qualidade de vida do requerente em particular e da população assistida 

em geral. Tem como resultados positivos induzir a atualização de programas e protocolos de 

práticas terapêuticas. Como resultados negativos, em vários casos, uma precoce incorporação 

de medicamentos, visando reduzir as demandas judiciais, por vezes sem atender 

adequadamente aos critérios de eficácia, segurança e prioridades sanitárias. 

O quadro 11 apresenta ações judiciais referente à judicialização de medicamentos e 

insumos relacionados ao SUS. Dentre as queixas estão os medicamentos não padronizados 

pelo SUS, medicamentos (outros) que são medicamentos diversos, medicamentos sem 

registro junto a ANVISA. Insumos, tais como: fornecimento de leite, fornecimento de fraldas, 

equipamento médico-hospitalar, fornecimento de insumos outros e medicamentos e outros 

insumos em relação ao juizado fazendário. Compreendendo como dever do Estado a 

disponibilidade de medicamentos e insumos vamos a partir de agora discutir tal relevância 

para o processo de judicialização. 

 

Quadro 11 – Ações Judiciais Referentes à judicialização de medicamentos e insumos 
relacionados ao SUS, Rio de Janeiro -2015-2017. 

Cód. Assunto 2015 2016  2017 Todos os 
anos 

30431 Medicamento Não Padronizado Pelo S 
U S 4.432 4.352  3.722 12.506 

30432 Medicamentos – Outros 240.401 255.181  219.325 714.907 

30433 Medicamento Sem Registro Junto à  
Anvisa 313 513  325 1.151 

30435 Fornecimento de Leite 3.040 2.921  2.031 7.992 
30436 Fornecimento de Fraldas 1.566 1.583  1.114 4.263 
30437 Equipamento Médico-hospitalar 1.560 1.412  945 947.972 
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30438 Fornecimento de Insumos – Outros 10.129 9.500  6.753 26.382 

30459 Medicamentos e Outros Insumos de 
Saúde - Juizados Fazendários 33.930 40.299  32.633 106.862 

 

A população brasileira sabe que o Estado possui como dever garantir o acesso à 

saúde como direito, o que inclui a oferta de medicamentos e insumos que devem ser 

disponibilizados pelo SUS, o qual possui como um de seus princípios a universalidade que 

trata diretamente sobre tal contexto. Todavia, observa-se uma desigualdade no alcance dos 

usuários, o que ocasiona descontentamento e consequentes ações judiciais para reivindicação 

de serviços, fato observado pelos dados fornecidos pela tabela (PONTES et al., 2009). 

Para D’Espíndula (2013) a Política Nacional de Medicamentos (PNM), levanta a 

reflexão sobre o conceito relativo à essencialidade dos medicamentos. Esse conceito envolve 

o desenvolvimento científico e tecnológico, a produção de medicamentos, a verificação de sua 

qualidade, a regulamentação sanitária, e o desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos para um melhor acesso aos medicamentos. Os medicamentos têm avaliação de 

eficiência e efetividade, além da relação custo-benefício, segurança e relevância pública; 

envolvem seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização 

(prescrição, dispensação e uso). 

A portaria n 1555, de 30 de julho de 2013, dispõe sobre as normas de financiamento 

e de execução do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único 

de Saúde. Nela aparece o dispositivo relacionado ao componente Básico da Assistência 

Farmacêutica que se destina à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à 

Saúde. Quanto ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 

normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, valores de seus orçamentos 

próprios com índice consideravelmente baixo. Por exemplo, União: R$ 5,10 (cinco reais e dez 

centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis 

centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos e 

Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a 

aquisição dos medicamentos e insumos (BRASIL, 2013A) 

Esses valores podem ser considerativos quando olhamos para uma questão clássica que 

direciona o próprio modelo do SUS. Este atende a todos sem distinção e com um alcance 

muito maior do que a Rede Privada e isso gera um custo altíssimo. Sem considerar a 
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corrupção que faz esses valores caírem assustadoramente, podemos compreender que o valor 

pode afetar a qualidade e a efetivação do serviço em algum momento. Já a portaria 1554 de 5 

de junho de 2013, a dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a 

medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do 

tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Os 

medicamentos que fazem são financiados a partir de critérios: - complexidade do tratamento 

da doença; - garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado; 

e - manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS (BRASIL, 2013B). 

