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RESUMO 

 

Apesar do direito à saúde ser constitucionalmente assegurado a todos e tendo o 

Estado a obrigação de garantir e prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, 

ainda há falhas na efetivação do acesso dos cidadãos aos medicamentos. Assim, as ações 

judiciais têm sido uma importante ferramenta como uma via alternativa de obtenção 

destes, exigindo um tipo de atuação do gestor, administrativa e judicialmente 

diferenciada.  Este projeto se propôs analisar as demandas judiciais por parte de usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS) impetrantes de ações judiciais cujo réu seja a Fundação 

Municipal de Saúde (FMS) do município de Niterói. Tratou-se de uma pesquisa quanti-

qualitativa, de caráter exploratório, que tem o objetivo de verificar as decisões judiciais 

para fornecimento de medicamentos na Comarca de Niterói no período de janeiro de 2011 

a dezembro de 2012, que tenham como objeto o acesso a medicamentos. Traçou-se um 

perfil das demandas e atores contidos no processo, aprofundando a discussão nesse 

sentido em municípios de menor porte. Das 38 ações judiciais impetradas contra FMS na 

comarca de Niterói entre 2011 e 2012 localizadas na 6° Vara Cível até a 10° Vara Cível 

que demandavam medicamentos, conseguiu-se analisar 15 processos (39%). Nestes havia 

o pedido de 45 medicamentos e 36 fármacos diferentes. Destacaram-se pela frequência 

nas ações os seguintes medicamentos: carbonato de cálcio + vitamina D, insulina 

glargina, divalproato de sódio e levotiroxina sódica, utilizados para problemas de saúde 

de elevada prevalência na população e frequentemente atendidos na atenção básica. Cabe 

ser assinalado que 39% dos medicamentos solicitados faziam parte de algum tipo de lista 

oficial, indicando possíveis problemas com a gestão da assistência farmacêutica no 

município indicando possíveis problemas com a gestão da assistência farmacêutica no 

município. O acesso a medicamentos pela via judicial tem contribuído para o desvio de 

recursos da atenção básica, assim como de outras contas municipais, através das multas 

e bloqueios determinados pelo Poder Judiciário, em decorrência do não-cumprimento dos 

mandados judiciais a tempo. Concluiu-se, pela análise quantitativa, 61% dos 

medicamentos identificados nas ações judiciais não estão padronizados pelo Ministério 

da Saúde, mas, mesmo nestas situações, os pedidos são deferidos pelos magistrados. Já 

pela análise qualitativa foi possível verificar que existe uma tendência do Poder Judiciário 

a prover os pedidos relacionados a medicamentos e que as decisões judiciais estão 

fundamentadas principalmente no artigo 196 da Constituição Federal, sem considerar a 

padronização de medicamentos adotada pelo Ministério da Saúde prevista em normas 

editadas por este órgão e baseando-se unicamente no receituário médico.  

 

 

 

Palavras-chave: Judicialização da Saúde, Tecnologias de Saúde, Assistência 

Farmacêutica, Política Nacional de Medicamentos. 
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ABSTRACT 

 

   Although the right to health is constitutionally guaranteed to all and that the 

State is obliged to ensure and provide necessary conditions for the full exercise , there are 

still gaps in the realization of citizens' access to medicines . Thus, the lawsuits have been 

an important tool as an alternative way of obtaining these, requiring a kind of acting 

manager, administrative and judicial differentiated. This proposed project is assessing the 

complaints by users of the Unified Health System (SUS) of plaintiffs whose lawsuits 

defendant is the Municipal Health Foundation (FMS) of Niteroi. This was a quantitative-

qualitative research, exploratory study that aims to verify the judgments for supply of 

medicines in the District of Niteroi from January 2011 to December 2012, which have as 

their object the access to medicines. Drew up a profile of the demands contained and 

actors in the process, furthering the discussion in this direction in smaller municipalities. 

From 38 lawsuits against FMS in the region of Niteroi between 2011 and 2012 located at 

6th Civil Court until the 10th Civil Court that required medication, we were able to 

analyze 15 cases ( 39 % ) . These were the order of 45 36 different medications and drugs. 

Stood out in the frequency shares the following drugs: calcium + vitamin D, insulin 

glargine, divalproex sodium and levothyroxine sodium carbonate, used for health 

problems of high prevalence in the population and often treated in primary care. It should 

be noted that 39 % of the requested drugs were part of some sort of official list, indicating 

possible problems with the management of pharmaceutical services in the municipality 

indicating possible problems with the management of pharmaceutical services in the 

municipality. Access to medicines via litigation has contributed to the diversion of 

resources from primary care, as well as other municipal accounts, through fines and locks 

determined by the judiciary, as a result of non- compliance with the court on time 

warrants. It was concluded, by quantitative analysis, 61 % of the drugs identified in the 

lawsuits are not standardized by the Ministry of Health, but even in these situations, 

requests are granted by magistrates. Have the qualitative analysis we found that there is 

a tendency of the judiciary to provide applications related to medicines and that judicial 

decisions are based primarily on Article 196 of the Constitution, without regard to drug 

standardization adopted by the Ministry of Health standards provided in edited by this 

body and relying solely on medical prescription        

 

 

 

 

Keywords: Health Technology, Pharmaceutical Services, National Drug Policy 
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1) INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O estudo proposto neste trabalho teve como foco a demanda judicial de 

medicamentos no município de Niterói e pretendeu avaliar o perfil das ações judiciais 

impetradas na Comarca de Niterói. 

No Brasil, apesar dos avanços nas políticas públicas de saúde, como a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do acesso aos serviços de saúde com a 

Atenção Básica a Saúde (ABS), a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) ainda há falhas do Estado em garantir o 

acesso a medicamentos, estando presente na agenda internacional e nacional como 

importante tema, inclusive nas metas do milênio (PNUD, 2009).  

Tanto a Constituição Federal como a Lei Federal n° 8.080/90 definem o objeto do 

direito à saúde incorporando o conceito da Organização Mundial da Saúde: “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a simples ausência de doenças 

e outros danos”. Também a Constituição do Estado do Rio de Janeiro afirma que todos 

têm o direito de viver com dignidade, sendo dever do Estado garantir a todos os serviços 

de saúde (Art. 8º). A Constituição do Estado do Rio de Janeiro especifica o direito referido 

garantindo que:  

“a assistência farmacêutica faz parte da assistência 

global à saúde, e as ações a ela correspondentes devem ser 

integradas ao SUS, garantindo-se o direito de toda a 

população aos medicamentos básicos, que constem de lista 

padronizada de medicamentos essenciais”. (Art. 299) 

(Figueiredo, 2010). 

 

O direito a Assistência Farmacêutica é fundamentado na Constituição Federal de 

1988 que define a saúde como um direito universal que deve ser garantido pelo Estado.     

Com base nisso, o SUS possui como princípios a universalidade de acesso aos serviços 

de saúde e a integralidade da assistência, cabendo a ele a execução de ações de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica (Art. 6°).  
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Como consequência das dificuldades no acesso a essas ações e serviços, o ingresso 

de ações judiciais vem se tornando uma das formas que os cidadãos encontraram para 

garantir seus direitos, reivindicando medicamentos contemplados nas políticas públicas 

elaboradas pelo Poder Executivo e, eventualmente, não disponíveis no SUS. 

Embora, nos últimos anos, tenham sido produzidos diversos trabalhos voltados a 

examinar as demandas judiciais de medicamentos, ainda são poucos os trabalhos que 

enfocam esta questão em municípios, em particular os de menor porte. Levantamento 

realizado por Figueiredo, Pepe e Osorio-de-Castro (2010), sobre os estudos de 

judicialização para obtenção de medicamentos, aponta inúmeros trabalhos de abrangência 

estadual (PEREIRA et al., 2010; BARCELOS, 2010; BORGES, 2007; LUIZA, 2003; 

MARQUES; DALLARI, 2007; MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005; 

PEPE et al., 2008; SANT’ANA, 2009) e alguns estudos voltados para análise do processo 

em capitais (FANTI, 2009; LOYOLA FILHO; UCHOA; LIMA-COSTA, 2006; VIEIRA; 

ZUCCHI, 2007), mas muito poucos na esfera municipal (FERREIRA, 2007; REÚS, 

2009). 

Para se investigar tal fenômeno da “judicialização da saúde” (demandas judiciais 

para acesso a serviços e insumos de saúde) na Assistência Farmacêutica, como 

instrumento de garantia do acesso, é necessário um estudo aprofundado da pesquisa neste 

sentido. 

A necessidade de fomento de pesquisa na área é reconhecida por profissionais e 

acadêmicos dos setores jurídicos e de saúde. O próprio Ministério da Saúde reconhece o 

incentivo ao estudo dessa problemática, como pressuposto importante para o 

fortalecimento da gestão de tecnologias em saúde.  

Uma compreensão do fenômeno da judicialização das políticas públicas de saúde, 

gerando produção de conhecimento na área que envolva conjuntamente o Poder 

Judiciário e a área da Saúde Coletiva, pode contribuir para uma melhora no processo 

decisório sobre problemas que envolvam demandas no campo da saúde pública, para que 

seja feito com maior clareza sobre os aspectos jurídicos e também técnicos. (Franco, 

2010) 
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2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), 

o direito à saúde como direito social passou a ser considerado direito fundamental e 

universal, com aplicabilidade direta como ação de relevância pública (ASENSI, 2010). 

Como esclarece Barroso (2007), os direitos fundamentais definidos constitucionalmente 

são direitos exigíveis. Assim, a Carta Constitucional “ampliou os instrumentos de 

proteção individual, permitindo um maior protagonismo dos tribunais” (BORGES; UGÁ, 

2009, p. 19) e propiciando um número crescente de ações judiciais com vistas a garantir 

esses direitos. 

A Constituição estabeleceu que é dever do Estado brasileiro garantir a saúde de 

todos os cidadãos. Isto inclui prover o “atendimento integral” às necessidades de saúde, 

sendo objeto de outras disposições legais. Desta forma, como afirmam Pepe e 

colaboradores (2010b, p. 461), é responsabilidade do Estado “garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços de saúde”, embora os processos judiciais, na perspectiva 

das ações individuais, possam estar privilegiando alguns em detrimento da maioria. 

Embora a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e as Leis nºs 8.080/90 (BRASIL, 

1990a) e 8.142/90 (BRASIL, 1990b) tenham definido amplamente o direito à saúde, não 

se ativeram aos limites de atuação do Estado no provimento destes serviços, 

possibilitando a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas estabelecidas com 

a intenção de garantir direitos constitucionais não atendidos (BORGES; UGÁ, 2009). 

No que se refere às demandas judiciais para obtenção de medicamentos, esses 

processos têm produzido significativos impactos nos gastos das instâncias 

governamentais com medicamentos, gastos estes que já não vinham acompanhando o 

crescimento dos orçamentos em saúde. 

Esses gastos, segundo Barros (BARROS, 2006 apud LAGO; COSTA, 2010), têm 

mantido um crescimento constante, embora desigual. Apenas no período de 2002 a 2005, 

o aumento dos gastos com medicamentos pelo Ministério da Saúde somou 84%; já os 

gastos com medicamentos outrora pertencentes ao componente de Medicamentos 
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Excepcionais, corresponderam a um aumento de 170%; com os medicamentos dos 

programas estratégicos, a 80%; e com os medicamentos da atenção básica, somente 68% 

(LAGO; COSTA, 2010). 

Segundo MAUÉS (2009), a elevação do número de ações judiciais para garantir 

o fornecimento de medicamentos tem ocorrido desde o ano 2000, tanto no âmbito dos 

Tribunais Estaduais como nos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal (STF) 

tem sido acionado para decidir sobre recursos do Executivo quanto ao fornecimento 

judicial de medicamentos, e tem mantido as decisões das instâncias inferiores, sem avaliar 

a disponibilidade de verbas públicas para cobrir estes gastos excedentes. Entretanto, mais 

recentemente, segundo o mesmo autor, o STF vem reconhecendo que sua participação 

deve ser excepcional na formulação e implementação de políticas públicas, exercendo 

esta função somente em casos de omissão dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Conjuntamente, o Ministério Público e a Defensoria Pública também têm se 

tornado instrumentos de negociação fundamental para intermediar conflitos na área de 

acesso à saúde. Alguns estudos específicos relacionados à judicialização de 

medicamentos têm mostrado predomínio de ações judiciais patrocinadas pela Defensoria 

Pública (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005; ROMERO, 2008, PEPE 

et al. 2010b), assinalando um dos aspectos importantes da atuação desta instituição no 

acesso à justiça e ao sistema público de saúde. Acordos realizados com o Executivo, 

através de Termos de Ajuste de Conduta, possibilitam a pactuação entre as partes 

envolvidas na garantia de direitos sociais (ASENSI, 2010). Várias solicitações oriundas 

do Ministério Público são solucionadas através de negociação com os gestores e, apenas 

quando não atendidas, são encaminhadas ao Poder Judiciário (BOMFIM, 2008) 

Mesmo assim, a Judicialização na Saúde, persiste como um grande desafio para 

os gestores federais, estaduais e municipais no Brasil.Com a solicitação de antirretrovirais 

para o tratamento dos pacientes com HIV/Aids se iniciou o uso da via judicial para 

obtenção de medicamentos com o intuito de garantir o acesso dos usuários dos serviços 

de saúde a estes fármacos, indisponíveis à época no SUS (MESSEDER; OSORIO-DE-

CASTRO; LUIZA, 2005). Com isso número de processos judiciais para obtenção destes 

fármacos aumentou significativamente em diversas localidades, chegando a 
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comprometer, em 2001, 80% do orçamento do Programa Estadual de DST/Aids de São 

Paulo destinado à compra de medicamentos antirretrovirais (BRASIL, 2005). Entretanto, 

com a inclusão dos antirretrovirais nas listas de financiamento público de medicamentos, 

os tratamentos para outras enfermidades passaram a ser mais contemplados pela via 

judicial, como hepatite C, diabetes, hipertensão e artrite reumatoide (BORGES; UGÁ, 

2009). 

Em relação aos municípios de menor porte, como é o caso de Niterói, cabe 

enfatizar ainda as dificuldades ocasionadas pela crescente demanda, nem sempre 

compatíveis com suas responsabilidades e recursos financeiros, podendo ocasionar 

prejuízos no atendimento dos cidadãos. Trabalho de Bomfim (2008) registra que, do total 

gasto pelo gestor do município do Rio de Janeiro para atender às demandas judiciais para 

obtenção de medicamentos no ano de 2006 (R$ 8.311.016,06), 28% eram referentes a 

medicamentos de responsabilidade estadual, 6% de responsabilidade federal, 65% 

pertenciam à zona indefinida1 e somente 1% se referia ao município. Segundo a autora, 

estas proporções podem redirecionar os recursos do tesouro municipal e comprometer o 

orçamento dos fármacos da atenção básica, que em grande proporção são de 

responsabilidade do município. Assim, é fundamental a articulação dos poderes 

envolvidos, de modo a garantir a qualidade da assistência oferecida, conforme alertam 

Marques e Dallari (2007, p. 106): “Para que este direito seja garantido de forma adequada 

para toda coletividade, é necessário que o sistema jurídico conheça os elementos da 

política pública de medicamentos”. 

É necessário esse conhecimento porque a judicialização de medicamentos é 

reflexo de problemas diversos existentes no SUS. Ainda que não seja possível identificar 

um padrão único no país, as demandas judiciais para obtenção de medicamentos podem 

                                                           

1 Zona indefinida é o termo utilizado pela autora em questão para agregar os medicamentos que 

não pertencem nenhuma das listas oficiais. 
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sinalizar um amplo espectro de fatores, que Felipe Machado (2011)2 agrega em quatro 

elementos principais, discutidos mais detalhadamente abaixo: (1) insuficiência do sistema 

(casos em que os serviços de saúde não fornecem medicamentos presentes nas listas 

oficiais do SUS); (2) vazios assistenciais (casos de doenças que não têm protocolos 

clínicos elaborados pelo SUS, por exemplo); (3) conflitos entre evidência científica e 

opinião médica (casos de prescrição de medicamentos off label3 ou discordantes dos 

protocolos do SUS); e (4) mercantilização da saúde (casos de indução de incorporação 

tecnológica e de medicamentos ao SUS estimulados por grupos empresariais). 

