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“A respeito dos Direitos Humanos [...] é puramente abstrato... o que quer dizer
‘Direitos Humanos’? é totalmente vazio... é conversa para intelectuais odiosos...
intelectuais sem ideia... notem que essas Declarações dos Direitos Humanos não
são feitas pelas pessoas diretamente envolvidas [...] pois para elas não se trata de
um problema de Direitos Humanos [...] não tem nada a ver com Direitos Humanos
[...] não é uma questão de Direitos Humanos... nem de justiça... e sim de
jurisprudência... todas as abominações que o homem sofreu são casos e não
desmentidos de direitos abstratos... são casos abomináveis... pode haver casos que
se assemelhem... mas é uma questão de jurisprudência [...] agir pela liberdade e
tornar-se revolucionário é operar na área da jurisprudência... a justiça não existe...
Direitos Humanos não existem... o que importa é a jurisprudência... esta é a
invenção do Direito... aqueles que se contentam em lembrar e recitar os Direitos
Humanos são uns débeis mentais... trata-se de criar... não de se fazer aplicar os
Direitos Humanos... trata-se de inventar as jurisprudências em que:: para cada
caso:: tal coisa não será mais possível [...] eu sempre fui um apaixonado pela
jurisprudência... se não tivesse feito Filosofia:: teria feito Direito... mas não Direitos
Humanos... teria feito jurisprudência:: porque é a vida... não há Direitos Humanos::
há direitos da vida... muitas vezes a vida se vê caso a caso [...] tudo isso é
jurisprudência... não se trata de direito disso ou daquilo, mas de situações que
evoluem [...]”

Gilles Deleuze

1

1

Gilles Deleuze em entrevista concedida à Claire Parnet, no ano de 1988.
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MAYERNYIK, Marcelo de Almeida. A biopolítica no contexto da microjustiça de medicamentos no estado do Rio
de Janeiro: a potência da vida para uma ética de cuidado. 2017. 271 f. Tese (Doutorado em Bioética, Ética
Aplicada e Saúde Coletiva) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 2017.

RESUMO
A judicialização da política de medicamentos oncológicos de alto custo, fruto da complexidade da vida e das
relações humanas, suscita questões de ordem econômica, social e política, que efluem de uma cadeia de
eventos que envolvem o cidadão, o sistema de saúde e o sistema de justiça, no contexto da microjustiça de
medicamentos oncológicos de alto custo, que, por sua vez, perpassa todas as etapas sucessórias de um
contencioso, ou seja, desde o início do conflito, o manejo, até o seu desfecho, mobilizando diversos
protagonistas que agem e deliberam, em uma dinâmica consecutiva de decisões que impactam diretamente e
determinam o cuidado produzido com o

cidadão-vulnerado. Neste sentido, tornou-se relevante a

operacionalização de uma pesquisa que procurasse desvelar, compreender e contrastar as distintas percepções,
sentidos, argumentos e modos de agir, dos diversos protagonistas envolvidos nesses litígios, bem como as suas
intencionalidades e contribuições para a defesa da vida e para a promoção de um cuidado resolutivo em saúde.
O objetivo geral deste estudo foi investigar a ideia de cuidado estabelecido com o cidadão-vulnerado, na
perspectiva dos representantes do Judiciário e do Executivo, à luz da biopolítica, para compreender a dinâmica
entre a política da vida e a política sobre a vida, e, entre a biopotência e o biopoder, que se expressam na
microjustiça de medicamentos. Os participantes dessa pesquisa são profissionais, do sistema de justiça ou do
sistema de saúde, envolvidos, direta ou indiretamente, nos cinco processos-casos selecionados entre os anos
2012 e 2014, julgados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cujo pleito era
medicamentos oncológicos de alto custo. A operacionalização desta investigação contou com três etapas
distintas e sucessivas: a exploração inicial dos argumentos processuais, categorizando as partes de acordo com
a afinidade argumentativa, através da dialética, para a elaboração e personalização do roteiro de entrevista; o
trabalho de campo, com a aplicação do roteiro para entrevista semiestruturada junto aos participantes; e, a
apresentação dos resultados, análise e discussão, que integra, metodologicamente, a dialética, a análise da
retórica, o fluxograma descritor e a abordagem qualitativa em profundidade. De acordo com os resultados,
observa-se a adoção de distintos parâmetros éticos, contrários ou complementares, tais como os parâmetros de
uma ética biomédica, centrada na medicalização; uma ética de mercado, centrada na mercantilização da doença
ou da vida; uma ética utilitarista, centrada na maximização do bem-estar comum; ou, propriamente, uma ética de
cuidado, centrada na defesa da vida e do direito à saúde; os quais fundamentam a argumentação e orientam o
agir deliberativo dos protagonistas envolvidos, podendo promover a potência da vida pelo exercício de uma
política em defesa da vida, quando o cuidado produzido é reconhecidamente resolutivo, expressando um
compromisso ético com a vida qualificada; ou, podendo promover a potência de morte pelo exercício de uma
política sobre a vida, quando, em defesa de interesses avessos a um cuidado singular, os atos resultam em uma
assistência insatisfatória e ineficiente ou, na pior das hipóteses, resultam em desassistência, acelerando ou
contribuindo para a finitude da vida. Deste modo, conclui-se que todo cuidado é ético, pois toda a ação dos
envolvidos, comprometidos com o cuidado, é orientada por parâmetros éticos, mas nem todo cuidado é
reconhecido como ético, pois pode resultar na satisfação de interesses divergentes aos propostos nos pactos de
cuidados estabelecidos entre os profissionais e o cidadão.
Palavras-Chave: Judicialização da Política; Medicamentos Oncológicos; Direito à Saúde; Contencioso em
Saúde; Biopolítica; Biopoder; Biopotência; Ética de Cuidado.
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MAYERNYIK, Marcelo de Almeida. The biopolitics in the context of microjustice of drugs in the state of Rio de
Janeiro: the potency of life for an ethics of care. 2017. 271 f. Thesis (Doctorate in Bioethics, Applied Ethics and
Public Health). Fluminense Federal University, Niterói, RJ, Brazil, 2017.