O Ministério da Saúde regulamenta estratégias muito relevantes para a garantia do 

acesso a medicamentos, mas os dados desta dissertação mostram que a instância 

administrativa não têm podido atender ao que dispõem estas portarias, acontecendo, então, a 

busca da população ao acesso farmacêutico por meio judicial. D’Espíndula (2013), esclarece e 

faz refletir que o fornecimento dos medicamentos é de competência dos municípios, dos 

estados ou da União e a gestão deveria facilitar sua aquisição. Porém, muitas vezes o 

medicamento reivindicado não integra as listas do SUS 4 ou sequer recebeu liberação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para sua comercialização. Tal fato propõe 

algumas questões básicas: seriam as listas do SUS falhas, ao ignorar a necessidade da inclusão 

de certos medicamentos? Teria a indústria farmacêutica interesse em que novos 

medicamentos fossem incorporados rapidamente? Ignorariam os médicos o normalizado pela 

AF? Seja como for, parece estar sendo atribuído ao SUS a mera função de fornecedor de 

medicamentos, quando seu papel deveria ser o de integrar assistência médica e farmacêutica. 

Para Vidal et.al. (2017), algumas clínicas são mais evidentes quanto ao número de 

judicializações, o modelo de assistência farmacêutica vigente no Sistema Único de Saúde 

(SUS), com seus componentes básico, estratégico e especializado, não contempla o 

fornecimento de medicamentos para a assistência em oncologia, por exemplo. Não existe uma 

lista única de medicamentos antineoplásicos incorporados no sistema público de saúde, 

inexiste uma linha específica de financiamento destes medicamentos e as diretrizes clínicas 

em oncologia contemplam apenas alguns tipos de câncer. Seriam esses fatores possíveis 

motivadores para o grande volume de demandas judiciais por medicamentos antineoplásicos 

observado no Brasil? Em seu estudo conclui que as reduzidas proporções de medicamentos 

antineoplásicos e de indicações terapêuticas presentes na lista de medicamentos essenciais da 
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OMS e nos protocolos clínicos e diretrizes vigentes no país, com vias de financiamento 

estabelecidas somente para alguns casos específicos, sinalizam a importância de se ampliar o 

debate na busca de modelos alternativos que garantam a efetiva assistência terapêutica 

integral aos pacientes em tratamento de câncer. 

O uso racional de medicamentos é considerado um dos elementos-chave 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para as políticas de medicamentos. 

A PNM do Brasil, é definido como o processo que compreende a prescrição apropriada; a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o 

consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de 

medicamentos eficazes, seguros e de qualidade e sua promoção faz parte de uma das diretrizes 

prioritárias. O uso abusivo e desnecessário tem se mostrado crescente e dá visibilidade às 

inadequações das medidas de regulamentação, da comercialização, publicidade, hábitos de 

prescrição e formação cultural da população, entre outras. Desta forma, pensar em uma 

alternativa para promover a racionalidade para o “aprimoramento” é uma tarefa complexa, 

que envolve vários atores sociais e diferentes sistemas, incluindo aspectos sociais, 

econômicos, educativos, epistemológicos e clínicos. (ESCHER & COUTINHO, 2017) 

As orientações não adequadas para instituições e para os diversos atores são uma 

questão evidente para a discussão desses altos dados de judicialização. A necessidade que 

usuário possui de uma rápida resposta aponta um caminho direcional em relação ao direito à 

saúde e a proposição da judicialização. È necessário o usuário conhecer melhor às políticas 

públicas de saúde, uma vez que, não são de conhecimento da população, compreendendo o 

SUS e seus respectivos programas. (CARVALHO; LEITE, 2014; COSTA 2016). È o caso do 

elevado número de medicamentos não padronizados pelo SUS, o número de judicialização 

chegando a um total de 12.506 processos não irrelevantes perto dos outros mais de 700 mil 

processos não identificáveis, uma vez que sua demanda nos levanta um questionamento 

quanto a natureza do medicamento e sua importância para o tratamento. Muitos 

medicamentos seguem sem aparecer na lista de medicamentos financiados pelo SUS e estes 

geram um número de judicialização altíssimo. Questões precisam ser discutidas, como revela 

D’Espíndula (2013), sobre os pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa ou com 

registro em trâmite causam transtornos, tendo em vista a dificuldade maior na aquisição e o 

risco para a saúde dos usuários. Também há que se considerar a hipótese de que já possa 

haver no mercado medicamento com a mesma indicação. 

Outros insumos aparecem também nos dados com um grande número de 

judicialização, como leite, fraldas e outros insumos. Esses insumos diversos possuem um 
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número elevado, principalmente pela identificação da sociedade da obrigação do estado e por 

serem pessoas que necessitam de tais insumos para cuidados diversos.  

De acordo com Lima (2014), houve um aumento surpreendente em todas as 

categorias. Medicamentos, produtos farmacêuticos, leites e fraldas ainda representam o maior 

montante destinado, representando um aumento de aproximadamente 1150% até o ano de 

2015. Quanto ao equipamento médico hospitalar o assustador número de 947,972 processos 

nos anos de 2015, 2016 e 2017, afetam muito o judiciário e o próprio sistema de saúde. 