Em diversos casos, as solicitações decorrem de falhas na disponibilização e acesso 

dos usuários a medicamentos, por vezes básicos, pertencentes às diversas listas oficiais 

existentes nas instâncias de gestão do SUS, conforme observado em alguns estudos 

(MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005; VIEIRA; ZUCCHI, 2007; 

ROMERO, 2008). Os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

devem ser rotineiramente disponibilizados e, somente no descumprimento do município 

quanto a isto, se justificaria acionar a Justiça para obtê-los. A demanda à via judicial pode, 

pois, estar assinalando falhas nesse acesso e necessidade de melhor organização da 

assistência farmacêutica municipal. 

            Constata-se em outros casos, os mandados têm por foco indicações não cobertas 

nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)4, que mobilizam os pacientes 

a obtê-las por via judicial (BARATA; CHIEFFI, 2009; PEREIRA et al., 2010). Em outras 

situações, ainda, as ações visam a obter medicamentos não fornecidos pelo SUS, sejam 

                                                           

2 Discussão apresentada pelo autor, intitulada “Rusgas: diálogos sobre judicialização da saúde”, 

publicada no Blog Saúde Brasil, disponível em: http://susbrasil.net/2011/05/02/rusgas-dialogos-sobre-

judicializacao-da-saude/ Acesso em: 07 abr 2013. 

3 Uso off label corresponde à utilização de um medicamento fora das indicações para as quais ele 

foi registrado na autoridade sanitária local, no caso, à ANVISA. 

4 Os PDCT, que começaram a ser elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde a partir de 

2001, especialmente voltados aos medicamentos pertencentes ao antigamente denominado Componente de 

Dispensação Excepcional padronizam o emprego de certos medicamentos, estabelecendo claras condições 

de uso para os profissionais de saúde. São elaborados para medicamentos especialmente indicados pela 

importância epidemiológica da enfermidade que tratam pelo seu custo, pelo seu impacto sanitário, ou ainda 

por questões de segurança de uso na população em geral ou em subgrupos. 
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em base regular no Componente Básico, seja como parte dos medicamentos do 

Componente Especializado (PEPE et al., 2010b). É importante assinalar também a 

utilização da via judicial como instrumento de pressão para incorporação tecnológica no 

SUS observada em estudos (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005; 

MACHADO et al., 2011) que registram a associação entre um elevado número de 

processos para obtenção de determinados medicamentos, com a consequente inclusão 

posterior nas listas oficiais. Messeder, Osorio-de-Castro e Luiza (2005), em estudo sobre 

as ações judiciais de 1991 a 2001 para fornecimento de medicamentos no Estado do Rio 

de Janeiro, já observavam que o surgimento e posterior aumento das solicitações de certos 

medicamentos (mesalazina, riluzol, peginterferona, sevelamer, levodopa + benserasida, 

rivastigmina, sinvastatina e infliximabe), a partir de 2001, foram seguidos da 

incorporação, no final do ano 2002, de vários deles ao Programa de Medicamentos de 

Dispensação Excepcional do Ministério da Saúde. 

Em estudo, de 2010, no qual discutem as ações judiciais como estratégia da 

indústria farmacêutica para introdução de novos medicamentos, CHIEFFI e BARATA 

(2011) observam situação semelhante em relação ao adalimumabe e etanercepte5, 

indicados para o tratamento de processos inflamatórios crônicos de doenças autoimunes. 

Neste contexto, a indústria farmacêutica busca obter retorno dos investimentos aplicados 

no desenvolvimento de novas tecnologias, pressionando setores como o da saúde, em 

especial a Assistência Farmacêutica, a absorver as novas alternativas terapêuticas 

(CONASS, 2005 apud CONASS, 2011).  

Esta via alternativa vem se tornando também um caminho para a solicitação de 

fármacos não liberados para comercialização pela autoridade sanitária brasileira, 

acarretando problemas sérios na organização dos serviços e, por vezes, riscos à saúde dos 

usuários (PEPE et al., 2010a). Em estudo realizado por Lopes e colaboradores (2010) no 

Estado de São Paulo, os autores avaliaram o uso de antineoplásicos solicitados por ações 

                                                           

5 No período de 2004 a 2006, segundo Chieffi e Barata (2011), o adalimumabe e o etanercepte 

ainda não estavam incorporados nos protocolos do Programa de Medicamentos de Dispensação 

Excepcional e somaram valor aproximado de R$ 111,2 milhões para atendimento exclusivo de ações 

judiciais. No final de 2006, os dois medicamentos foram incorporados pelo Ministério da Saúde ao 

Programa citado e, no início de 2007, já estavam disponíveis em farmácias do SUS. 
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judiciais e observaram ausência de evidências para 17% das solicitações, o que enfatiza 

os riscos que tais demandas podem acarretar à saúde desses usuários. 

É importante assinalar alguns aspectos da Política Nacional de Medicamentos e 

da Assistência Farmacêutica no Brasil, pois são instrumentos regulamentam as ações do 

Estado. Estes serão abordados a seguir. 

 

2.1) REGULAMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

No início da década de 1970 há o surgimento das atividades de assistência 

farmacêutica no Brasil através da CEME (Central de Medicamentos), garantindo o 

fornecimento gratuito de medicamentos para a população (BRASIL, 1971 apud 

CONASS, 2007). Com um modelo centralizado de gestão, no qual o nível central 

estabelecia as diretrizes e participava decididamente das execuções, os estados e 

municípios eram excluídos do processo decisório. 

Posteriormente, no final da década de 1980, com intuito de padronizar o 

fornecimento de medicamentos da atenção básica, estruturou-se a Farmácia Básica, 

através do governo federal. Esta, pertencente a CEME, visava atender as condições 

patológicas mais frequentes do país (COSENDEY, 2000 apud CONASS, 2011). Com a 

promulgação da Constituição em 1988, esta foi incorporada ao SUS, culminando com a 

extinção da CEME em 1997 e a transferência das atribuições ao Ministério da Saúde, e 

com a dispersão das atividades da assistência farmacêutica para diversos órgãos do 

Ministério da Saúde (CONASS, 2011).  

Logo em seguida, no ano de 1998, é criada a Política Nacional de Medicamentos 

através da Portaria GM/MS nº. 3.916 (BRASIL, 1998). Seu propósito seria garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

adequado/racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Dentre as 

principais prioridades desta Política, citam-se: a revisão permanente da RENAME; a 
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assistência farmacêutica; a promoção do Uso Racional de Medicamentos; e a organização 

das atividades de Vigilância Sanitária de Medicamentos (BRASIL, 2001, p. 22). 

Traz, também, como suas diretrizes (a) adoção da Relação de Medicamentos 

Essenciais; (b) regulamentação sanitária de medicamentos; (c) reorientação da 

Assistência Farmacêutica, (d) promoção do uso racional de medicamentos; (e) 

desenvolvimento científico e tecnológico; (f) promoção da produção de medicamentos; 

(g) garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; e (h) desenvolvimento 

e capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2001, p.13). 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) define o uso racional de 

medicamentos como uma ferramenta útil na garantia da segurança, eficácia e qualidade 

dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Designado na própria portaria como o processo 

que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna a preços acessíveis, 

a dispensação em condições adequadas, o consumo nas doses indicadas, nos intervalos 

definidos e no tempo indicado, de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade – além 

de todas as medidas contidas na própria PNM, deverá ser dada especial atenção à 

educação de prescritores, dispensadores e consumidores, valorizando-se o receituário 

médico e a presença do farmacêutico na farmácia. (DALLARI, S. G, 2010).  

Inúmeros são os fatores que dificultam sua implantação no país, entre os quais: 

(a) influência da indústria farmacêutica no consumo de fármacos; (b) a presença marcante 

da automedicação entre os usuários; (c) número elevado de fármacos disponível no 

mercado; e (d) prescrições errôneas, acarretando efeitos adversos aos consumidores 

(MARIN et al.,2003; CONASS, 2007). 

Conforme definição dessa Política, medicamentos essenciais “são os 

medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos 

problemas de saúde da população” (BRASIL, 2001, p. 36). 
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Os medicamentos essenciais se constituem em um dos principais instrumentos 

para a realização de uma efetiva política de medicamentos, e são definidos pela OMS 

como:  

[...] aqueles que servem para satisfazer às necessidades de 

atenção à saúde da maioria da população. São selecionados de 

acordo com a sua relevância na saúde pública, provas quanto à 

eficácia e à segurança e com estudos comparados de custo-

efetividade. Devem estar sempre disponíveis, nas quantidades 

adequadas, nas formas farmacêuticas requeridas e a preços que os 

indivíduos e a comunidade possam pagar[...] (OMS, 2002). 

 

O Ministério da Saúde estabeleceu mecanismos que permitam a contínua 

atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sua 

implementação e ampla divulgação. Adotada em nível nacional, a RENAME serve de 

instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais segundo sua 

situação epidemiológica, para a orientação da prescrição médica, para o direcionamento 

da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico.    

As Políticas de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica estabelecem a 

atualização e a implementação da RENAME como instrumento racionalizador das ações 

no âmbito da assistência farmacêutica e medida indispensável para o uso racional de 

medicamentos no contexto do SUS. A seleção dos medicamentos da RENAME baseia-

se nas prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêutica 

comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. A RENAME é composta 

de medicamentos efetivamente adequados à nossa realidade epidemiológica, e atende as 

orientações da OMS. 

As listas de medicamentos federais, estaduais e municipais podem utilizar a 

RENAME como orientação para sua elaboração, mas não necessariamente possuem a 

mesma composição. As listas regionais devem antes de tudo seguir suas necessidades 

locais, atendendo sua população, que por sua vez pode ou não ter características 

semelhantes ao restante do país. Estados e municípios elaboram suas próprias listas, 

oficializando-as por meio das pactuações entre si e com o nível federal (Brasil, 2007a; 

Brasil, 2007c). 
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O Brasil elabora listas de medicamentos considerados essenciais desde 1964. 

Desde 2000, vem sendo revisada periodicamente, sendo a última atualização concluída 

em 2013 (BRASIL, 2010e). Criada para servir como instrumento de orientação da 

prescrição médica, na garantia do uso racional de medicamentos âmbito do SUS, a 

RENAME ainda não conseguiu, entretanto, a divulgação e adesão necessárias entre os 

profissionais dos serviços de saúde (BRASIL, 2010e). 

A Assistência Farmacêutica é conceituada no documento da Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica da seguinte maneira 

[...] grupo de atividades relacionadas com o 

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade. Envolve o 

abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma 

de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 

qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos 

medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre 

medicamentos e a educação permanente dos profissionais 

de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso 

racional de medicamentos. (BRASIL, 2001, p.14). 

 

A PNM se refere que essa Assistência deverá ser reorientada de modo a não 

restringir a aquisição e distribuição de medicamentos com as ações incluídas nesse campo 

tendo por objetivo implementar, no âmbito das três esferas do SUS, todas as atividades 

relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais: 

[...] A reorientação do modelo de assistência 

farmacêutica, coordenada e disciplinada em âmbito 

nacional pelos três gestores do Sistema, deverá estar 

fundamentada: 

                                          a) na descentralização da gestão; 

                                                                        

b) na promoção do uso racional dos 

medicamentos;                           

                  c) na otimização e na eficácia do sistema 

de distribuição no setor público; 

                  d) no desenvolvimento de iniciativas que 

possibilitem a redução nos preços dos produtos, 

viabilizando, inclusive, o acesso da população aos 
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produtos no âmbito do setor privado. (BRASIL, 

2001, p. 14). 

 

Atendendo a descentralização, a Política Nacional de Medicamentos destaca a 

atuação do nível estadual de gestão, que tem como atribuições a garantia da assistência 

técnica e financeira aos municípios, a organização de consórcios intermunicipais 

facilitando a aquisição de fármacos, o estímulo à pesquisa e desenvolvimento de recursos 

humanos, assim como a difusão do uso racional de medicamentos essenciais. No âmbito 

municipal, cabe aos gestores a organização das ações da Assistência Farmacêutica local 

(e ocasionalmente regional, em atuação conjunta com outros municípios), através da: (a) 

viabilização do uso racional e dispensação correta de medicamentos; (b) garantia do 

fornecimento dos medicamentos da atenção básica; (c) organização da lista municipal de 

medicamentos essenciais, baseada na RENAME, entre outras atribuições (BRASIL, 

2001). 

Em 2004 é aprovada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), 

através da Resolução CNS nº. 338 (BRASIL, 2004), que assegura a descentralização e 

qualificação dos serviços e recursos humanos da Assistência Farmacêutica do SUS 

(BRASIL, 2004). 

A PNAF tem entre os principais eixos de atuação: 

[...] (a) a garantia do acesso e manutenção dos serviços de 

Assistência Farmacêutica na rede pública de saúde; (b) a 

qualificação dos serviços de assistência farmacêutica oferecidos; 

(c) a capacitação dos recursos humanos envolvidos; (d) a 

ampliação da produção farmacêutica nacional; (e) a garantia do uso 

da RENAME como elemento norteador da utilização de 

medicamentos essenciais no SUS; e (f) a difusão do uso racional 

de medicamentos; (BRASIL, 2004, p.2). 

 

Para uma efetiva implementação da PNAF, um princípio básico norteador é o 

Ciclo da Assistência Farmacêutica, (figura 1). Para tal, este ciclo deve estar organizado 

em atividades articuladas e sincronizadas para atender às necessidades da população, 

cujas etapas se refletem diretamente na seguinte e a retroalimentam. 
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Figura 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica 
Fonte: elaboração própria adaptado de SANTOS 2010 

 

 

Este ciclo abrange as atividades de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e acompanhamento da utilização de medicamentos. A 

Assistência Farmacêutica é uma atividade relevante nas ações de saúde, que deve ser 

contemplada com a adequação da necessidade, segurança, efetividade e qualidade da 

terapia medicamentosa, promovendo o uso racional dos medicamentos e contribuindo 

para a melhoria das condições de vida e de saúde da população.  Tal uso só é chamado de 

racional quando o paciente recebe o medicamento apropriado à sua necessidade clínica, 

na dose e posologia corretas, por um período de tempo adequado e ao menor custo para 

si e para a comunidade (MARIN, 2003). 
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A primeira etapa deste ciclo, a seleção, tem como objetivo escolher 

criteriosamente os medicamentos, considerando as necessidades epidemiológicas locais, 

garantindo eficácia e segurança na sua utilização. É nesta etapa que as instâncias gestoras 

do SUS decidem que medicamentos devem compor o elenco de suas listas oficiais e serem 

adquiridos e utilizados nas unidades de saúde (PEPE et al., 2010a). A etapa seguinte, 

programação, possibilita a disponibilização dos medicamentos selecionados 

anteriormente para atender à população no tempo adequado e na quantidade necessária, 

reduzindo faltas e descontinuidade no suprimento, ao mesmo tempo em que evita 

compras e perdas desnecessárias. Em seguida, a fase de aquisição dos medicamentos, 

preferencialmente através de licitação pública estabelecida por legislação própria6, 

procura atender às especificações detalhadas na programação. Nas etapas posteriores, 

armazenamento e distribuição, busca-se assegurar a manutenção da qualidade dos medica 

mentos oferecidos, assim como o abastecimento e disponibilidade dos mesmos nas 

unidades de saúde, em quantidade e tempo oportuno, para que seja acessível à população 

usuária (CONASS, 2011). A última etapa do ciclo é a utilização dos medicamentos, 

usualmente subdividida em três componentes relacionados entre si: prescrição, 

dispensação e uso. A etapa de prescrição deve atender às determinações da legislação 

sanitária que regulamenta a prescrição médica e odontológica e é elemento fundamental 

no uso racional dos medicamentos. A última etapa do ciclo da Assistência Farmacêutica 

é a utilização dos medicamentos, podendo, segundo Marin et al (2003), ser dividida em 

três componentes: prescrição, dispensação e uso. Prescrição racional de medicamentos 

envolve processos que vão além do diagnóstico e seleção da terapêutica mais adequada.  