ABSTRACT
The judicialization of politics of high cost oncological drugs, result of the complexity of life and human relations,
raises issues of an economic, social and political order, which emanate from a chain of events involving the
citizen, the health system and the justice system, in the context of the microjustice of high cost oncological drugs,
which, in turn, runs through all successive stages of a litigation, that is, from the beginning of the conflict,
handling, until its denouement, mobilizing several protagonists who act and deliberate, in a consecutive dynamics
of decisions that directly impact and determine the care produced with the vulnerable citizen. In this sense, it
became relevant to operationalize a research that seeks to unveil, understand and contrast the different
perceptions, meanings, arguments and ways of acting, the various protagonists involved in these health
litigations, as well as their intentions and contributions for the defense of life and for the promotion of resolutive
health care. The general objective of this study was to investigate the idea of care established with the vulnerable
citizen, from the perspective of the representatives of the Judiciary and the Executive, in the light of biopolitics, to
understand the dynamics between politics of life and politics about life, and, between biopotency and biopower,
which are expressed in the microjustice of drugs (medicines). The participants in this research are professionals,
the justice system or the health system, involved, directly or indirectly, in the five lawsuits-cases selected between
the years 2012 and 2014, judged in the second instance by the Court of Justice of Rio de Janeiro, whose demand
was high cost oncology drugs. The operation of this investigation had three distinct and successive stages: the
initial exploration of arguments of lawsuits, categorizing the parts according to argumentative affinity, through the
dialectic, for the elaboration and personalization of the interview script; the fieldwork, with the application of the
script for semi-structured interview with the participants; and, the presentation of results, analysis and discussion,
which integrates, methodologically, the dialectic, rhetorical analysis, descriptive flowchart and qualitative
approach in depth. According to the results, it is observed the adoption of different ethical parameters, contraries
or complementary, such as the parameters of a biomedical ethics, centered in the medicalization; an ethics of
market, centered on the commodification of disease or life; a utilitarian ethics, centered on the maximization of the
common welfare; or, properly, an ethics of care, centered on the defense of life and the right to health; which
ground the argument and guide the deliberative action of the protagonists involved, being able to promote the
power of life by the exercise of a policy in defense of life, when the care produced is recognized as resolutive,
expressing an ethical commitment to a qualified life; or, by promoting the power of death through the exercise of a
politics about life, when, in defense of interests that are averse to singular care, the acts result in unsatisfactory
and inefficient care or, at worst, result in lack of assistance, accelerating or contributing to the finitude of life. That
way, it is concluded that all care is ethical, since all the action of those involved, committed to care, is guided by
ethical parameters, but not all care is recognized as ethical, as it can result in the satisfaction of interests
divergent from those proposed in the pacts of care established between professionals and the citizen.
Key-words: Judicialization of Politics; Oncology Drugs; Right to Health; Health Litigation; Biopolitics; Biopower;
Biopotency; Ethics of Care.
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A judicialização da política de medicamentos, fruto da complexidade da vida e das relações
humanas, suscita questões de ordem econômica, social e política, que efluem de uma cadeia de
eventos que envolvem o cidadão, o sistema de saúde e o sistema de justiça, no contexto da
microjustiça de medicamentos.
A microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo contempla todas as etapas
sucessórias de um contencioso, do pré ao pós-contencioso, ou seja, desde o início do conflito, o
manejo, até o seu possível desfecho, mobilizando diversos protagonistas que agem e deliberam, em
uma dinâmica consecutiva de decisões, que impactam diretamente e determinam o cuidado
produzido com o cidadão-vulnerado.
Neste sentido, tornou-se relevante a operacionalização de uma pesquisa que procurasse
desvelar, compreender e contrastar as distintas percepções, sentidos, argumentos e modos de agir,
dos diversos protagonistas envolvidos nesses litígios, bem como as suas intencionalidades e
contribuições para a defesa da vida e para a promoção de um cuidado singular e resolutivo em
saúde.
O objetivo deste estudo foi investigar a ideia de cuidado estabelecido com o cidadãovulnerado, na perspectiva dos representantes do Judiciário, do Executivo e do próprio cidadão, assim