Outros insumos e medicamentos também foram referenciados com números altíssimos. 

Necessitamos compreender e discutir esses dados cada vez mais para que se possa criar 

soluções possíveis para essas demandas. 

 

5.7 A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E MEDIAÇÃO SANITÁRIA COMO 

ALTERNATIVA DO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

  

Abordar o tema da Mediação, como método de resolução de conflitos adequado, 

impõe previamente ter de falar sobre conflito, incluindo qual o seu significado, como o 

mesmo é definido pelos sujeitos, quais os elementos que o identificam, e em particular quais 

as particularidades e contexto que encontramos nos conflitos na área da saúde. De uma forma 

consensual e empírica, o ser humano considera o conflito como algo desagradável ou mesmo 

ruim, que deve ser evitado. No âmbito dos recursos humanos, em especial no mundo 

empresarial, veio a verificar-se uma alteração na forma como definimos o conflito. Neste 

sentido, de acordo com a moderna teoria do conflito, positivo ou negativo é o sentimento 

provocado pela situação de conflito e o comportamento adotado no decorrer de uma situação 

de discordância, correspondendo o conflito em si a uma situação inevitável. Assim, conflito  

corresponde a uma divergência que surge da interação entre pessoas ou grupos, que têm 

interesses, necessidades, valores ou pontos de vista, que são mutuamente percebidos como 

incompatíveis (NASCIMENTO, 2016).  

É certo que o Direito não se esgota na lei, e que muitas vezes as decisões judiciárias 

são o produto muito mais de uma fragilidade gerada pelo próprio sistema. E, por outro lado, 

se considerarmos que o direito não se esgota na lei e que é preciso reiteradamente recorrer aos 

princípios, levando em consideração o direito como o que se deve fazer. Quando o diálogo se 

torna estratégia as possibilidades podem ser diversas, calcadas na celeridade e na efetividade 

da garantia de direitos sociais. Para além da integralidade nasce um conjunto articulado de 

ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, conforme as 
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necessidades de cada caso, nos vários âmbitos de complexidade do sistema de saúde 

(D´ANTONIO, 2016).  

Os litígios judiciais ou extrajudiciais que envolvem múltiplas partes são complexos e 

tendencialmente conflituosos, razão pela qual os processos dialógicos, consensuais e 

colaborativos permitem benefícios mútuos, de maneira rápida e econômica e com menor 

desgaste. Os meios extrajudiciais de resolução de litígios, em particular a Mediação e a 

Conciliação técnica, possuem diversas possibilidades. Assim, além das áreas tradicionais, a 

mediação tem gerado bons resultados em outras áreas como a organizacional – instituições e 

empresas –, internacional, político-social, comunitária, administrativa e escolar (ALVES, 

DELDUQUE; NETO, 2013). 

A Mediação Sanitária é um modelo alternativo de resolução de conflitos na área da 

saúde. Trabalha na perspectiva da tríade Direito, Saúde e Cidadania, por acreditar que é 

possível a conversa entre eles – Sistema de Saúde X Sistema Judicial –, partindo do 

pressuposto de que a atuação solitária de quaisquer desses atores, que integram esse 

fundamental Sistema de Saúde, não contribui para a necessária efetivação do Direito à Saúde. 

Não é plausível a performance judicial separada dos pressupostos técnicos, assim como não é 

possível que a técnica esteja em contrariedade com a social. A partir da democratização do 

processo coletivo de trabalho, permiti-se a corresponsabilização geral de todos os atores 

envolvidos, no âmbito jurídico ou não, nesse sistema que se pressupõe ÚNICO de saúde. 

Assim, torna-se necessário formar profissionais para que saibam conversar com pacientes e 

familiares, designadamente, sobre danos, viabilizando uma comunicação efetiva por meio da 

utilização de técnicas de facilitação, negociação e mediação (ALVES; DELDUQUE; NETO, 

2013).   

Mais uma vez a Mediação Sanitária é um modelo alternativo de resolução de 

conflitos na área da saúde. As relações em saúde transcendem a ótica bilateral do médico com 

o paciente, para envolver muitos outros atores presentes em um sistema de saúde, advindo, daí 

conflitos de toda a ordem, internos e externos ao sistema, criando condições para a 

judicialização. Conflitos internos (como os assistenciais, organizativos e conflitos entre 

profissionais) geram desgastes e judicialização, como também fazem os conflitos gerados fora 

do sistema, mas com reflexos diretos dentro dele, assim como os conflitos sociais e conflitos 

legais igualmente geram a judicialização (DELDUQUE; CASTRO, 2015).  