O passo da informação é muito importante para a compreensão, por parte do 

paciente, sobre o que lhe está sendo prescrito. Nesta fase, cabe ao profissional, em 

linguagem clara e acessível, explicar ao paciente sobre os benefícios esperados e os 

eventuais problemas associados. O estímulo à adesão ao tratamento faz parte do ato de 

prescrever e é entendida como a etapa final do uso racional de medicamentos (Pepe & 

Osorio- de-Castro, 2008). Segundo Nascimento (2002), a prescrição excessiva está 

                                                           

6 Os processos de compra de bens e serviços no setor público são disciplinados pela Lei Federal 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, que obriga a licitação e estabelece critérios para sua inexigibilidade (por 

exemplo, calamidade pública ou urgência de atendimento). 
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relacionada, entre outros fatores, às limitações na formação médica profissional; às 

deficiências no sistema de assistência à saúde; à pressão das indústrias farmacêuticas 

buscando colocar seus produtos no mercado, e às pressões dos pacientes que se frustram 

ao sair de uma consulta sem uma prescrição. 

O paciente interpreta a receita como a solução para o seu problema e como sinal 

de uma boa consulta médica, e o médico se convence de haver realizado algo em favor 

do doente. Além disso, um medicamento prescrito pode lhe outorgar prestígio e reforçar 

seu poder sobre o paciente (Nascimento, 2002; Sayd, 1998 apud Gava, 2005).  

             Segundo o CONASS (2011), a garantia do cumprimento de todas estas atividades 

do ciclo da Assistência Farmacêutica é importante para que o medicamento esteja 

disponível para o usuário em quantidade e qualidade necessárias. Assim, a execução de 

uma atividade de forma imprópria prejudica todas as outras, comprometendo seus 

objetivos e resultados. Como consequência, os serviços não serão prestados 

adequadamente, acarretando uma má utilização por parte dos usuários podendo trazer 

efeitos contrários aos pretendidos e, apesar dos esforços despendidos, uma má gestão. 

Embora muitos progressos tenham sido conquistados na Assistência Farmacêutica 

no que tange à construção de marco legal, muitos desses avanços não repercutem na 

prática dos serviços de saúde dos estados e municípios, onde permanece a falta de 

investimentos nas várias etapas, como em planejamento, programação, aquisição e 

armazenamento dos medicamentos, que acabam por se refletir na falta de acesso e de 

qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS (NAVES, 2005 apud OLIVEIRA; 

ASSIS; BARBONI, 2010). 

Entre as principais dificuldades relacionadas com a organização e funcionamento 

da Assistência Farmacêutica, podem ser citadas a falta de: (a) investimentos em recursos 

humanos com treinamento adequado; (b) desenvolvimento de sistema de informação 

voltado às necessidades nacionais; e (c) maior participação como integrante nas ações de 

saúde do SUS (CONASS, 2011). Nos serviços de assistência em saúde dos municípios, 

persiste a carência de medicamentos presentes nas listas de financiamento público, assim 

faltam profissionais capacitados para manipular, armazenar e dispensar os medicamentos 

aos usuários. 
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Um elemento fundamental no acesso aos medicamentos e na discussão da 

judicialização desses produtos refere-se ao financiamento e à gestão da assistência 

farmacêutica abordados a seguir. 

 

2.2) FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Como um dos setores de maior circulação de recursos financeiros nas Secretarias 

de Saúde, a Assistência Farmacêutica necessita de aperfeiçoar a aplicação desses recursos 

através de uma gestão de qualidade, para garantir a melhoria dos serviços oferecidos 

(CONASS, 2011). 

O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três 

esferas de gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

Conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 204/2007 (BRASIL, 2007), atualizada pela 

Portaria GM/MS nº 837/2009 (BRASIL, 2009b), os recursos federais são repassados na 

forma de blocos de financiamento, dentre os quais (e diretamente relacionado à temática 

desta dissertação) se encontra o Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, 

constituído por três componentes (CONASS, 2011): o componente básico, o componente 

estratégico e o atualmente denominado componente especializado da assistência 

farmacêutica. 

O Componente Básico de Assistência Farmacêutica envolve um grupo de ações 

desenvolvidas de forma articulada pelo Ministério da Saúde e Secretarias estaduais e 

municipais de Saúde, para garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e 

insumos essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da 

Atenção Básica (CONASS, 2011). Seu financiamento encontra-se normatizado pela 

Portaria GM/MS n° 1.555/2013, (BRASIL, 2010c). Segundo o artigo 3º dessa Portaria, 

no financiamento:  

‘’ Art. 3º O financiamento do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme normas 
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estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos 

seguintes valores de seus orçamentos próprios: 

I - 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 

constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS; 

II - Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por 

habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e 

insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no 

SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes 

estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 

2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS; e 

III - Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) 

por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e 

insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no 

SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes 

estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 

2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS’’ 

 

 

O Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica atende ao financiamento 

dos programas de saúde específicos, referindo-se a medicamentos utilizados para 

tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico, 

compreendendo tuberculose, hanseníase, DST/Aids, endemias focais, sangue e 

hemoderivados, alimentação e nutrição, controle do tabagismo. Este componente é 

financiado pelo Ministério da Saúde, que adquire e distribui os insumos a ele 

relacionados, repassando-os aos estados ou municípios de acordo com a programação 

estabelecida, cabendo o recebimento, o armazenamento e a distribuição à rede estadual 

ou municipal de saúde. 

Por fim, o último bloco corresponde ao Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, estruturado inicialmente, em 1996, como Programa de Medicamentos 

Excepcionais, para fornecimento de eritropoetina e ciclosporina para portadores de 

insuficiência renal crônica e pacientes transplantados; e ampliado posteriormente para 

atender usuários de medicamentos de alto custo e de uso crônico de condições patológicas 

diversas (CONASS, 2004).  
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Em 2001, o Ministério da Saúde iniciou a divulgação dos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas, direcionados para a padronização do uso desses medicamentos 

no âmbito do SUS. Esses Protocolos passaram a definir tanto as enfermidades que 

estariam incluídas no outrora Programa de Medicamentos Excepcionais, como os 

critérios de diagnóstico e as doses dos medicamentos dispensadas; assim, os 

medicamentos de caráter excepcional passaram a ser liberados a partir do cadastramento 

dos usuários e emissão das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo 

(APAC) considerando as determinações desses Protocolos. 

O volume de recursos mobilizado em torno destes medicamentos evoluiu de forma 

crescente e, associado às dificuldades organizacionais das secretarias estaduais, 

resultaram em desabastecimento da rede pública de saúde, o que pode ter ajudado a 

ampliar as ações judiciais. Em pesquisa realizada em 2003 em todo o território nacional, 

pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2004), para avaliar a 

Assistência Farmacêutica e o Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 

Excepcional nos Estados, foi possível perceber as dificuldades na organização dos centros 

de referência devido à falta de mão de obra especializada disponível e até mesmo a 

inadequação das instalações. 

Em 2006, as persistentes dificuldades regionais para o funcionamento satisfatório 

do Programa resultaram na revisão, pelo Ministério da Saúde, das atribuições de cada 

unidade da federação através da Portaria GM/MS nº 2577, de 27 de outubro de 2006, 

redefinindo critérios de dispensação (BRASIL, 2006). O Componente de Dispensação 

Excepcional foi reformulado com mudanças nos formulários de solicitação de 

medicamentos, com a criação do Laudo para Solicitação de Medicamento de Dispensação 

Excepcional (LME) e alterações nos critérios de inclusão de medicamentos nas listas 

oficiais. 

Em 2009, através da Portaria nº 2.981, de 26 de novembro (BRASIL, 2009a), o 

Ministério da Saúde alterou este componente para Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, com o intuito de aprimorar o fornecimento dos medicamentos, 

modificando a organização do programa, através da redefinição das responsabilidades de 
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cada ente da federação, a partir da divisão dos medicamentos pertencentes a este 

componente em: 

 Grupo 1 - Medicamentos sob responsabilidade da União; 

 Grupo 2 - Medicamentos sob responsabilidade dos Estados e Distrito 

Federal; 

 Grupo 3 - Medicamentos sob responsabilidade dos Municípios e Distrito 

Federal. 

            Estes grupos foram constituídos considerando como critérios a complexidade da 

doença a ser tratada; a garantia da integralidade do tratamento da condição no âmbito da 

linha de cuidado; e a tentativa de manter o equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão. 

Isso resultou na seguinte definição dos grupos, disposta nos artigos 11 a 13 da citada 

Portaria: 

 

Art. 11. O Grupo 1 foi constituído sob os seguintes critérios: 

I - maior complexidade da doença a ser tratada 

ambulatorialmente; 

II - refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda 

linha de tratamento; 

III - medicamentos que representam elevado impacto 

financeiro para o Componente; 

IV - medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento 

produtivo no complexo industrial da saúde. 

Art. 12. O Grupo 2 foi constituído sob os seguintes critérios: 

I - menor complexidade da doença a ser tratada 

ambulatorialmente em relação aos elencados no Grupo 1; 

II - refratariedade ou intolerância a primeira linha de 

tratamento. 

Art. 13. O Grupo 3 foi constituído sob os seguintes critérios: 

I - fármacos constantes na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais vigente e indicados pelos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados 

na versão final pelo Ministério da Saúde, como a primeira 

linha de cuidado para o tratamento das doenças 

contempladas neste Componente. (BRASIL, 2009a, p.3-4). 

 

O grupo 1 foi subdividido em dois subgrupos: 1A e 1B. O primeiro subgrupo 

refere-se a medicamentos cujo financiamento e aquisição passam a ser de 
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responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde e que representam elevado impacto 

financeiro para o componente, por estarem indicados para doenças mais complexas, para 

os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou segunda linha de tratamento, 

normalmente com monopólio ou duopólio de mercado e que estão incluídos em ações de 

desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Este grupo é de aquisição 

centralizada pelo Ministério da Saúde e restante da execução (programação, 

armazenamento, distribuição e dispensação) de responsabilidade dos estados. Já o grupo 

1B relaciona-se a medicamentos com financiamento do Ministério da Saúde e aquisição 

sob responsabilidade das Secretarias estaduais de Saúde. A aplicação dos recursos do 

Ministério da Saúde para os medicamentos dos Grupos 1B e 2 tem como base a emissão 

e aprovação das Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Alto Custo 

(APAC), emitidas pelos gestores estaduais, vinculadas à efetiva dispensação do 

medicamento e de acordo com os critérios técnicos definidos na Portaria nº.2.981/09 

citada (BRASIL, 2009a). O Grupo 3 caracteriza-se pelo fornecimento e aquisição, pelos 

municípios, de medicamentos constantes na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais vigente e indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, como 

a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas neste 

componente. 

A nova definição de responsabilidades dos entes federativos quanto ao 

fornecimento de medicamentos especiais à população, pactuado na Comissão 

Intergestores Tripartite, buscava a melhoria do acesso a medicamentos no âmbito do SUS, 

garantindo o fornecimento regular destes à população e distribuindo, de forma harmônica, 

as responsabilidades quanto ao custeio desses medicamentos, apesar do entendimento do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de responsabilidade compartilhada. No que se refere 

especificamente ao Componente Básico, em 30 de julho de 2013, o MS lançou a Portaria 

nº 1.555. Essa Portaria dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. Segundo esta 

Portaria, este componente destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-

se aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da 

Atenção Básica à Saúde cujo financiamento é de responsabilidade da União, dos Estados 

e do Distrito Federal e dos Municípios conforme os valores descritos na portaria 
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As ações judiciais contra os municípios que contemplam medicamentos do Grupo 

3, desde que atendam aos parâmetros definidos no PCDT, podem estar refletindo as 

dificuldades da gestão da Assistência Farmacêutica municipal. Por outro lado, os 

medicamentos pertencentes aos Grupos 1 e 2 solicitados em ações judiciais contra as 

instâncias municipais deveriam ser direcionados à União e aos estados. 

Mais recentemente, em 28 de abril de 20117, foi promulgada a Lei nº 12.401 

(BRASIL, 2011a), que propunha limites nas ações no setor da Assistência Farmacêutica 

do SUS, estabelecia critérios de eficácia, segurança e custo-efetividade como condições 

para a inclusão de novos medicamentos, produtos e procedimentos na lista do SUS; e 

ainda restringia, em todas as instâncias, “o pagamento, ressarcimento ou reembolso de 

medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não 

autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA” (Artigo 19-T). 

Especificamente em relação à assistência terapêutica integral, o artigo 19-M desta 

Lei a caracterizava como: 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse 

para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as 

diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença 

ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 

conformidade com o disposto no art. 19-P; 

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime 

domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 

elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, 

realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou 

contratado. 

                                                           

7 A nova lei (BRASIL, 2011) altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 

a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Segundo a nova 

legislação, a assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste na 

dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade 

com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado 

ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P. Segundo este último, na falta de 

protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: (a) com base nas relações de 

medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, 

e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; (b) no âmbito 

de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos 

instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na 

Comissão Intergestores Bipartite; e (c) no âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas 

relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo 

fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. 
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Por fim, a citada lei definia também que 

[...] a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de 

novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado 

pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) no SUS (Art. 19-Q) 
 

            Passou, assim, a substituir a até então existente Comissão de Incorporação de 

Tecnologias (CITEC)8. Posteriormente, em 29 de junho de 20119, foi publicado o Decreto 

nº 7.508 (BRASIL, 2011b), que regulamentou a Lei nº 8.080/90 e limitou o acesso à 

assistência farmacêutica do SUS para usuários em atendimento na rede pública, desde 

que o medicamento fosse prescrito por profissional de saúde do próprio SUS, pertencesse 

à lista de medicamentos do SUS e tivesse seu uso determinado nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas.  

Em 2011 foi publicada a Portaria nº 2.928, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 

2011c), que fazia referência ao Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 

2011b), e versava sobre a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. Dispunha sobre a possibilidade dos entes federativos ampliarem o acesso 

do usuário à assistência farmacêutica, desde que questões de saúde pública a 

justificassem, e sobre a competência do Ministério da Saúde de estabelecer regras 

diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado, definindo em seu artigo 

2º que: 

[...] poderão ser aceitas documentações 

oriundas de serviços privados de saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), desde que 

respeitadas as regulamentações dos componentes da 

assistência farmacêutica definidas pelo SUS e as 
                                                           

8 Para diferenças entre a antiga CITEC e a nova Comissão criada, ver: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/oquemudadacitecparaconitec_23022012.pdf. Acesso em: 01 

setembro 2013. 

9 O Decreto nº 7.508 (BRASIL, 2011b) alterou a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 

dispor sobre a organização, planejamento e assistência da saúde e da articulação interfederativa no âmbito 

do SUS, propunha garantir maior transparência a essa estrutura, na identificação de responsabilidades dos 

entes da federação na oferta de serviços de saúde à população. 
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pactuações realizadas nas comissões intergestores 

tripartite (CIT) e bipartite (CIB). (BRASIL, 2011c). 

 

Por fim, em 21 de dezembro de 2011, o Decreto nº 7.646 ((BRASIL, 2011d) 

dispunha sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único 

de Saúde (CONITEC) e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e 

alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde. 

Essa regulamentação definiu a estrutura da CONITEC, listando, entre suas 

competências: 

[...] (I) - emitir relatório sobre: (a) a incorporação, exclusão 

ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde; e, (b) a 

constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas; e 

II - propor a atualização da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais -RENAME nos termos do art. 25 do 

Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011 (art.4º) (BRASIL, 

2011b). 

 

Definia ainda o processo administrativo a ser seguido nas solicitações de 

incorporação, e que a incorporação, a exclusão e a alteração seriam efetuadas mediante a 

instauração de processo administrativo, a “ser concluído em prazo não superior a 180 

dias, contado da data em que foi protocolado o requerimento, admitida a sua prorrogação 

por 90 dias, quando as circunstâncias exigirem” (Art. 24). Por fim, estabeleceu que “a 

partir da publicação da decisão de incorporar tecnologia em saúde, ou protocolo clínico e 

diretriz terapêutica, as áreas técnicas do Ministério da Saúde terão prazo máximo de 180 

dias para efetivar sua oferta ao SUS” (Art. 25). (BRASIL, 2011d). 

As diversas legislações mencionadas vieram preencher lacunas deixadas pela 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional no que tange aos limites dos 

medicamentos disponíveis pelo SUS para dispensação, no sentido de orientar os Poderes 

Executivo e Judiciário quanto aos limites da Assistência Farmacêutica, aproximando cada 

vez mais estes poderes na intenção de atender às necessidades da população de forma 

mais adequada. 
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A seguir são descritos alguns estudos realizados no país nos últimos anos voltados 

para o tema da judicialização da saúde, destacando os principais aspectos encontrados 

que podem auxiliar na contextualização do perfil da judicialização dos medicamentos no 

país. 

 

           2.3) VIA ALTERNATIVA DE ACESSO A MEDICAMENTOS: CENÁRIO 

DE PESQUISAS PRODUZIDAS SOBRE O TEMA 

 

O primeiro enfoque a ser destacado é a escassez de estudos que abordem a 

problemática em termos nacionais e seu impacto financeiro nas secretarias tanto estaduais 

quanto municipais, incluindo a União, como também daqueles que abordam o problema 

na perspectiva dos municípios, principalmente de pequeno porte. 

Em maio de 200910, o então ministro José Gomes Temporão referia que o aumento 

dos gastos com a compra de medicamentos por determinação judicial vinha assumindo 

um caráter geométrico, tendo sido gastos R$ 2,4 milhões, em 2005; R$ 7,6 milhões, em 

2006; R$ 17,3 milhões, em 2007; e R$ 52 milhões, em 2008. Os gastos elevados seriam 

decorrentes do alto custo de vários dos medicamentos solicitados, da cronicidade das 

enfermidades atendidas e também da forma como vinham sendo adquiridos, a maioria em 

casos de dispensa de licitação, o que pode onerar ainda mais os custos finais. 

Em termos regionais, Faleiros, Guerra Junior e Szuster (2007) identificaram, entre 

as ações impetradas contra a União no período de janeiro de 2003 a agosto de 2005, maior 

concentração de processos nas regiões Sudeste e Sul, sendo o Estado de Minas Gerais 

responsável pela maior parcela destes, seguido por Santa Catarina, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

O aumento exponencial do número de processos judiciais e as altas cifras 

envolvidas na aquisição desses medicamentos vêm privilegiando, como já descrito nos 

                                                           

10Disponível:http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDealheNoti

cia&id_area=124&CO_NOTICIA=10167. Acesso em: 08 setembro 2012. 
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estudos de Pereira et al. (2010) e Machado et al. (2010), a inclusão intempestiva de 

fármacos nas listas oficiais locais, em detrimento da atualização periódica necessária que 

vise ao interesse da coletividade. 

Segundo a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2008, 70% 

dos processos encaminhados a este órgão eram referentes às demandas da saúde11. No 

mesmo ano, o gasto do estado com Assistência Farmacêutica atingiu cifras de R$ 

334.563.900,00. Em paralelo, o número de ações judiciais para obtenção de 

medicamentos, no mesmo período, alcançou a média de 40 processos mensais, gerando 

um custo de R$ 29.000.000,00 aos cofres estaduais no ano de 2008 (TEIXEIRA, 2011)12 

13. 

Em meio aos estudos que fazem referência à obtenção judicial de medicamentos, 

a maior parte se relaciona a estudos locais, abordando características bastante diversas. 

Em termos de finalidade de abrangência, a imensa maioria se concentra em examinar 

solicitações judiciais de medicamentos a estados (Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, entre outros) e capitais (Rio de Janeiro, São 

Paulo, Florianópolis), sendo muito pequena a produção no que se refere a essas ações em 

municípios menores, como é o caso de Niterói. 

 

2.4) EXPLORAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE JUDICIALIZAÇÃO DA 

SAÚDE FOCADA EM MEDICAMENTOS: UM RESUMO 

 

                                                           

11 Dados disponíveis em: http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/sade-70-das-queixas--

defensoria-pblica-norj-04023264D4C95346. Acesso em: 08 setembro 2012. 

12 Disponível em: http://www.planejamento.rj.gov.br/OrcamentoRJ/2008_LOA.pdf. Acesso em: 

14 setembro. 2012. 

13
Disponível:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?serviço=processoAudienciaPublica

Saude&pagina=Cronograma>. Acesso em: 20 setembro. 2012. 
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A maior parte dos trabalhos sobre judicialização de medicamentos tem estados e 

capitais como centro dos estudos. Publicação de Figueiredo e colaboradores, de 2010, faz 

uma síntese desses estudos e discute as principais características das demandas judiciais, 

algumas das quais são relevantes para esta dissertação. 

Facetas importantes e frequentes nos diversos estudos sobre o tema da 

judicialização de medicamentos são a origem das prescrições médicas e o tipo de 

representação jurídica das ações judiciais, que pontuam a situação financeira do usuário 

e assinalam eventuais interesses econômicos que podem estar relacionados aos 

profissionais médicos ou jurídicos envolvidos nessas ações. 

Em trabalho realizado por Vieira e Zucchi (2007), analisando as ações impetradas 

contra o município de São Paulo para obtenção de medicamentos no ano de 2005, os 

autores observaram que 59% das ações tiveram a prescrição com origem no SUS e 54% 

de seus autores utilizaram a advocacia particular, o que poderia sugerir o uso do SUS para 

obtenção de receitas do serviço público para usuários do serviço privado. Alertam que 

esses usuários dispunham de recursos para custear honorários advocatícios e que 

possivelmente utilizavam o SUS para obter serviços de alto custo não garantidos pelos 

planos de saúde privados. 

Dados semelhantes, com a maior parte das ações relativas a processos individuais 

conduzidas por advogados particulares e por usuários de regiões de maior poder 

aquisitivo, foram encontrados por Chieffi e Barata (2009), no Estado de São Paulo, por 

Machado e colaboradores (2011) em Minas Gerais, e por Terrazas (2008), também em 

São Paulo. Em pesquisa realizada no Estado de Santa Catarina, Pereira e colaboradores 

(2010) verificaram que 56% dos solicitantes de medicamentos por via judicial utilizavam 

serviços privados de saúde, sugerindo que usuários de maior poder socioeconômico 

nesses processos pudessem estar sendo os principais beneficiários dos resultados dessas 

ações. Igualmente, Barcelos (2010), analisando as 203 demandas apostas à Secretaria 

estadual do Espírito Santo, de dezembro de 2008 a maio de 2009, encontrou que 64,2% 

provinham de prescrições originadas em serviços privados de saúde. 

Por outro lado, Messeder, Osório-de-Castro e Luiza (2005) e Sant’Ana (2009) 

descreveram resultados diferentes em estudos realizados no Estado do Rio de Janeiro, em 
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períodos diversos. Nesses estudos, a maioria das solicitações teve origem no SUS e foi 

conduzida pela defensoria pública, que nesse estado está estruturada e operante há muitos 

anos, o que pode explicar o maior acesso à justiça gratuita que em outras unidades da 

Federação. 

A influência da indústria farmacêutica, estorvando os profissionais de saúde, 

através da divulgação de publicações de cunho científico duvidoso, na intenção de lançar 

novos medicamentos ou mesmo através de estratégias dirigidas de indução da busca da 

via judicial, pode estar atuando na construção desta demanda judicial. Em trabalhos 

realizados em Minas Gerais (MACHADO, 2010) e no Estado de São Paulo (LOPES et 

al., 2010; CHIEFFI; BARATA, 2009), os autores encontraram predominância de poucos 

médicos prescritores e de pequeno número de escritórios de advocacia na solicitação de 

fármacos de muitas ações. Também no Espírito Santo, Barcelos (2010) destacou a 

concentração de ações oriundas de Cachoeiro de Itapemirim com predomínio de poucos 

médicos prescritores, aventando-se a hipótese de interferência da indústria farmacêutica 

nas ações judiciais para obtenção de medicamentos do SUS para abrir mercado para os 

novos produtos. 

Conforme sugere Messeder (2005), é importante caracterizar as condições 

nosológicas dos autores das ações nos estudos, pois a dispensação dos fármacos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica deve ocorrer segundo os 

protocolos disponíveis no SUS. Dentre as mais frequentes, citadas nos trabalhos 

realizados por Vieira e Zucchi (2007), Leite e colaboradores (2009) e Machado (2010), 

destacam-se as doenças crônicas e de alto custo, como câncer e diabetes14. 

Item frequentemente avaliado nos trabalhos é a presença dos medicamentos 

solicitados nas listas oficiais de medicamentos, as quais, em princípio, deveriam servir 

como elemento de garantia de acesso a medicamentos mais seguros e eficazes. A 

proporção de medicamentos demandados por via judicial que integram alguma lista de 

financiamento público é bastante variável entre os trabalhos. Enquanto em alguns é 

                                                           

14 No caso do diabetes, isso decorre da demanda por análogos da insulina de custo mais elevados, 

como as insulinas glargina e asparte 
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bastante elevada, atingindo mais de 50% do total (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; 

LUIZA, 2005; BORGES, 2007, SANT’ANA et al., 2011, todos no Rio de Janeiro; 

VIEIRA; ZUCCHI, 2007, no município de São Paulo) em outros (PEREIRA et al., 2010, 

em Santa Catarina; CHIEFFI; BARATA, 2009, no município de São Paulo) é 

significativamente menor. Esta variabilidade pode estar relacionada às dificuldades 

existentes no funcionamento da Assistência Farmacêutica nas várias regiões do país. 

No que incide em abranger o tratamento para a maioria das condições patológicas 

de maior prevalência (ou mais raras, no caso dos medicamentos do componente 

especializado), estas listas muitas vezes esbarram em limitações que são inerentes à sua 

própria concepção. Elas não incluem – e nem devem incluir – os medicamentos 

destinados a tratar 100% das necessidades de saúde de qualquer população. Por vezes, 

ainda, não são atualizadas com a necessária velocidade para contemplar os avanços dos 

tratamentos, sendo necessário garantir, conforme sugerem Lopes e colaboradores (2010), 

a atualização constante das listas oficiais de medicamentos dispensados pelo SUS, através 

de estudos de evidências clínicas, ampliando o arsenal terapêutico disponível para o uso 

dos prescritores do SUS. 

Por outro lado, o predomínio de medicamentos não presentes nas listas oficiais 

pode ainda indicar baixa adesão dos profissionais de saúde a este instrumento de 

planejamento e uso racional (MACHADO et al., 2011) ou desinformação dos prescritores 

e usuários sobre os produtos e serviços oferecidos no SUS (BORGES; UGÁ, 2009). 

Terrazas (2008) acredita que uma das motivações dos usuários para obtenção de 

medicamentos por via judicial possa ser a garantia destes por liminar, evitando os 

recorrentes atrasos e faltas de medicamentos do serviço público. Assim, a melhor 

organização dos diversos setores da Assistência Farmacêutica dos três entes da federação, 

cumprindo as determinações do ciclo da assistência farmacêutica na garantia da aquisição 

e distribuição dos medicamentos previamente selecionados para atender à população 

local, poderia contribuir para reduzir em parte as ações judiciais. 

A maioria dos medicamentos solicitados judicialmente aos municípios são de 

responsabilidade estadual ou até mesmo federal, e podem acarretar sérios prejuízos aos 

erários municipais, devido aos valores altos não previstos nesses orçamentos (VIEIRA; 
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ZUCCHI, 2007). Independentemente do previsto nas normas infraconstitucionais, o 

Poder Judiciário tem considerado que a responsabilidade pelo fornecimento de 

medicamentos deva ser partilhada entre os entes da federação (solidariedade passiva dos 

entes públicos), sendo a Constituição Federal considerada, por este setor, a lei maior que 

rege o direito à saúde (BORGES, 2007; GANDINI, 2007). 

A utilização off label de medicamentos solicitados nos processos judiciais, embora 

estes não representem a maioria nos estudos realizados, destaca-se pelos riscos que eles 

podem causar aos usuário (VIEIRA; ZUCCHI 2007; MACHADO et al., 2011), pois são 

prescritos para indicações clínicas não reconhecidas pela ANVISA, para as quais não 

foram evidenciados estudos que garantam a qualidade, eficácia e segurança do tratamento 

para aquela condição, seja na dose, na via de administração e/ou faixa etária preconizada 

(CONASS, 2011; STEPHENSON, 2006 apud PAULA, 2010). Embora esses 

medicamentos possam ser receitados para tais indicações sem qualquer constrangimento 

legal para o médico responsável, a autoridade sanitária não reconhece a legitimidade do 

uso, sendo a responsabilidade exclusiva dos médicos assistentes (LEVEQUE, 2008 apud 

PAULA, 2010). Em estudo realizado por Paula em 2010 no Paraná, analisando as 

solicitações judiciais para obtenção de medicamentos no ano de 2008, a autora encontrou 

12% das solicitações caracterizadas como indicação para uso off label. A classe de 

medicamentos apontada no estudo como a mais frequente foi a dos antineoplásicos e 

imunomoduladores, presente em 26,78% das ações (PAULA, 2010). 

Ademais, múltiplos estudos apontam que a via judicial é muitas vezes utilizada 

para a solicitação de medicamentos sequer registrados no país (MACHADO et al., 2011; 

VIEIRA; ZUCCHI, 2007; PEREIRA et al., 2010; SANT’ANA et al., 2011; PEPE et al., 

2010a). Embora os trabalhos façam referência a um número reduzido de prescrições de 

medicamentos sem registro sanitário, é importante ressaltar os riscos que estes expõem à 

saúde dos usuários e os altos gastos despendidos na sua aquisição15. Como exemplo, 

destaca-se o gefitinibe, não autorizado para comercialização no país, mas encontrado nos 

                                                           

15  Produtos sem registro aprovado pela ANVISA só podem ser utilizados no país em duas situações: (1) em 

ensaios clínicos, etapa necessária para a comprovação da eficácia dos medicamentos novos, e (2) em programas de 

acesso expandido, quando a utilização de medicamentos novos e sem licença representa a última tentativa de cura em 

pacientes que já utilizara, sem resposta positiva, todas as possibilidades existentes e liberadas de tratamento.  
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estudos realizados nos estados de Santa Catarina em 2003 e 2004; Minas Gerais em 2005 

e 2006; e no município de São Paulo em 2005. 

Em consonância com a legislação, a prescrição médica constitui o principal 

respaldo para a tomada de decisão dos juízes. Entretanto, em trabalho publicado sobre 

judicialização no Estado de Santa Catarina no ano de 2010, Pereira e colaboradores 

detectaram ausência de prescrição médica em 11% dos processos. Além disso, outros 

autores (MESSEDER; OSÓRIO-de-CASTRO; LUÍZA, 2005; VIEIRA; ZUCCHI, 2007; 

PEPE et al., 2010a) destacam, nos estudos realizados, a escassa documentação técnica 

presente nos autos, representada quase exclusivamente pela prescrição médica, o que 

aponta a fragilidade dos argumentos técnicos utilizados nas decisões, sugerindo a 

necessidade de maior rigor na avaliação técnica do Poder Judiciário através da utilização 

de laudos médicos e até mesmo realização de perícias médicas para garantir a acurácia 

das decisões. 