A ação da Mediação Sanitária, na sua tríade Direito, Saúde e Cidadania, pela sua 

experimentação coletiva empírica, tem demonstrado ser proposta reformadora, moderna, 

democrática, solidária e de necessidade evidente na construção do direito à saúde, de forma 
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integral, universal, igualitária e humanizada. Os resultados práticos têm demonstrado o acerto 

da estratégia da mediação sanitária. Devido ao enfrentamento coletivo (solidário) dos 

problemas (causas) de saúde, os números comprovam efetivamente ser essa excelente 

estratégia para a redução da judicialização da saúde ou sua substituição, nos casos 

necessários, pela atuação refletida e resolutiva de seus atores (ASSIS, 2013).  

É assim necessário continuar a formar e certificar mediadores, mas também a 

advocacia para atuar de forma colaborativa em procedimentos de mediação, o que tem vindo a 

ser realizado no Brasil, com o apoio incondicional e interessado da Ordem dos Advogados do 

Brasil. No caso em particular da área da saúde é necessário formar profissionais para que 

saibam conversar com pacientes e familiares, designadamente, sobre danos, viabilizando uma 

comunicação efetiva por meio da utilização de técnicas de facilitação, negociação e mediação. 

(NASCIMENTO, 2016). 

Os processos de negociação, mediação e conciliação podem dar a ambas as partes 

um sentido de ultrapassagem do conflito, ajudando a aliviar o sentido bilateral dos agravos. 

Cria-se, assim, um clima de ausência de vencedores ou vencidos e fortalece-se a tão ameaçada 

relação clínico/doente. As partes atenuam comportamentos de confrontação e, no final, surge 

uma sensação de autorrealização, evitando disputas médico-legais ou outras, sempre 

indesejáveis, onerosas e penosas (CUNHA; MENEZES; OLIVEIRA, 2013). 

No cenário em que profissionais da saúde trabalham é notável uma rotina que exige 

rápidas tomadas de decisões baseadas em raciocínio clínico, cotidiano concomitante com 

intenso desgaste físico e mental, que por consequência, pode comprometer a qualidade da 

assistência prestada, e, portanto, gerar conflitos que possam resultar em ações judiciais. Em 

contrapartida, os profissionais em constante aprimoramento de seus conhecimentos e técnicas 

aplicadas para melhor cuidado prestado aos seus clientes. Nesse quesito consiste em 

necessidade de mais estudos acerca de todo o panorama do sistema de saúde vigente. É de 

conhecimento geral que o trabalho possui significância fundamental na vida de todos que 

vivem socialmente em comunidade, não só como meio de sobrevivência, mas também como 

forma de realização pessoal e de reconhecimento. Entretanto, muitas vezes o trabalho pode ser 

fonte de extremo desgaste físico e mental, algo bem frequente quando se trata do meio de 

trabalho de profissionais de saúde (FERREIRA; LUCCA, 2015).  

Levando-se em conta setores específicos em ambientes hospitalares é possível 

observar certos aspectos presentes na prática de profissionais da saúde, parâmetros que 

exigem muita atenção de tais profissionais que constantemente necessitam aperfeiçoar seus 

conhecimentos e práticas. Assim, sabe-se que pacientes em unidades de terapia intensiva 
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(UTI) são mais propensos a terem interações medicamentosas, avaliadas em diferentes níveis, 

sendo benéficas ou nocivas (CARVALHO et al., 2013).  

Outro dispositivo, o acondicionamento institucional gerado no âmbito da saúde em 

atuação conjunta entre instituições jurídicas, tem permitido atuação voltada para o domínio 

público, como alternativa ao processo de judicialização (RAMOS, 2016). Contudo, é preciso 

imprimir práticas e culturas inovadoras no âmbito do SUS. Uma atenção permanente para os 

conflitos sanitários, muitas vezes já esperados. Diante desse contexto, o SUS enfrenta desafios 

para alcançar seus princípios, especialmente, frente à crescente demanda e o ambiente de 

crise. (ASENSI; PINHEIRO, 2016) 

O enfrentamento deve ser adequado beneficiando o paciente/demandante, gerando 

efetivas ações dos setores de saúde e de justiça, que possam superar as limitações de ambos os 

sistemas e respondam às demandas individuais judiciais e preservem e recuperem a saúde da 

pessoa (CARLOS, 2016). Médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e 

qualquer outro profissional da saúde deve ser o primeiro agente de estabelecimento de 

diminuição de conflitos. Devem seguir o código ético que já apresenta questões dobre a 

qualidade, efetividade e rapidez no atendimento. Efetivamente não é construtivo se apenas 

houver participação dos profissionais e a pouca aderência dos usuários no exercício da 

cidadania. Os interesses de ordem pessoais não podem sobrepor ao interesse público detentor 

de princípios tão seguros que beneficiam o cidadão. Na atual conjuntura política é não se 

alinhar a expressão filosófica do interesse público primário que gera benefício ao interesse 

comum (NASCIMENTO, 2016). 