A obtenção de um medicamento sem o devido acompanhamento do seu uso pode 

trazer malefícios ao indivíduo. Para que seu uso seja seguro, é necessário que a indicação 

terapêutica esteja correta, que se considere as doenças concomitantes, que seja fornecido 

em quantidade e doses adequadas, com informação suficiente para que o indivíduo saiba 

como utilizá-lo e sobretudo, com o seguimento da utilização, para averiguar os benefícios 

terapêuticos e a ocorrência de eventos adversos. 

Uma enorme responsabilidade é lançada sobre o judiciário para decidir sobre 

assuntos relacionados ao campo da saúde pública e na grande maioria das vezes baseando-

se apenas na prescrição médica, nem sempre se fundamentando em evidências clinicas. 

Desse modo, a mudança do papel do julgador deve ser acompanhada da inovação de sua 

postura intelectual. Por isso, a interdisciplinaridade torna-se uma exigência para o 

adequado exercício da função jurisdicional, bem como para qualquer operador do Direito. 

O juiz deve estar tecnicamente preparado para decisões deste porte com 

informações sobre saúde pública, medicina baseada em evidências, legislação do SUS, 

PNM e não apenas decidir exclusivamente com base em argumentos jurídicos. Faz-se 

necessário que o julgador conheça as consequências e os impactos de sua decisão nas 

políticas públicas de saúde. 
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           Conhecer o custo dos direitos, as dificuldades de gestão do SUS, os benefícios da 

tecnologia debatida, a interferência da decisão na execução dos serviços de saúde, não 

determinará a procedência ou a improcedência do pedido de tutela jurisdicional, mas pode 

alertar o julgador para a necessidade da inclusão desses elementos em suas reflexões. 

Torna-se indispensável buscar o apoio da Saúde Coletiva para a definição de critérios de 

atuação que atendam às exigências de garantia da saúde aos cidadãos, mas que, também, 

minimizem o grau de insegurança nos julgamentos sobre o assunto. (Franco, 2010). 

3) OBJETIVO GERAL: 

Analisar a judicialização das políticas de saúde no Brasil, através da análise do 

perfil das ações por demanda de medicamentos, através da análise dos respectivos 

processos judiciais. 

 

3.1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coletar os dados nos processos judiciais impetrados contra a Fundação 

Municipal de Saúde do município de Niterói no período de janeiro de 

2011 a dezembro de 2012 constantes nas 6º a 10° Vara Cível do Fórum 

Municipal de Niterói; 

 Levantar os processos judiciais relacionados a demanda por 

medicamentos, como expressão do processo intenso de judicialização das 

políticas de saúde no Brasil. 

Traçar o perfil das ações judiciais.  

 

4) METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa corresponde a um estudo documental exploratório, descritivo e 

retrospectivo.  
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Foram analisados os processos judiciais julgados em primeira instância na 

comarca de Niterói, situados nas 6º a 10º Vara Cível do Fórum Municipal em que o objeto 

da ação seja requisição de medicamentos, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 

2012.  

Após o levantamento das ações judiciais foram analisadas considerando as 

características categorizadas a seguir: 

1) Tipo de ação (individual ou coletiva);  

2) Município e bairro de domicílio do autor; 

3) Condutor da ação (Defensoria Pública, Ministério Público, Escritório particular, 

outros); 

4) Responsável pela decisão judicial (Juiz Estadual, Juiz Federal); 

5) Réu da ação (União, estado ou município); 

6) Presença de prescrição anexada ao processo; 

7) Origem da prescrição utilizada no mandado (serviço de saúde do SUS ou 

particular); 

8) Número de medicamentos por mandado judicial; 

9) Nome do(s) medicamentos(s) solicitado(s); 

10) Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

11) Essencialidade demarcada por presença nas Relações Nacional (RENAME) ou 

Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME); 

12) Argumentos jurídicos para pleitear medicamentos; 

13) Critérios do poder Judiciário para proferir sentenças em primeira instancia. 

 

A opção por realizar a pesquisa nesta localidade decorreu de alguns aspectos: até 

o presente momento, existem poucos estudos no campo da Judicialização de 
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medicamentos que tenham como lócus os municípios, sobretudo aqueles que não são 

capitais e que podem, por seu menor porte, organização e recursos, apresentar 

singularidades em relação aos municípios maiores ou ao ente estadual. O município de 

Niterói é um exemplo onde o estudo da judicialização em saúde é escasso e pouco 

debatido.  

 

 

4.1) CENARIO DO ESTUDO: MUNICÍPIO DE NITERÓI COM 

ENFOQUE NA COMARCA DE NITERÓI 

 

O município escolhido pertence à Região Metropolitana II e microrregião 1 do 

Estado do Rio de Janeiro, a qual inclui, além deste, os municípios de São Gonçalo, 

Maricá, Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim e Itaboraí, e que se encontra subdividida em 

quatro microrregiões (figura 2).  
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Figura 2: Subdivisão da Região Metropolitana II 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria Geral de Planejamento 

(2009). Disponível in: http://www.tce.rj.gov.br 

 

Segundo o último Censo (IBGE, 2010), Niterói possuía uma população de 

487.327 pessoas (2,9% da população da Região Metropolitana) residentes em uma área 

de 134 km2, dos quais 261.656 (53,7%) eram mulheres.  

Possui uma taxa de urbanização de praticamente 100%. Apresenta um cenário de 

crescimento urbano desigual, coexistindo bairros nobres de estratos sociais de classe 

média e alta, ao lado de favelas, onde os domicílios têm padrão construtivo precário, 

concentrando população de baixa renda. Sua economia está concentrada no setor de 

serviços e na indústria de transformação.  

O município é subdividido em cinco regiões de planejamento (Norte, Leste, 

Oceânica, Pendotiba e das Praias da Baía), que correspondem também às regiões de 

saúde, conforme o mapa disposto na figura 3. E formado por 52 bairros (figura 4) 
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Figura 3: Regiões de Niterói 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=101209129. Acessado em 

21/09/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Bairros de Niterói  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Regi%C3%B5es_Niteroienses.jpg. 

Acessado em 21/09/13 

 

O processo de municipalização das ações em saúde de Niterói teve início em 1989, 

com a assinatura de acordo com o Ministério da Saúde (VASCONCELOS, 2000 apud 

SÁ, 2003), e se efetivou em curto espaço de tempo, tendo-se concretizado no período de 

1989 a 1992, com rápida expansão da rede de assistencial. 
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A rápida expansão da rede de assistência à saúde sob gestão municipal levou a 

modificações estruturais no desenho institucional da Secretaria Municipal de Saúde. 

Assim, com o intuito de facilitar a organização dos serviços locais, esta Secretaria 

incorporou à sua estrutura a Fundação Municipal de Saúde (FMS), com o “[...] propósito 

de suprir a necessidade de um órgão gestor que desse autonomia e agilidade ao sistema e 

força política frente a outras secretarias” (CUNHA et al.,1994, apud COSTA E SILVA, 

1999, p.42). A FMS é, até os dias atuais, uma entidade pública que tem como presidente 

o próprio secretário de Saúde e que responde por toda a gestão da rede de saúde, ficando 

a cargo da Secretaria a formulação das políticas de saúde: “Ao ser criada em fins de 1990, 

a FMS nasceu com total autonomia em relação à Prefeitura, sendo responsável pela gestão 

do Fundo Municipal de Saúde” (SENNA; COHEN, 2002, p.526). 

Durante o ano de 1999, um novo organograma foi criado para atender à nova 

organização da FMS e as atividades de assistência em saúde no município foram 

separadas em (a) Vice-presidência de Atenção Coletiva Ambulatorial e de Família 

(VIPACAF), com as Policlínicas Comunitárias, Unidades Básicas, módulos do Programa 

Médico de Família, Policlínicas Especializadas, Laboratório de Saúde Pública; e a (2) 

Vice-presidência de Atenção Hospitalar e de Emergência (VIPAHE), responsável pelos 

Hospitais e Unidades de Emergência (SÁ, 2003).  

Cabe mencionar, ainda, que Niterói foi um município pioneiro na formulação de 

propostas voltadas para a Atenção Primária de Saúde. Embora compartilhe dos princípios 

do Programa Saúde da Família (PSF), implantado pelo Ministério da Saúde em âmbito 

nacional a partir de 1994, apresentando similaridades com este, o PMF de Niterói é 

anterior ao PSF e uma de suas fontes inspiradoras. 

O Programa Médico de Família, desde seus primórdios, pautou-se pela lógica da 

reorganização das ações de saúde mediante a hierarquização e descentralização dos 

serviços de atenção à saúde, “[...] estabelecendo-se como porta de entrada, por excelência, 

da rede de saúde e integrado aos serviços de maior complexidade (TEIXEIRA; 

MONTEIRO; MIRANDA, 1999, p. 150).  
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Segundo apontam Senna e Cohen, a perspectiva dos gestores municipais, desde 

sua criação, era de que o PMF configuraria a implantação de um novo padrão de 

assistência à saúde no município. 

O município possui, hoje, uma rede de assistência em saúde bastante ampla, o que 

em parte se deve à herança da condição de capital do antigo Estado do Rio de Janeiro. 

Apresenta cerca de 350 estabelecimentos de saúde (5,4% dos estabelecimentos do 

estado), sendo 70 públicos (20% do total de estabelecimentos), segundo dados do IBGE 

de 2010 (IBGE, 2010). 

Essa capacidade instalada de serviços, como um todo, leva a uma grande procura 

dos serviços de saúde pela população dos municípios vizinhos, o que certamente interfere 

na organização e gestão do sistema local de saúde, provocando estrangulamento em 

algumas áreas e dificultando, por vezes, o acesso dos munícipes aos serviços. 

O município tem Gestão Plena Estadual e Gestão Plena do Sistema Municipal e é 

considerado município-polo de alta e média complexidade, conforme o Plano Diretor de 

Regionalização do Estado (RIO DE JANEIRO, 2008).  

O tipo de gestão guarda direta relação com o financiamento das ações de saúde. 

Vale lembrar que este financiamento sofreu modificações a partir de 2006, com o 

estabelecimento do Pacto pela Saúde, que organizou as transferências de recursos federais 

para os estados e municípios por meio de cinco blocos de repasses: (a) Atenção Básica; 

(b) Média e Alta Complexidade da Assistência; (c) Vigilância em Saúde; (d) Assistência 

Farmacêutica; e (e) Gestão do SUS. Através do Pacto pela Saúde, a gestão da saúde nos 

estados e municípios também sofreu transformações com a definição de metas e 

indicadores a serem pactuados e atingidos anualmente (RIO DE JANEIRO, 2008). 

O Pacto pela Saúde e o Programa Mais Saúde, estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, tem como meta obter o desenvolvimento local da saúde, através da organização 

de redes de assistência regionalizada, com oferta de serviços em diferentes níveis de 

complexidade, tendo em vista a organização federativa do país. Niterói está entre os 

municípios que aderiram ao Pacto pela Saúde e já obtiveram aprovação dos Termos de 

Compromisso pelas Comissões Intergestoras (RIO DE JANEIRO, 2009). 
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Conforme proposta do Plano de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro, os 

municípios devem assumir a gestão das ações da Atenção Básica e as ações básicas de 

Vigilância em Saúde; já as ações de Média e Alta Complexidade devem ser fornecidas 

pelas regiões de saúde ou até por acordos inter-regionais. A regulação da oferta de 

serviços de Alta Complexidade na Região Metropolitana II, onde se situa o município em 

estudo, passou a ser realizada pela Central de Regulação Médica de Urgências de Niterói 

(RIO DE JANEIRO, 2008). 

Por fim, ainda em termos da organização da rede de serviços e financiamento das 

ações de saúde, cabe mencionar que a partir da projeção de construção do Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), no município de Itaboraí, surgiu 

a necessidade de organização dos municípios da região (Cachoeira de Macacu, Casimiro 

de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá) em um modelo diferenciado para superar as dificuldades 

socioeconômicas existentes. Isto originou a formação do Consórcio Intermunicipal do 

Leste Fluminense (CONLESTE), que visa a disponibilizar e aperfeiçoar serviços de saúde 

de maior complexidade a esta população, de grande heterogeneidade nos níveis de saúde 

(RIO DE JANEIRO, 2008). Niterói tem atuação de destaque no CONLESTE, por 

apresentar os melhores indicadores sociais da região, inclusive com melhor PIB per capita 

e maior receita, além de uma rede de serviços de saúde mais ampla e organizada. 

 

4.2) COLETA DE DADOS 

 

Em uma primeira dimensão foi feito um levantamento dos processos impetrados, 

cujo réu fosse a FMS, desde o ano 2000 (pois os dados começaram a ser registrados neste 

ano), localizados no Setor Jurídico da FMS. Estes dados estão catalogados em planilha 

própria do departamento jurídico, sendo realizado com acompanhamento dos advogados 
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responsáveis pela tal. O pesquisador obteve autorização do Secretário de Saúde Municipal 

para poder atuar livremente no setor e realizar a pesquisa16. 

Foram encontrados 809 processos impetrados contra FMS, salvos em planilha 

Excel®. Por sugestão do corpo advocatício restringiu-se a pesquisa para os processos 

localizados na 6º Vara Cível em diante, ou seja, até a 10° Vara Cível. Esta escolha se 

baseou no fato de que a comarca de Niterói unificou as cinco primeiras varas cíveis, ou 

seja, a nova serventia agrega as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis da comarca17. Todos os 

processos pertencentes as respectivas varas estão localizadas em um único cartório, um 

cartório unificado. Sendo assim, com as dificuldades apresentadas em se achar um 

processo nesta partição seguiu-se o conselho do corpo advocatício e, tendo também, um 

tempo curto disponível para a integralização do mestrado, restringiu-se a pesquisa apenas 

nas varas anteriormente citadas.  

Como agentes de inclusão usou-se os seguintes critérios: (1) processos impetrados 

cujo réu seja FMS, o Estado do Rio de Janeiro e/ou União; (2) processos impetrados no 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012; (3) localizados na 6° Vara Cível até a 

10º Vara Cível na Comarca de Niterói; (4) processos requisitando medicamentos e (5) 

com decisão judicial julgadas em primeira instância. E como agentes de critério de 

exclusão usou-se: (1) processos cujo estejam localizados nas cinco primeiras Varas Cíveis 

na Comarca de Niterói; (2) cuja requisição seja para obtenção de procedimentos em saúde 

(exames diagnósticos, internações, etc.) e de outros materiais (como alimentos, fraldas, 

aparelhos e fitas para glicemia, etc.). 

Em uma segunda etapa, com posse dos dados, analisou-se perfil das ações 

judiciais para obtenção de medicamentos no município de Niterói. 

                                                           

16Documento com autorização e assinatura do Secretário de Saúde de Niterói e presidente da FMS 

ficou com a chefe do gabinete da Assessoria Jurídica 

17
http://tj-rj.jusbrasil.com.br/noticias/2534186/tjrj-inaugura-cartorio-unificado-civel-da-

comarca-de-niteroi. Acessado em 09/10/2013 
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Dos 809 processos totais de todas as varas cíveis, 455 (56,2%) são pertencentes 

as varas cíveis pré-determinadas. Destes, 329 (72,3%) requerem medicamentos.  