 Compreendendo a diversidade de conflitos existentes na sociedade e as limitações 

do Poder Judiciário em dar resposta célere ao cipoal de demandas submetidas ao crivo 

jurisdicional, nascem a necessidade de alternativas de composição dos litígios, baseadas no 

diálogo e consenso. Acesso à Justiça não significa, exclusivamente, acesso ao Poder 

Judiciário, mas, principalmente, acesso à ordem jurídica justa, cujo eixo fundamental é a 

resolução dos conflitos pelo poder estatal. A juridicização, consubstanciada na resolução 

extrajudicial dos conflitos de interesses, traduz fenômeno inerente aos órgãos essenciais à 

função jurisdicional, destacando-se o Ministério Público e a Defensoria Pública que, com o 

instrumental que lhe é peculiar, apresenta força para a solução dos conflitos pela via 

consensual (SILVA, 2016). 

Os dados apresentados no presente trabalho mostram um número aos milhares sobre 

judicializações em diversos setores de atendimento em saúde. Cabe refletir quando há a 

necessidade de criar medidas de mediação próprias das ações de saúde.  
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No intuito de compreender fenômenos relacionados à prática do cuidado, relacionado 

ao processo de conflito, no exercício profissional, que possam levar à judicialização da saúde, 

os dados apresentam razoável quantidade de falhas no Sistema Único de Saúde (SUS) e na 

rede privada o que contribui para a judicialização da saúde de forma geral, não só pela 

atuação específica de profissionais da saúde, mas pela escassez de recursos oferecidos pelo 

sistema de saúde aos usuários. Apesar de atribuírem aspectos negativos ao fenômeno da 

judicialização abordado, como gastos não programados e comprometimento do princípio de 

equidade de acesso à saúde, há por outro lado uma perspectiva de que o ato de reivindicar o 

direito à saúde instituída pela Carta Magna possa ser uma ação de cidadania colocada em 

prática.  

Pode-se inferir que são necessários mais estudos na literatura que aprofundem o 

sentido ético, filosófico e político presente na problemática, além de discutir o tema nos 

espaços acadêmicos para maior reflexão e desenvolvimento de senso crítico. Ainda no que se 

trata do SUS é possível apontar uma frequente abordagem técnica e inflexível que consiste em 

um dos motivos de insatisfação de usuários. Diante de dilemas encontrados podemos 

considerar que na prática profissional salientam-se, conflitos éticos enfrentados, destacando-

se a importância, dentro desse contexto, do direito de escolha conferido ao paciente como 

condição ética. 

 

5.9 A EDUCAÇÃO E A ÉTICA COMO ALTERNATIVA DO PROCESSO DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
  

Quais as origens dos conflitos em saúde? Depois de diversas discussões a cerca da 

temática da judicialização da saúde, pudemos observar que o processo de cobertura do 

sistema de saúde, as dificuldades na carteira de serviço, os arranjos de financiamento mal 

sucedido, as barreiras geográficas, a utilização efetiva ineficaz, os entraves gerenciais e 

assistências são, sem dúvida, os principais problemas encontrados quanto a constituição do 

acesso, bem como, podemos considerar que divergências políticas, econômicas, técnicas e 

simbólicas,  são sem dúvida as barreiras que realmente impedem parcial o totalmente o fluxo 

de acesso à saúde. Pensando assim, podemos convergir duas perguntas. A primeira 

anteriormente realizada no inicio desse paragrafo: Quais as origens dos conflitos em saúde?  E 

a outra, movimento esse de discussão: Quais as alternativas ao processo de judicialização?  

Sendo assim, Podemos começar então, pelas perguntas.  
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Quais as origens dos conflitos? Podemos nesse momento pensar rapidamente nos 

próprios problemas de acesso e barreira. No entanto, há algo mais profundo que os resultados 

visíveis. Observem, Gadoti (2004), relata que a educação é a prática humana, considerando-se 

a profundidade e a amplitude de sua influência na existência dos homens. No entanto, a 

educação é mais vivenciada do que pensada. Não estamos querendo trazer aqui, a lógica da 

reprodução social de ensino, massificadora e imobilizadora, mas aquela na qual, o sujeito se 

torne cidadão. Ou seja, ganha a tal liberdade já discutida, ou felicidade no conceito filosófico 

da palavra. Educação não só para o sujeito se tornar cidadão. Para que ele não necessite de ser 

identificado apenas quando utiliza o judiciário. Cabe lembrar que essa educação não é só para 

o cidadão em formação, mas para os poderes. O executivo que precisa ser educado para a 

produção do serviço de forma ética e aliada aos princípios constitucionais, o judiciário na 

medida de não apenas ordenar fazeres mais de se colocar no papel ativo da resolução de 

conflitos em saúde, e até o legislativo, não mencionado anteriormente, mas que  desenvolve 

um papel crucial, pois é a instituição que cria nossas leis. Podemos ainda citar outros atores, 

mas nossa discussão não está voltada aos atores e sim a educação. Ou o entendimento de 

educação necessário para afetar esses diversos atores. 