Como mostra a tabela 1, os processos pertencentes a Comarca de Niterói 

requerendo medicamentos impetrados a partir da 6º a 10º Vara Cível foram catalogados 

por ano: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: número de processos pertencentes a Comarca de Niterói requerendo 

medicamentos impetrados a partir da 6º a 10º Vara Cível por ano   

ANO PROCESSOS 

2000 0 

2001 1 

2002 2 

2003 16 

2004 18 

2005 45 

2006 32 

2007 36 

2008 40 

2009 49 

2010 51 

2011 33 

2012 6 

TOTAL 329 
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Escolheu-se o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, sendo estes os 

dados mais recentes e atualizados. Nos anos de 2011 e 2012 foram impetrados 39 ações 

(11,8%) contra FMS.  

Dado o objeto desta dissertação, foram excluídas do universo da pesquisa, como 

dito, anteriormente, as ações judiciais para obtenção de procedimentos em saúde (exames 

diagnósticos, internações, etc.) e de outros materiais (como alimentos, fraldas, aparelhos 

e fitas para glicemia, etc.). Sendo assim a amostra dos anos escolhidos totalizam 38 ações 

(11,5%).  

Cada uma destas ações possui um registro de identificação passível de 

rastreamento no sitio do TJ/RJ. Entretanto, os registros encontrados no sitio não possuem 

informação suficiente para os objetivos da pesquisa como residência do autor, prescrição 

médica, tipo de medicamentos, diagnóstico médico etc. Desta forma houve a necessidade 

do comparecimento ao Fórum de Niterói para acessar cada peça processual física e 

realizar a coleta de informações necessárias. 

Realizou-se a coleta diretamente nas vara cíveis acessando a peça física do 

processo e fotografando-as. Este se encontram para acesso ao público em geral, não sendo 

possível, somente, sua retirada do local, de acordo com o princípio da publicidade dos 

atos processuais consagrado pela Carta Magna no seu artigo 5°:  

 

‘’ Art. 5º (…) LX – a lei só poderá restringir a publicidade 

dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem.’’  

(Constituição Federal do Brasil 1988) 

 

Desde 1973, o Código de Processo Civil dispõe: 

           Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, 

em segredo de justiça os processos: 

I – em que o exigir o interesse público; 
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II – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos 

cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de 

menores. (Redação dada pela Lei nº 6.515, de 1977). 

Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir 

certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O 

terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz 

certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e 

partilha resultante do desquite.’’  

(Código Processual Civil) 

 

 

Saliente-se, de logo, que o disposto no parágrafo único se refere somente aos casos 

de segredo de justiça. Assim, a menos que se trate de hipótese de segredo de justiça, 

prevalece a regra da publicidade dos atos processuais, aí incluída, por motivos óbvios, a 

consulta aos autos por terceiro, mesmo que não seja advogado. Trata-se, aliás, da única 

interpretação compatível com a regra hierarquicamente superior prevista no já 

mencionado artigo 5º, inciso LX, da CF/88. 

É importante assinalar que apesar de todo respaldo jurídico citado e consagrado 

no Código Processual Civil, ainda sim, o escrivão da 9° Vara Cível da Comarca de Niterói 

não autorizou a consulta dos processos alegando que o pesquisador não era advogado e 

não pertencia as partes. Diante disso, nove processos não puderam ser consultados, 

restando assim a impossibilidade de agrega-los a pesquisa, sendo uma limitação 

importante do estudo. Totalizam nove processos constantes na 9° Vara Civel. 

Sendo assim, a tabela 2 mostra os processos que não puderam ser acessados na 

pesquisa 

Tabela 2: processos arquivados ou em segredo de justiça nos anos de 2011 e 2012 

 

Condição 2011 2012 

1Arquivado Em Definitivo 8 0 

2Carga 1 0 

3Não Achado 1 0 

4Processamento 1 1 

5Processo eletrônico 0 1 
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809 processos totais
455 processos (6 

a 10 vara) 329 requerendo 
medicamentos

39 (2011 e 2012)
38 processos

6Entrada em primeira instancia 2005 1 0 

TOTAL 12 2 

 

1Arquivado em definitivo: o arquivamento ocorre quando cessam todos os atos 

que poderiam ser praticados pelas partes ou pelo juiz. Ou no caso de inércia das partes 

interessadas o juiz manda que "os autos sejam arquivados". Dependendo do motivo do 

arquivamento a parte poderá requerer o seu desarquivamento e retomar aos tramites da 

ação outrora interrompidos, em outros casos não há mais meios que permitam 

movimentar novamente aquele processo. Os processos arquivados se encontram no 

Arquivo Central no município do Rio de Janeiro, sendo que este não presta atendimento 

ao público externo somente para os advogados e partes;  2carga: significa que o processo 

se encontra na posse do advogado; 3não achado: o escrivão não conseguiu localizar o 

processo no cartório (anexo B);  4processamento: faltam peças para serem anexadas ao 

processo; 5processo eletrônico: processo digitalizado necessitando de senha, ou do 

advogado ou das partes interessadas. 6Processo com entrada em 1º instancia em 2005 

 

Com isso restaram 24 processos para análise. Destes subtraímos os nove processos 

cuja consulta não pode ser realizada devido a negação do pedido pelo escrivão 

responsável pelo cartório da 9° Vara Cível. A partir disso, encontrou-se um total de 15 

processos para análise. 

 

 

O fluxograma a seguir mostra como chegou-se a amostra final de 15 processos a 

partir da lista inicial de 809 processos encontrados no Setor Jurídico da FMS. 
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Fotografou-se todos os processos físicos na própria vara cível. As fotos dos 

processos foram salvas em pastas especificas no formato .JPG e catalogadas para análise 

com a transcrição dos dados relevantes para um banco especialmente criado para esse 

fim, em Excel®. 

O perfil dos medicamentos analisados foi obtido a partir das fotografias dos 

processos físicos judiciais localizados nos arquivos existentes nas respectivas varas 

cíveis. 

Pode-se identificar nos processos as seguintes informações: (1) tipo de ação 

(individual ou coletiva); (2) município e bairro de domicílio do autor;(3) condutor da ação 

(Defensoria Pública, Ministério Público, Escritório particular, outros); (4) responsável 

pela decisão judicial (Juiz Estadual, Juiz Federal); (5) réu da ação (União, estado ou 

município); (6) presença de prescrição anexada ao processo; (7) origem da prescrição 

utilizada no mandado (serviço de saúde do SUS ou particular); (8) número de 

medicamentos por mandado judicial; (9) nome do(s) medicamentos(s) solicitado(s); (10) 

registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

Após a digitação das informações no banco de dados e de posse das fotografias 

dos processos iniciou-se a análise dos dados de acordo com os objetivos traçados. 

1 Processo excluído por 

requerer fitas para 

medição de glicose 
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5) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com vistas a contribuir para reduzir – mesmo que minimamente – estas lacunas 

informacionais em relação a judicialização da saúde em Niterói, fizeram parte do estudo 

o levantamento e o delineamento de um perfil sumário dessas ações, tomando por base o 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, cumprindo-se os passos metodológicos 

descritos na metodologia (seção 4). 

No período de 2000 a 2012 foram impetradas 455 ações judiciais contra a FMS 

na 6° a 10° Vara Cível. Destas, 329 ações (72,3%) visava à obtenção de medicamentos 

divididos em categorias feitas pelo próprio cartório, dependendo do tipo da ação 

mostradas a seguir: (1) Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou 

Dar; (2) Dano Moral / Responsabilidade da Administração; Fornecimento de 

Medicamentos; (3) Fornecimento de Medicamentos – Outros; (4) Fornecimento de 

Medicamentos - Outros E Antecipação de Tutela; (5) Fornecimento de Medicamentos / 

Medicamento; (6) Fornecimento de Medicamentos / Medicamento / Tratamento; (7) 

Internação Hospitalar / Medicamento / Tratamento; (8) Liminar; Fornecimento de 

Medicamentos; (9) Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada; 

(10) Realização de Exames / Medicamento / Tratamento; (11) Tratamento Médico-

Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos. 

O gráfico 1 mostra a divisão das categorias para requerimento de medicamentos e 

suas porcentagens de acordo com critério estabelecido pelo Setor Judiciário da FMS. 
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Gráfico 1: Distribuição em categorias das ações judiciais impetradas contra FMS cujo 

objeto seja medicamento. Niterói, jan./2011 a dez./2012.  

Fonte: elaboração própria. 

As 15 ações referentes à obtenção de medicamentos incluíram 49 medicamentos 

solicitados, correspondentes a 29 fármacos diferentes. O número de medicamentos 

presentes nas ações judiciais variou entre 1 e 14, com média de 3,2 medicamentos por 

processo e mediana de 2. 60% das ações incluíam até 2 medicamentos solicitados (tabela 

3). 

Tabela 3: Número de Medicamentos por Ação Judicial. Niterói, jan./2011 a dez./2012 

N° medicamentos por ação N° de ações % % cumulativo 

1 5 33,34 33,34 

2 4 26,67 60,01 

4 4 26,67 86,68 

6 1 6,67 93,35 

14 1 6,67 100 

Total 15 100 100 

 

Número médio de medicamentos por ação é mais elevado que o de alguns estudos 

publicados na literatura. No estudo realizado por Barcelos (2010), no Estado do Espírito 

Santo, a autora encontrou uma média de 1,4 medicamentos por ação; em Santa Catarina. 
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Pereira e colaboradores (2010) também registraram um número reduzido por ação, dois 

medicamentos em média por processo; entretanto, o número do estudo em tela aproxima-

se do encontrado por Pepe e colaboradores, que obtiveram uma média de 3,25 na pesquisa 

realizada no Estado do Rio de Janeiro. 

Embora tendo em mente que os dados de Niterói se referem a um curto período 

de tempo, e não se dispondo de outras informações sobre esse panorama no município, o 

número observado pode sugerir que possíveis irregularidades no abastecimento da 

Assistência Farmacêutica local possam estar levando a um aumento do número de ações 

e dos medicamentos solicitados, com o intuito de garantir o acesso. Outra justificativa 

poderia ser a simples presença de vários medicamentos na prescrição anexada ao 

processo, embora somente um ou alguns pudessem ser efetivamente o foco da demanda 

judicial, ou ainda, uma característica dos processos contra municípios de menor porte, em 

que o autor aciona judicialmente tanto o estado quanto o município, com a intenção de 

garantir o fornecimento dos medicamentos. 

Quanto aos responsáveis pelas decisões judiciais aponta-se para a predominância 

absoluta de juízes estaduais, refletindo talvez o número inexistente de ações direcionadas 

de forma partícipe município-União. 

Destacam-se as ações direcionadas somente a Fundação Municipal de Saúde, que 

correspondeu a 80% (12) do total apurado e, conjuntamente, à Fundação Municipal de 

Saúde e ao Estado do Rio de Janeiro, que correspondeu a 20% (3) do total apurado 

(gráfico 4), evidenciando a duplicidade de solicitação existente na via de acesso judicial 

para obtenção de medicamentos 
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Gráfico 2: Distribuição das ações segundo réu da ação. Niterói, jan./2011 a dez./2012. 

 

    Em trabalho realizado por Pepe e colaboradores (2010b) no Estado do Rio de 

Janeiro, os autores registraram que 36,8% das solicitações também eram direcionadas ao 

estado e município simultaneamente. Embora a Política Nacional de Medicamentos e as 

Portarias do Ministério da Saúde, que regulamentam os Componentes da Assistência 

Farmacêutica, definam claramente as competências de cada esfera de gestão, esse 

conhecimento não existe por parte do demandante e o perfil apresentado pode refletir a 

aplicação da figura jurídica da responsabilidade solidária entre os entes da federação, com 

o intuito de garantir agilidade na obtenção dos fármacos e facilitar o acesso dos usuários 

aos medicamentos solicitados (FIGUEIREDO, 2010). 

Em termos locais, entretanto, esta situação pode estar ocasionando duplicidade de 

fornecimento de medicamentos, o que se reflete nos estoques comprados e, muitas vezes, 

não reclamados pelos autores das ações, e que por sua especificidade podem não ser 

utilizados por outros usuários. 

Outra consequência desta prática é a dificuldade encontrada pelos municípios em 

repassar, aos entes responsáveis pelo fornecimento dos fármacos pleiteados 

judicialmente, as despesas de seu fornecimento, o que na prática determina que os 

municípios, como Niterói, assumam a responsabilidade por este fornecimento, apesar das 

pactuações realizadas. 

Embora não existisse especificamente registro do sexo do demandante, a presença 

obrigatória do nome e a inexistência de nomes dúbios permitiram a categorização e 

conhecimento da distribuição dessa variável. Observou-se uma distribuição quase 

homogênea por sexo dos autores das ações, com discreto predomínio do sexo feminino 

(53,33%), igualando com resultados encontrados por Vieira e Zucchi (2007) na capital 
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paulista e por Machado (2010) no Estado de Minas Gerais, que identificaram predomínio 

de mulheres (63,5% e 60,2%, respectivamente). Não foi possível, contudo, com os dados 

disponíveis, conhecer o perfil etário desses pacientes, o que poderia ajudar na 

compreensão da presença de grupos populacionais específicos entre os demandantes. 

Outras informações sociodemográficas dos autores das ações, que seriam 

relevantes e fazem parte do quadro de indicadores de monitoramento propostos por Pepe 

et al. (2011), como ocupação e renda familiar, também não puderam ser obtidas nos 

documentos examinados. 

Buscou-se identificar a distribuição dos autores das ações segundo seu lócus de 

residência, o que poderia ajudar a pensar essa demanda em termos de perfil 

socioeconômico ou de dificuldades específicas de acesso, ambos fatores reconhecidos por 

influenciar na busca por essa via de fornecimento. 

Com o intuito de tentar aprofundar um pouco mais a análise, buscou-se a 

distribuição das ações pelo bairro de residência do autor, tentando ao mesmo tempo 

minimizar os possíveis vieses decorrentes da maior ou menor concentração populacional 

nas diferentes localidades. Esta distribuição apontou para o bairro Barreto como o de 

maior número de processos proporcionais à sua população (1,6 ações por 10.000 

habitantes), seguido da localidade de São Francisco, onde reside proporção significativa 

de população de renda alta (tabela 4): 

 

Tabela 4: Número de ações absoluto e por 10.000 habitantes segundo o bairro de residência do autor, 

Niterói, jan./2011 a dez. 2012 

Bairro N° ações População1 Ações por hab Ações/10.000 

Barreto 3 18.100 0,000166 1,66 

Cubango 1 11.200 0,000090 0,90 

Fonseca 2 52.600 0,00004 0,40 

Icaraí 5 78.700 0,000063 0,63 

Santa rosa 3 30.700 0,000097 0,97 

São Francisco 1 9.600 0,000104 1,04 
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Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Observações: 1 - População obtida da COVIG/FMS, tomando por base o Censo 2010 do IBGE 

 

Não existiram ações procedentes de moradores da Região de Planejamento Leste 

(gráfico 3), que congrega os bairros de Várzea das Moças e Rio D’Ouro, localizados na 

divisa com São Gonçalo. Os autores das ações residiam, em mais da metade dos casos, 

na região das Praias da Baía (60%), que é composta por 17 bairros, com população de 

203.715 munícipes, seguida da região Norte (40%), com 152.547 habitantes residentes 

em 12 bairros, e maior número de ações por habitantes (2,96 ações /10.000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição das ações judiciais de medicamentos segundo Região de Planejamento de 

residência do autor da ação, Niterói, jan./2011 a dez./2012 

Fonte: Elaboração própria, (2012). 

 

 

total 15 200.900 0 0 



62 

 

 

27%

73%

Defensoria Pública

Particular

A totalidade das ações identificadas, no caso do exame aqui empreendido, possuía 

autor único, semelhante ao encontrado por Pepe e colaboradores em outro estudo, 

publicado em 2010, no qual também se observou predomínio de ações interpostas 

individualmente (98,9%). 