Para Freire e Faudez (2017), É preciso conversar com fontes, entender a origem, 

descobrir as necessidades para que se possa compreender educação. Antes mesmo, de achar 

que podemos educar. Da onde vêm esses conflitos em saúde? Diante desses milhares de 

judicializações, podemos pensar em outros tantos conflitos em saúde, que os sujeitos 

envolvidos não podem por motivos diversos se colocar na mesma posição. São ações que 

nunca se constituíram, inclusive, por haver milhões de brasileiros não educados ou não 

formados como cidadão de direito e de existência. Ser cidadão, ter conhecimento, condições 

de compreender possíveis resoluções para o mal vivido não é privilégio de todos.  

Barcelos e Cols (2016) relatam em entrevistas a grupos populacionais a margem da 

sociedade, apresentando duras realidades: Anônimos, que com coragem e generosidade abrem 

suas vidas, povoadas de dramas e aflições diárias. São pais de três jovens dependentes de 

crack, mães enlutadas em busca de mensagens psicografadas de filhos mortos, profissionais 

do sexo que iniciaram suas atividades ainda na infância, os sem teto em busca de moradia em 

São Paulo, os cortadores de cana do interior do Nordeste, as famílias e equipes de saúde que 

se mobilizam para viabilizar um transplante de coração.  Onde está o erro? Será que é na 

própria existência dessas pessoas, ou nos conflitos sociais, políticos e econômicos que geram 

o enfraquecimento de uma sociedade? Não é apenas a educação que pode resolver tais 
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problemas, mas é fundamental para que o sujeito se faça cidadão e comece a realizar 

questionamentos.  

Parece que caminhamos para a pedagogia da pergunta! Sujeito de liberdade tão 

intrinsicamente constituída que postula questões e indagações críticas legadas a sua realidade. 

Talvez isso não seja quisto pelos que compreendem ignorância como instrumento de 

enriquecimento. Essa ignorância gera falência das instituições democráticas, da organização 

do sistema, da ligação direta da prática assistencial ligadas a princípios da condição humana. 

Freire (2017) relata que ensinar não é transferir conhecimento. Não podemos então falar 

bonito, sobre as razoes ontológicas, epistemiológicas e políticas da teoria. A construção do 

conhecimento deve envolver a todos! Claro que na atual conjuntura do país, parece mais fácil, 

ensinar autonomia ao ser educando sobre o aspecto conteudista do que, ensinar qualquer 

conceito ético. A ética no País se destroça das pessoas ao governo. Ou melhor, será que não 

seria do governo para as pessoas. É um movimento bidirecional difícil de gerar apontamentos, 

a não ser, se considerar a existência de um grupo político-econômico que prefere provocar a 

paralização dos atores sociais, com objetivo de enriquecimento de um grupo pequeno de 

pessoas. 

Vamos aos dados, quanto a saúde suplementar. Onde se constitui a medida possível de 

interferência que possa contribuir para a diminuição das judicializações propostas e para a 

resolução dos conflitos. Quanto a essa questão, tão delicada, compreendo que a resposta não 

está diretamente na própria saúde suplementar, mas sim, na saúde pública. Se a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, onde se baliza o conceito de qualidade que nos falta 

principalmente em termos estruturais, funcionais e assistenciais. A saúde suplementar mais se 

aproxima, quanto à judicialização, do direito do consumidor, do que ao direito à saúde. Isso se 

dá por haver descaracterização do entendimento de saúde e pela constituição de contrato no 

plano privado das relações. Fortalecer o serviço público não pode ser a única medida. A saúde 

suplementar existe, e não podemos esquecer que ainda falamos de saúde. Mediação sanitária, 

e as medidas educacionais e éticas aqui ficam um tanto quanto blindadas para nossa 

discussão. Vejamos,  no momento que se faz um contrato, mesmo se tratando de saúde o que 

pode ser mais cabido para a resolução de conflitos é a figura da juridicização, ou seja, 

discussão dos conflitos anterior a judicialização de formas não processuais, possivelmente 

administrativa. 

Em relação às judicializações na relação com a esfera político-administrativa, se faz 

necessário refletir sobre as práticas políticas e gerenciais de nossos serviços. Não há 

necessidade de texto científico, neste momento, para afirmar que o Brasil possui um colapso 
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na gestão e na política, diretamente ligadas uma outra, geram problemas que afetam 

diretamente a vida dos brasileiros. Gadoti, Freire e Guimarães (1986) já relatavam que a 

questão pedagógica é política. Pode ser observada a seguir: 

 

 A ideia é uma educação que venha ser construída, não só por 
educadores, mas por alunos, familiares, jornalistas, políticos, enfim. Por toda 
a sociedade brasileira, essa se repensando, reaprendendo o Brasil. Hoje 
estamos em um momento histórico que esse país está diferente. O país esta 
despertando, passando por cima de partidos políticos, de esquerda, de direita, 
e tomando a palavra. 