Nos dados apurados, observou-se uma distribuição na representação do autor da 

ação com predomínios de advogados particulares (gráfico 5). Das 15 ações com condutor 

conhecido, quatro (26,67%) foram impetradas pela Defensoria Pública, que pode ter sido 

buscada por demandantes com dificuldade financeira para custear seus tratamentos 

medicamentosos. A elevada proporção de advogados particulares (73,33%) atuando 

como condutores dos processos pode sugerir a procura da via judicial para obtenção de 

medicamentos por usuários de maior poder aquisitivo ou de maior conhecimento sobre 

os direitos à Assistência Farmacêutica no SUS. Cabe ainda ser destacado que a tentativa 

de examinar a representação segundo perfil de renda do bairro não foi capaz de revelar 

qualquer padrão definido. 
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Gráfico 4: Distribuição das ações segundo o condutor da ação. Niterói, jan./2011 a dez./2012. 

Todas as ações foram julgadas com a presença do documento médico e receituário 

adequado. A esse respeito, cabe assinalar a presença na literatura de trabalhos como o de 

Barcelos (2010), que identificou 4% das ações examinadas em seu estudo sem prescrição 

médica apensada para permitir sua apreciação pela Justiça, e de Pereira e colaboradores. 

(2010) que observaram, em Santa Catarina, ausência de receita médica em 11% das ações 

movidas contra o estado. 

Cabe destacar que alguns autores, como Pepe e colaboradores (2008), relatam que, 

em nenhuma das 185 decisões sobre medicamentos julgadas na segunda instância do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de janeiro a dezembro de 2007, existia solicitação 

de perícias ou confirmação do diagnóstico do paciente e da necessidade do medicamento 

solicitado. 

Entre as prescrições encontradas três (20%) eram originárias do SUS, enquanto o 

restante de 12 (80%) prescrições eram de médicos particulares. Contudo, com o pequeno 

número de prescrições provenientes do SUS impede sequer levantar hipóteses como as já 

apontadas em outros estudos quanto à falta de informação dos prescritores da rede pública 

local de saúde quanto às listas de medicamentos disponíveis no SUS ou a dificuldades de 

acesso específicas dos usuários à Assistência Farmacêutica (MESSEDER; OSORIO-DE-

CASTRO; LUIZA, 2005; FIGUEIREDO, 2010). 

Um dos indicadores propostos no manual Indicadores de avaliação e 

monitoramento das demandas judiciais de medicamentos, elaborado por Pepe e 

colaboradores (2011), refere-se à proporção de medicamentos prescritos pelo nome 

genérico no conjunto das ações judiciais. Esse indicador expressaria o cumprimento, 

pelos prescritores, da legislação sanitária vigente, expressa na Lei nº 9.787 de 10/02/1999 

(BRASIL, 1999) e na RDC ANVISA nº 211, de 2006 (BRASIL, 2006). O baixo número 

de prescrições com o nome genérico (seis medicamentos) existentes no material 

examinado, contudo, não permite qualquer inferência a esse respeito. Mas pode-se notar 

que era comum o registro de alguns medicamentos pela Denominação Comum Brasileira 

e outros, no mesmo documento, pelo seu nome de marca. 



64 

 

 

rosuvastatina cálcica
Risperidona

quelato de calcio
Nimesulida

multivitaminicos+sais minerais
maleato de timolol + travoprosta

maleato de fluvoxamina
Losartana potássica
levotiroxina sódica

lenalidomida
insulina lispro

insulina glulisina
insulina glargina
insulina aspart

hemifumarato de quetiapina
fosfato de sitagliptina+cloridrato de…

escitalopram
Eritropoetina

divalproato de sódio
colecalciferol

cloridrato de duloxetina
cloridrato de biperideno

Clonidina
clonazepam

cilostazol
carbonato de lítio

carbonato de calcio + colecalciferol
brinzolamida

Bevacizumab intravítreo
Besilato de Anlodipino

Ácido fólico

A grande ausência de prescrição de nome genérico dos medicamentos nos 

mandados judiciais agregou dificuldades para outras classificações, como a identificação 

dos medicamentos objetos das ações segundo classificação ATC ou sua presença em listas 

oficiais. 

Para minorar o problema, levantou-se um a um todos os medicamentos citados 

nos mandados e verificou sua denominação, utilizando a versão presente junto à DCB na 

Resolução RDC nº. 211, de 17 de novembro de 2006, bem como as inclusões, retificações 

e exclusões presentes na lista atualizada pela RDC nº 19, de 5 de maio de 2011 (BRASIL, 

2011e). 

Todos os medicamentos presentes possuíam registro no Ministério da Saúde 

indicando que o registro sanitário na Anvisa tem sido respeitado no município, pois em 

outros trabalhos – como Marques & Dallari (2007), Pereira et al. (2010) e Sant’Ana 

(2009) –, o percentual de medicamentos não registrados solicitados judicialmente foi bem 

maior: 9,6%, 1,4% e 2,6%, respectivamente. 

 

 

A seguir o gráfico 5 mostra quantitativamente os medicamentos encontrados nas 

ações 
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Gráfico 5 - Medicamentos mais frequentes presentes nas ações judiciais. Niterói, 

jan./2011 a dez./2012 

 

Chama atenção que parte dos medicamentos solicitados corresponde a fármacos 

relativos a problemas de saúde de elevada prevalência na população e frequentemente 

atendidos na atenção básica. Este perfil guarda semelhança com o observado em outros 

estudos, em particular alguns cujo lócus é o Rio de Janeiro. Como exemplo podemos citar 

o fármaco sinvastatina, que apesar do reduzido número de processos analisados, se 

encontra presente nas solicitações e faz parte do componente básico da assistência 

farmacêutica. O mesmo está entre os mais solicitados nas ações judiciais presentes na 

pesquisa realizada por Figueiredo em 2010. Réus, em estudo realizado no município de 

Içara em Santa Catarina (2009) também encontrou, entre os fármacos mais solicitados a 

sinvastatina (3,4%). 

A solicitação de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica 

sugere falhas na garantia de acesso no município ou o desconhecimento – do prescritor 

ou do requerente – sobre a sua disponibilidade, reforçando a hipótese de deficiências na 

gestão das políticas farmacêuticas. Entretanto, não se pode afastar que esse perfil reflita 

tão somente o fato de estes fármacos fazerem parte de ações contendo um variado leque 

de medicamentos, mas cujo objeto de interesse do demandante era um medicamento não 

disponibilizado pelo SUS. Como a prescrição é solicitada na íntegra, isso não apenas pode 

elevar o número de medicamentos solicitados mas pode gerar um perfil irreal, dado que 

não é possível identificar o que era exatamente o foco da demanda original. 
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Em relação ao receituário, diferenças entre o que é solicitado judicialmente e 

medicamento disponibilizado na rede (como no caso da levotiroxina sódica) decorrem 

aspectos de concentração e forma de apresentação e não necessariamente de diferenças 

na substância ativa. Estes problemas podem, assim, estar refletindo o desconhecimento 

dos prescritores quanto à composição das listas oficiais e o número de ações poderia ser 

minimizado com as adequações das receitas. 

A falta de medicamentos nas unidades de saúde, decorrente de problemas na 

seleção, programação, aquisição, controle de estoque, armazenamento e distribuição, 

termina por obrigar os pacientes a recorrer ao Judiciário, legitimando essa via como 

mecanismo de acesso aos direitos previstos na Constituição, especialmente quando estão 

garantidos por políticas públicas específicas, como a de assistência farmacêutica. Logo, 

esforços para melhorar a gestão farmacêutica no município são, independentemente de 

qualquer outra estratégia, elemento importante se a FMS pretende minimizar a frequência 

e o impacto da judicialização de medicamentos em Niterói. 

Verificou-se que, em 73,33% das ações judiciais estudadas, existia pelo menos 

um medicamento solicitado que não pertencia a nenhuma das listas oficiais. Percentuais 

semelhantes foram encontrado por Pepe e colaboradores, em 2008 (80,6%) e por 

Sant’Ana em 2009 (81,5%). Dentre as quatro demandas judiciais com somente um 

medicamento solicitado, três (75%) são referentes a medicamentos não pertencentes à 

RENAME. Esse percentual elevado pode sugeri que um dos alvos das ações judiciais são 

os medicamentos não incorporados ao SUS. 

Em trabalho realizado por Figueiredo em 2010 no Estado do Rio de Janeiro, 

observou-se que, dentre os 356 medicamentos solicitados judicialmente, 23,9% 

pertenciam à RENAME de 2006. Valores semelhantes (17,7%) foram encontrados por 

Ferreira no município de Itaperuna (2007). Foi encontrado no presente estudo, em que 

36,36% dos medicamentos faziam parte da RENAME 2013. A proporção verificada pode 

estar refletindo dificuldades na gestão da Assistência Farmacêutica municipal. 

Cabe assinalar também que 38,63% do total de medicamentos solicitados faziam 

parte de algum tipo de lista oficial (tabela 3, adiante). O percentual de solicitação de 

medicamentos previstos no SUS tem se mostrado elevado em estudos sobre judicialização 
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realizados no Rio de Janeiro, sendo 69,2% no trabalho de Messeder, Osorio-de-Castro e 

Luiza (2005); de 52% no de Borges (2007); e 50% no de Sant’Ana (2009). Os percentuais 

elevados mostram que a via judicial não é explorada apenas para obter medicamentos não 

incorporados pelo SUS. 

A tabela 5 traz os medicamentos solicitados segundo sua presença nas listas 

oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Medicamentos solicitados nas ações segundo presença nas listas oficiais 

de medicamentos essenciais do SUS, Niterói, jan./2011 a dez./2012. 

 

 
Presença em Lista Oficial 

de Medicamentos 

Nº % 

Apenas RENAME 09 20,45 

Apenas REMUME-Niterói 01 2,28 

RENAME + REMUME-

Niterói 

07 15,90 

Nenhuma das listas 27 61,37 

TOTAL 44 100 

 

Como observado por Macedo, Lopes e Barberato Filho (2011), as listas do SUS 

limitam-se à primeira linha de cuidado e, muitas vezes, não oferecem opções de escolha 

nos casos de contraindicação ou intolerância a um dado medicamento prescrito. 
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61%

5%

34%

Zona Cinzenta

Financiamento Estadual

Financiamento Municipal

Deve-se apontar também as divergências de composição entre as diversas listas, 

com alguns medicamentos solicitados fazendo parte da lista nacional mas não na 

municipal e vice-versa, como nas associações de carbonato de cálcio+vitamina D, ou 

mesmo a losartana potássica, que embora presentes na RENAME não estão 

disponibilizadas para dispensação pela REMUME local. Outros fármacos, como 

clonidina, embora não constem na lista da União, estão presentes nas listas e farmácias 

do município. 

Seguido com o exemplo da losartana potássica, presente na RENAME 2013, tem 

seu uso no SUS restrito a usuários com intolerância aos inibidores da enzima de conversão 

da angiotensina (IECA), e não está presente na lista municipal para dispensação 

ambulatorial, nem mesmo para os critérios citados acima, mas somente para uso nos 

hospitais municipais. Assim, as solicitações judiciais pode ser o mecanismo do qual os 

pacientes têm lançado mão para obter acesso ao fármaco e dar continuidade ao tratamento 

iniciado no âmbito hospitalar, podendo ser um fator gerador dos transtornos no 

abastecimento. 

Alguns dos medicamentos solicitados fazem parte de listas oficiais, mas possuem 

seus critérios e disponibilidade vinculados ao atendimento de certos critérios 

estabelecidos em Protocolos Clínicos. A sinvastatina está presente na RENAME e na 

REMUME local, e sua solicitação judicial pode sugerir indisponibilidade do fármaco na 

rede de saúde pública ou solicitação discordante dos critérios estabelecidos nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010d). 

Quanto à distribuição dos fármacos de acordo com a responsabilidade pelo 

financiamento definido na Portaria nº 2981, de 26 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009), 

o percentual de medicamentos de responsabilidade municipal foi de 34% (15), conforme 

visto no gráfico 7. Este fato revela que grande parcela dos medicamentos solicitados 

judicialmente não é de responsabilidade do município, embora este tenha que arcar com 

as despesas para atender aos processos, sem poder repassar para os outros entes a 

responsabilidade desse custeio. 

.  
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Gráfico 6: Distribuição dos medicamentos solicitados judicialmente conforme a origem do 

financiamento. Niterói, jan./2011 a dez./2012 

Destaca-se o grande percentual (65,5%) pertencente à considerada “zona 

cinzenta”, composta de medicamentos não inseridos em nenhuma linha de financiamento 

do SUS. Dados semelhantes foram encontrados por Reus (2009), em Içara (69%), e por 

Ferreira (2007) em Itaperuna (78,2% dos itens solicitados sem financiamento 

estabelecido). A presença deste percentual de medicamentos pode, em alguns casos, 

decorrer de atraso na incorporação de novas tecnologias na Assistência Farmacêutica do 

SUS ou, até mesmo, ser consequência da falta de adesão dos prescritores ao elenco de 

medicamentos oferecidos pelo SUS. Por outro lado, o fornecimento de numerosos 

fármacos sem evidências científicas de eficácia ou segurança para uso regular pode estar 

acarretando riscos aos solicitantes das ações judiciais. 

 

5.1) ARGUMENTOS JURIDICOS 

 

Nesta última parte do trabalho pretendemos apresentar os dados coletados junto à 

assessoria jurídica da FMS, referentes às ações judiciais propostas nos anos de 2011 e 

2012 por usuários do SUS contra o município de Niterói, tendo como objeto o 

fornecimento de medicamentos, e as respectivas decisões proferidas pelos juízes de 1ª 

instância, incluindo decisões liminares e sentenças. 
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Os autores das ações são indivíduos que buscam ter garantido o fornecimento de 

determinado medicamento que alegam não lhes ter sido entregue pelo órgão do Poder 

Executivo responsável pelas ações de saúde naquela localidade sob o fundamento legal 

do direito à saúde, previsto no artigo 196 e da Constituição Federal e regulamentado pela 

Lei nº 8.080/90. Em outras palavras, pode-se dizer que estas ações judiciais seriam 

medidas tomadas individualmente pelo cidadão na busca pela efetivação, através do 

Poder Judiciário, de um direito previsto constitucionalmente. 

Normalmente os pedidos contêm uma providência em caráter de urgência (liminar 

ou pedido de antecipação de tutela18), para que o medicamento pleiteado seja fornecido 

desde logo e não se tenha que aguardar o julgamento do processo. Com o deferimento da 

liminar, o Judiciário emite uma ordem, que consiste na determinação do fornecimento do 

medicamento pleiteado, e que deverá ser cumprida pelo município, de imediato. 

Ao deferir o pedido logo de início, o juiz o faz por sua livre convicção, levando 

em consideração os documentos que instruíram o pedido do autor e o fato de o direito à 

saúde estar garantido constitucionalmente19, além do risco que a ausência daquele 

medicamento pode trazer para a saúde do indivíduo. Portanto, não há necessidade para o 

deferimento que o juiz consulte um órgão técnico ou perito médico, já que a demora 

poderia agravar o estado de saúde do autor da ação. 

A decisão do juiz, que comporta a interpretação de um direito previsto na 

Constituição, é imperativa e deverá ser cumprida pelo Poder Executivo, através de seu 

órgão responsável pelas ações de saúde. 

                                                           

18 As ações podem vir no formato de ação cautelar ou de ação ordinária com pedido de tutela 

antecipada. Ambos os procedimentos comportam uma providência liminar, ou seja, “Providência 

administrativa de juízo, de caráter discricionário, não recorrível, a menos que lei disponha em contrário, e 

em geral concedida junto ao despacho da petição inicial, mas podendo ser tomada no curso do processo, e 

tendo por exclusivo intuito a preservação da inteireza da sentença e a possibilidade do periculum in mora. 

(...)” Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 9ª Edição, p. 556. 