  

Não sabemos onde esse ideal se perdeu e se achou nesses últimos 32 anos. Esse texto 

parece mais atual do que a própria época que foi escrito, pelo menos no sentimento. A não 

ser, pela condição histórica polarizada que se constituiu nosso Brasil. Mas e a educação pode 

contribuir para a questão discutida da gestão político-administrativa. Bom quando se fala de 

gestão, podemos compreender que existem recursos, previsto em LOA, Lei orçamentária 

Anual, que estaticamente prevê a partir da descentralização a necessidade dos municípios, do 

Estado e do Governo Federal por sua vez. Então onde esta o problema? Na falta de dinheiro? 

Cofres privados não estariam nos noticiários se a falta fosse na fonte. Não podemos acreditar 

nessa hipótese, por tanto, se o problema é no translado desse orçamento. Ações não apenas 

educacionais mais éticas, e, porque não legais coercitivas devem ser empregadas para tal, 

problema. Simples? Não mais complexo do que qualquer discussão aqui realizada. Mas 

anteriormente discutimos o conceito de potencia na multidão. Essa é representada e caso 

esteja educada a coibir tais desastres teremos o inicio de uma modificação, modificada pela 

educação. Além disso, a participação popular no desenvolvimento das ações gerenciais só 

pode acontecer caso a população possua esclarecimento e conhecimento quanto a necessidade 

dessa participação efetiva. 

Quanto à judicializações assistenciais, essas podem ser amplamente discutidas pelos 

diversos atores sociais. Depende de muitos acontecimentos para o devido estabelecimento do 

direito para esses variados casos. Por isso, de antemão, deve a rede assistência de saúde, 

através dos profissionais de saúde e de seus gestores, compreender a importância  da 

resolução dos conflitos e de medidas que possam impedir novos conflitos. Por exemplo, uma 

das barreiras mais encontradas na proposição da saúde é a utilização efetiva do serviço. Por 

não haver educação social quanto a direito, conhecimento do próprio sistema, fluxo, entrada 

no serviço e etc, o cidadão acaba sendo não um contribuinte para o funcionamento, mas outro, 
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empecilho da produção do alcance de sua própria saúde. Essa educação é primária? 

Compreendo que deveria ser tratada em todos os níveis e de forma continuada. 

Medicamentos e insumos até então foram os indicadores que apareceram tanto em 

estudo documental de natureza primária quanto nas discussões realizadas em outras pesquisas, 

feitas em pesquisa documental secundária. Não vamos discutir cada medicamento ou insumo. 

Vamos pensar quão estamos paralisados diante questões diversas. Um dos medicamentos que 

aparece, por exemplo, nas solicitações de usuários para fins medicinais é a cannabis sativa, 

popularmente conhecida como maconha, pode ser utilizada no tratamento de doenças graves 

como o câncer e a epilepsia. No entanto, o problema aqui não é conseguir o produto, mas 

utilizar de forma legal. O congresso federal, já nega a liberação há décadas. O motivo é o 

embaralho cultural, religioso e moral de bancadas do legislativo. Mas uma vez, as barreiras 

para levar saúde a um indivíduo passa por diversos cenários e diversas barreira. Está barreira 

é uma das tantas previstas anteriormente. Mas a educação, a ética poderiam mudar não só o 

caso citado, mas tantos outros que geram a morte de milhares de pessoas, que não conseguem 

a continuidade de seu tratamento. 

Esse estudo está chegando ao fim, mas as discussões poderiam ser muito mais 

profundas, mas deixaremos interrogações para novos estudos.  

Não poderia terminar esse estudo, sem fazer uma reflexão subjetiva e pessoal sobre o 

que significa os dados estatísticos para a saúde. O que é uma demanda diante de milhões? Sei 

bem o significado do um porque perdi um ente querido porque não tive tempo de judicializar! 