19 Para que haja a concessão de uma providência liminar a parte deve fazer prova do fumus boni 

iuris (fumaça do bom direito) e do periculum in mora (perigo na demora). Isto é, que o fundamento de seu 

direito se percebe desde logo e dificilmente pode ser contestado; e, que a sua situação poderá agravar-se 

caso a providência não seja tomada logo. 
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A Lei Federal nº 8080/1990, evocada frequentemente por todas as partes, foi 

muitas vezes mencionada sem que houvesse especificação de um determinado artigo. No 

entanto, nesses casos, em geral, a argumentação das partes, com exceção dos réus, remete 

ao artigo 6º, alínea “b” da referida Lei. Por sua vez, a argumentação dos réus, em geral, 

remete aos artigos 17 e 18 (que define as competências das esferas gestoras Estadual e 

municipal) e ao artigo 36, § 2º (que veda a transferência de recursos para o financiamento 

de ações não previstas nos planos de saúde). 

5.2) LEGISLAÇÕES EVOCADAS 

 

As legislações mais frequentemente evocadas entre os autores foram a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal nº 8080/1990.  

Entre os réus, as legislações mais frequentemente evocadas, além da Constituição 

Federal e a Lei Federal nº 8080/1990, foi a Lei Federal nº 4320/1964 (Lei do orçamento) 

no intuito de frisar a necessidade legal de previsão orçamentária para os gastos públicos 

Das ações judiciais identificadas todas já tinham sentença proferida pelo Juiz de 

1ª instância no momento em que demos início à análise dos dados. Sabemos, contudo, 

que como o processo judicial está em constante movimento e que outras sentenças foram 

proferidas, mas não serão aqui consideradas pois a pesquisa está delimitada no tempo até 

o mês de dezembro de 2012. 

Para fins de análise das decisões judiciais, optamos por dividi-la em dois aspectos, 

sendo o primeiro referente ao teor das decisões quanto à procedência do pedido do autor, 

e o segundo ao fundamento da decisão judicial, ou seja, as argumentações mais frequentes 

dos juízes para chegarem à procedência ou improcedência do pedido. 

Desta forma, com relação ao teor das decisões verificamos que a totalidade dos 

pedidos foi julgada procedente, com sentenças favoráveis aos autores das ações, 

significando dizer que os medicamentos pleiteados foram concedidos pelo juiz nos exatos 

termos do requerido pelo usuário. 
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Observa-se, portanto, que não existiram casos em que houve o indeferimento do 

pedido do autor, indicando que o Poder Judiciário tem se manifestado sempre em favor 

do usuário quando se trata de pedidos sobre medicamentos, independentemente de ser 

aquele medicamento padronizado ou não pelo Ministério da Saúde. 

No que se refere ao fundamento das decisões proferidas e às argumentações mais 

frequentes utilizadas pelos magistrados, observamos que as decisões estão fundamentadas 

no art. 196 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90, com argumentações no sentido 

de que é um direito constitucional do cidadão receber do Estado ações e serviços de saúde, 

incluindo-se nele o fornecimento de medicamentos. Destacam-se os artigos 196 e 198 da 

CF, artigo 6º da Lei Federal nº 8080/1990. 

Os dados reforçam a tese defendida por alguns autores (Messeder et al., 2005; 

Vieira & Zucchi, 2007; Marques & Dallari, 2007; Romero, 2008) de que, em suas 

decisões, o Judiciário tem, em geral, ignorado ou relativizado as disposições legais 

infraconstitucionais que instituem e regulamentam as políticas de saúde, em especial a de 

medicamentos, face à supremacia das disposições constitucionais que estabelecem o 

direito à saúde. 

Ainda de acordo com as decisões, os entes federativos são solidários20 no dever 

de fornecer medicamentos aos cidadãos e, ao decidir nesse sentido, a descentralização - 

um dos princípios do SUS e um dos eixos da Política Nacional de Medicamentos - não é 

reconhecida pelo Judiciário, uma vez que todos os entes federativos contra os quais foi 

proposta a ação judicial passam a ser igualmente responsáveis por qualquer medicamento 

pleiteado, seja ele pertencente a assistência básica, estratégico ou especializado. Inclusive 

com relação a este tema, existe Súmula do TJRJ, a qual é constantemente mencionada nas 

decisões e que possui o seguinte conteúdo 

"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, 

a responsabilidade solidária da União, Estados e 

                                                           

20 Solidariedade – vínculo jurídico pelo qual na mesma obrigação concorrem mais de um credor 

ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação na dívida toda. (Dicionário Jurídico, pg, 815) 
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Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e 

consequente antecipação da respectiva tutela". 

Súmula nº 65 

 

Observamos também que muitas decisões ao rechaçarem as defesas apresentadas 

pelo Estado ou Município destacam que a previsão orçamentária não pode ser óbice ao 

fornecimento de medicamentos. 

Além disso, algumas decisões, além de estarem fundamentadas no art. 196 da 

Constituição Federal, fazem menção ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto no art. 1º, inciso III, da mesma Carta Constitucional, argumentando que questões 

orçamentárias não podem ser postas à frente da dignidade humana, devendo o indivíduo 

ser privilegiado. 

Em todas as decisões verificamos referência à jurisprudência de Tribunais 

Superiores e dos próprios Tribunais Estaduais, no sentido de concessão de pedidos de 

medicamentos. 

Todavia, o que nos chama atenção nas decisões é que não fazem referência à 

questão da padronização ou às próprias listas de medicamentos, tais como a RENAME 

ou REMUME, apesar de grande parte dos processos versarem sobre medicamentos não 

incluídos nestas listas. Na verdade, caso os magistrados levassem em consideração em 

suas decisões a existência das listagens do Ministério da Saúde e concedessem pedidos 

apenas referentes a itens previstos em tais relações, muitos pedidos deveriam ser 

indeferidos. 

O Poder Judiciário, especialmente os juízes de 1ª instância, nos processos que 

versam sobre concessão de medicamentos, não tem considerado a produção normativa 

dos órgãos técnicos do Executivo encarregados de regulamentar a assistência 

farmacêutica no país. 

 

5.3) AS LIMINARES DEFERIDAS 
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Como já esclarecido anteriormente, a liminar constitui uma decisão provisória, 

proferida pelo juiz, que determina uma providência a ser tomada antes da discussão do 

conteúdo, normalmente, logo que recebido o processo pelo juiz, com a finalidade de 

resguardar direitos. No caso dos medicamentos, o argumento dos autores para concessão 

das liminares, de forma geral, se refere ao risco do agravamento de sua condição de saúde. 

Ao deferir o pedido logo de início, o juiz o faz por sua livre convicção, levando 

em consideração os documentos que instruíram o pedido do autor, o alegado agravamento 

da condição de saúde e o fato de o direito à saúde estar garantido constitucionalmente. 

Portanto, não há necessidade para o deferimento, que o juiz consulte um órgão técnico ou 

perito médico. 

Importante destacar quanto às liminares, apesar de não termos vislumbrado esse 

tipo de situação na nossa análise, que o seu deferimento pelo juiz não significa que, 

posteriormente, no momento de proferir a sentença, o autor da ação terá o seu pedido 

deferido. Pode ocorrer de o juiz chegar à conclusão, após melhor análise e instrução do 

processo (a realização de uma perícia médica que indique não ser aquele o tratamento 

adequado, p. exemplo), que o autor da ação não deve ter deferido o seu pedido. No 

entanto, durante o período compreendido entre a decisão que concedeu a liminar e a 

sentença, o cidadão terá ficado recebendo o medicamento do Estado e os recursos gastos 

com essa situação não retornarão aos cofres públicos. 

Desta forma, pode-se dizer que as decisões liminares deferidas para o 

fornecimento de medicamento são irreversíveis, pois, ainda que na sentença o pedido 

venha a ser indeferido, o Estado não irá reaver os medicamentos ou os recursos investidos. 

 

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo justificou-se face à crescente demanda judicial para acesso a 

medicamento no município de Niterói, especialmente a partir do ano de 2005; pela 

importância que esse fenômeno vem assumindo para os gestores da saúde e pelos desafios 

que significa para a integração entre o Setor Saúde e o Judiciário. Espera-se que os 
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resultados contribuam para a aplicação dos princípios éticos e jurídicos, da legislação 

nacional, e das diretrizes médico-científicas, na gestão de medicamentos e nas decisões 

judiciais no município de Niterói, de forma a beneficiar a população na garantia do acesso 

ao medicamento que tenha eficácia e segurança definidas e que seja adequado ao seu 

problema de saúde. 

A presente pesquisa possibilitou uma primeira aproximação com o problema da 

judicialização de medicamentos em Niterói, ajudando a traçar um retrato inicial – ainda 

que incompleto e temporalmente situado – da demanda judicial por esses produtos na 

localidade. Permitiu ainda conhecer algumas das dificuldades que vêm sendo enfrentadas 

pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói em relação a Assistência Farmacêutica e 

suas reverberações. 

Diferencia-se de outros estudos que possuem a mesma temática por tratar-se de 

município de pequeno porte e pela obtenção de dados in loco, ou seja, diretamente nos 

processos judiciais e seu julgamento em primeira instancia. 

A pesquisa deparou-se com algumas limitações importantes que dificultaram seu 

desenvolvimento, como: (a) ausência de um banco de dados informatizado contendo 

elementos importantes dos mandados judiciais, que agregou um esforço muito grande 

para a obtenção dos dados relativos ao perfil das demandas e a impossibilidade de realizar 

este mapeamento pelos indicadores inicialmente desejados; (b) ausência de 

documentação que permitissem melhor compreender o perfil dos demandantes, como 

faixa etária e profissão; (c) baixo potencial de generalização dos resultados, frente ao 

pequeno número de casos analisados sendo delimitado por fatores externos; (d) devido 

ao limite de tempo para finalização da dissertação não foi possível examinar o tramite até 

o julgado, principalmente, alguns processos que ainda estão em julgamento 

A primeira dificuldade mencionada constitui empecilho significativo para ações 

mais efetivas de acompanhamento por parte do ente municipal, impedindo que a FMS 

monitore mudanças de tendência no número ou nas características destas demandas ao 

longo do tempo. Assim, é importante que a FMS e, principalmente o setor jurídico 

desenvolvam esforços para a montagem de algum sistema informatizado que lhe permita 
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identificar e acompanhar, de forma mais permanente, esse problema, que se coloca como 

tão significativo e impactante para a gestão e disponibilidade de recursos locais. 

Em relação ao perfil levantado, em que pese o fato de que é o retrato de um único 

ponto no tempo (no caso, os anos de 2011 e 2012), cabe destacar o significativo percentual 

de medicamentos pertencentes às listas oficiais, que pode estar relacionado a problemas 

de gestão e desabastecimento da rede de Assistência Farmacêutica municipal. Parte dos 

mandados judiciais poderia estar sendo eliminada e esforços para minimizar estas 

dificuldades são, pois, um caminho fundamental para reduzir essas demandas e diminuir 

o impacto financeiro junto a FMS. 

Ressalta-se que o percentual de 61% dos medicamentos situados na “zona 

cinzenta” pode sugerir que um dos alvos das ações judiciais são medicamentos não 

incorporados ao SUS. 

Outro aspecto relevante relaciona-se à presença destes mesmos medicamentos não 

inseridos em nenhuma linha de financiamento do SUS e que são arcados pelo município, 

o que agrava a situação de dificuldades orçamentárias. Ainda que, pelo menos 

parcialmente, a resolução desse problema ultrapasse a gestão municipal e seja importante 

garantir o direito dos pacientes, reitera-se como fundamental a necessidade de revisão e 

atualização frequente da REMUME, à luz do conhecimento e evidências de efetividade 

clínica e da maior eficiência no emprego dos recursos, para a gestão do problema. 

Através do estudo qualitativo realizado, percebeu-se que ainda que o 

desabastecimento da rede de assistência do município de Niterói possa ser a raiz de parte 

das demandas judiciais observadas, pois contam com desvios de recursos destinados aos 

medicamentos dos programas oficiais para o atendimento e cumprimentos das decisões 

judiciais. Acredita-se que essas demandas podem ter suas causas exatamente na falta de 

medicamentos disponíveis na rede de assistência, por fatores mais diversos, dentre os 

quais: dificuldades orçamentárias, problemas de comunicação entre as farmácias locais e 

o nível central, falta de um sistema informatizado de gestão do medicamento na 

Secretaria, problemas de transporte – e outros apontados ao longo da dissertação. Essa 

problemática gera um círculo vicioso produz impactos contínuos sobre o acesso e que 
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precisa de um diagnóstico urgente, para que possam ser desenhadas ações corretivas 

conjuntas e orquestradas. 

Outra dificuldade identificada pela pesquisa foi quanto ao prazo de atendimento 

das demandas judiciais definido pelo Poder Judiciário, que tem acarretado frequente 

cobrança de multas e arresto de bens, em valores elevados e comprometendo ainda mais 

o orçamento municipal. Para tal contribui, contudo, a demora no atendimento do decidido 

pelo Judiciário, decorrência, entre outros, de dificuldades e problemas no processo de 

aquisição, e que precisa ser atacado de forma a melhorar a situação vivenciada hoje em 

Niterói. 

A par de eventuais impactos financeiros daí decorrentes, o curto prazo 

determinado para cumprimento dos mandados judiciais pode estar prejudicando o 

desenvolvimento de ações que garantam a segurança e eficácia dos medicamentos 

providos por esta via, como a participação mais efetiva dos farmacêuticos nas atividades 

de dispensação orientada aos usuários, fundamental para os resultados em saúde que 

possam vir a ser atingidos pelos medicamentos fornecidos. 

Considera-se urgente e necessária maior aproximação do Poder Executivo com o 

Poder Judiciário local, na busca de soluções conjuntas, e maior conscientização dos 

membros do Judiciário sobre o funcionamento da Assistência Farmacêutica e de sua 

importância para a utilização racional dos medicamentos disponíveis para benefícios reais 

para os usuários. E, para que as demandas judiciais possam ser atendidas, deverão ser 

respeitados a organização e os trâmites necessários para a adequada análise técnica e 

fornecimento desses medicamentos, mas também ações profissionais que possam garantir 

a segurança e efetividade dos tratamentos. Atentar para as listas oficiais e seus respectivos 

responsáveis pelos financiamentos dos itens farmacêuticos se torna imperativo. 

Por fim, o estudo também revelou a necessidade de se ampliar a comunicação 

entre os vários atores envolvidos com o atendimento dessas demandas, contribuindo com 

o melhor atendimento das solicitações de medicamentos e consequente redução dos 

mandados judiciais. Entre eles os advogados, médicos, farmacêuticos e poder Judiciário 

. A aproximação das Secretarias de Saúde estadual e municipal possibilitaria, entre 

outros, a transferência de responsabilidade no fornecimento dos medicamentos para o 
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ente responsável, reduzindo a duplicação de fornecimento e direcionando o usuário para 

um atendimento na rede de assistência de referência, contribuindo para reduzir os custos 

locais, evitando estoques de medicamentos e garantindo um atendimento de maior 

qualidade. 

Alguns achados merecem investigação em estudos a serem posteriormente 

realizados, como o motivo que está levando ao volume crescente de sequestros judiciais 

nas contas municipais, e a organização e funcionamento da Assistência Farmacêutica no 

município e seus reflexos na origem das demandas judiciais. 

O fenômeno da judicialização de medicamentos é um problema que dificilmente 

será resolvido em curto espaço de tempo e os abusos que envolvem esse fenômeno devem 

ser identificados e combatidos de forma rigorosa. Entretanto, o Poder Público, por meio 

das diversas esferas governamentais, deve proporcionar à população meios eficazes para 

que tenha acesso aos medicamentos necessários e adequados aos pacientes. Apenas dessa 

maneira será possível reduzir a demanda judicial, sem comprometer o direito 

constitucional à saúde. 
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