O médico disse: existe um medicamento que pode aumentar muito a expectativa de vida de 

seu pai, mas você não poderá pagar. O SUS não fornece esse medicamento. Poucos podem 

pagar por esse medicamento! Diante disso, a impotência! Ao consultar o judiciário 

compreendi que o problema era muito mais complexo. Existia uma fila de milhares para a 

obtenção do medicamento. O câncer ósseo possui um prognóstico variado, muitos morreram 

antes. Meu pai morreu antes desse estudo acabar. Por isso, não sei se interessa tanto discutir, 

como muitos estudos a variação de dados relativos. Meu interesse aqui é olhar para esses 

milhares e subjetivar cada um, seja lá em que esfera for. Só podemos conseguir isso junto, na 

luta pela saúde. As judicializações isoladas fazem os números se acumularem. As ações dos 

diversos atores sociais e o fortalecimento do Sistema de Saúde podem fazer as judicializações 

não existirem.   
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6 CONCLUSÃO 

 

Foram constatadas limitações no que tange à escassez de literatura internacional 

acerca da judicialização da saúde, o que torna o processo válido de comparação entre sistemas 

de saúde em diferentes nações. Nota-se também na literatura nacional, em grande parte, 

ausência de estudos a nível da União, não havendo uma associação integral de dados sobre 

todo o território brasileiro. O contexto de judicialização ainda foi pouco explorado por parte 

da enfermagem. São necessários novos estudos bem delineados e controlados acerca da 

temática para maior elucidação do fenômeno. Analisando-se o que vem sendo produzido 

cientificamente sobre judicialização da saúde observou-se um sistema público de saúde falho, 

quando se trata especificamente sobre o Brasil, no qual uma série de deficiências desencadeia 

o fenômeno crescente de judicialização. Consequentemente, a própria conjuntura da 

judicialização causa outros problemas ao sistema. 

Observa-se como resultado da pesquisa uma falha de gestão em saúde. Como 

consequência há uma busca cada vez maior por garantia do direito à saúde por via judicial, e 

na tentativa de assegurar a integralidade em saúde, a equidade é comprometida. Em 

contrapartida, a recorrência ao Poder Judiciário caracteriza-se como último recurso viável em 

muitos casos para resolubilidade de uma demanda urgente em saúde. É notável a necessidade 

emergente de elaboração de novas políticas de saúde que possam sanar a demanda da 

população, e assim de forma indireta a problemática referente à judicialização poderá ser 

solucionada. 

Quanto à pesquisa de fontes primárias realizada no Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, novas práticas educacionais e referentes à mediação de conflito, devem ser 

incorporadas à sociedade, evitando que a morosidade processual do judiciário aconteça nos 

litígios em saúde. Hoje existem filas diversas na produção do acesso ao serviço de saúde, bem 

como existem inúmeras barreiras impeditivas para a produção do serviço. O judiciário parece 

ser o último local de efetivação do direito à saúde, mas se encontra atualmente, em um 

evidente desgaste. Dessa maneira, torna-se uma obrigação do cidadão gerar novas práticas 

que antecedam ao processo de judicialização. Essas práticas podem ser  a gestão pública, 

como relacionado a assistência direta ao usuário, pautada em um processo educacional de 

contribuição que atinja profissionais e usuários; medidas educacionais pautas na liberdade do 

sujeito e formação de um cidadão mais critico e reflexivo, edificando não só o sistema de 

saúde mas consolidando a democracia.  
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Este estudo verificou a ocorrência de um número altíssimo de judicializações, mas 

esse número é declinável. As medidas abordadas pelo Ministério público e pela defensoria 

pública, além das próprias instituições que produzem o serviço, se relacionam com essa 

diminuição. A participação popular para sua efetivação torna-se fundamental para a 

ocorrência desse processo. 

Estamos convencidos da importância da resolução de conflitos no âmbito da saúde. É 

importante que sejam identificados as barreiras e as dificuldades de acesso ao serviço de 

saúde, para que medidas possam ser tomadas. Essa iniciativa deve ser pluralizada para todos 

os atores sociais. O Poder Judiciário não pode ser concebido como uma estrutura totalizadora 

e revolucionária capaz de provocar, por si só, transformações emancipadoras na sociedade. A 

via de acesso ao Judiciário é um importante canal e instrumento de veiculação de 

reivindicações individuais e coletivas a fim de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, 

que não podem ser tratados como simples recomendações éticas ao Estado. Trata-se de uma 

exigência do Estado Democrático de Direito que os direitos fundamentais sejam respeitados e 

que entre os cidadãos não se estabeleça um fosso insuperável de vantagens e oportunidades. E 

o Poder Judiciário é, sem dúvida, uma importante via, não a única, de acesso dos cidadãos às 

instâncias do poder, para fazer cumprir os direitos e os valores fundamentais da democracia. 

Desta maneira, novos estudos devem ser criados para edificar as discussões acerca da 

judicialização da saúde, bem como ao observar os elevados índices de judicialização, criar 

resposta e mecanismos sociais para a diminuição de tais conflitos. Antes do fim, cabe ressaltar 

que pensar saúde é um desafio, pensar efetivação da saúde um desafio maior ainda. Mas se 

faz necessário. Pois a construção desse sistema foi constituído na luta. E nessa devemos 

permanece, para que a democracia possa funcionar e seus contextos sociais sejam eficazes.  
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