como, compreender a dinâmica entre a política da vida e a política sobre a vida, e, entre a
biopotência e o biopoder, no contexto da microjustiça de medicamentos; evidenciando os conflitos
entre as partes e os parâmetros éticos que orientam as tomadas de decisões, presentes tanto nos
argumentos processuais como no agir cotidiano dos participantes da pesquisa; e, por fim, refletir
como tais parâmetros operam como potência da vida, ou potência de morte, para um cuidado ético da
vida pela ética de cuidado com a vida.
Estruturalmente, esta tese foi desenvolvida em três partes, com um total de doze capítulos,
que serão apresentados a seguir.
A Parte I contempla a revisão da literatura, com a abordagem dos temas relevantes para o
desenvolvimento desse estudo, distribuídos em quatro capítulos, intitulados: biopolítica; direito e
saúde; saúde e poder; e, contextualizando os desafios da justiça e do acesso a medicamentos.
No capítulo 01, foi realizada uma incursão ao tema “biopolítica”, desde o seu conceito
etimológico até os seus sentidos semânticos, considerando as possíveis interpretações com base no
contexto histórico-filosófico no qual se insere. Este capítulo é dividido em cinco subcapítulos:
conceitos de vida e política utilizados na biopolítica; os precursores da biopolítica: antecessores de
Foucault; a biopolítica segundo Foucault; o governo sobre a vida: biopoder e sujeitamento; e, o
governo da vida: biopotência e resistência.
O capítulo 02 evidenciou a correlação entre o “direito e saúde”, partindo do marco conceitual
do direito, percorrendo pelo reconhecimento dos direitos fundamentais, dentre os quais, o direito à
saúde e a sua progressiva incorporação no aparato jurídico brasileiro, expondo, por conseguinte, a
operacionalização política que procura garantir a sua efetividade. Este capítulo é composto por seis
subcapítulos: conceito de direito; direitos fundamentais; direito à saúde nas constituições brasileiras;
Constituição de 1988 e o Sistema Único de Saúde; a assistência farmacêutica e a política de
medicamentos no SUS; e, a assistência farmacêutica no estado e no município do Rio de Janeiro.
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No capítulo 03, “saúde e poder”, procurou-se explorar, em dois subcapítulos, a evolução da
saúde como um campo estratégico do poder e a medicalização da vida, resgatando e contrastando
elementos dos dois capítulos anteriores.
Já no capítulo 04, “contextualizando os desafios da justiça e do acesso a medicamentos”,
composto por cinco subcapítulos, buscou-se correlacionar as abordagens anteriores com as
perspectivas dos três poderes federados (Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário) e do
cidadão, explicitando os desafios para a efetivação do direito subjetivo à saúde e para o acesso a
medicamentos no sistema público, o que contribuiu para a problematização da judicialização de
medicamentos, objeto desse estudo.
Na Parte II são apresentados o problema, objetivos e metodologia, que subsidiaram a
construção, a orientação e a operacionalização da pesquisa, conforme descrito nos três capítulos
intitulados: caracterização do problema e justificativa do estudo ; objetivos; e, metodologia.
O conteúdo abordado na parte I, especialmente a contextualização dos desafios da justiça e
do acesso a medicamentos, suscitaram reflexões, que contribuíram para a “caracterização do
problema e justificativa do estudo”, no capítulo 05, e para o surgimento de indagações, as quais
foram traduzidas em “objetivos” da investigação, tal como disposto no capítulo 06.
No capítulo 07 é descrita a “metodologia”, em cinco subcapítulos, partindo desde a
delimitação empírica do objeto de pesquisa até a estruturação e operacionalização da investigação,
que contou com três etapas distintas e sucessivas, cada qual com seus respectivos métodos: a
primeira, com a exploração inicial dos argumentos processuais, dos casos selecionados para este
estudo, categorizando as partes de acordo com a afinidade argumentativa, através da dialética e
núcleos de sentido, para a elaboração e personalização do roteiro de entrevista; a segunda etapa,
com o trabalho de campo, através da aplicação do roteiro para entrevista semiestruturada junto aos
participantes; e, a terceira etapa da pesquisa, com a apresentação dos resultados, análise e
discussão, que integra, metodologicamente, a dialética, a análise da retórica, o fluxograma descritor e
a abordagem qualitativa em profundidade. Ao final desse capítulo, também foram descritos os
aspectos éticos que caracterizaram esse estudo.
Na Parte III são apresentados os resultados, análises, discussões e considerações finais,
estabelecendo uma conexão entre práxis (relação, movimento e ação), poiésis (produção) e theoria
(reflexão e interpretação), tal como disposto nos cinco capítulos intitulados: características gerais do
trabalho

de

campo;

pré-contencioso:

ações

extrajudiciais;

contencioso:

microjustiça

de

medicamentos; pós-contencioso: as situações atuais dos cidadãos-demandantes; e, considerações
finais.
As “características gerais do trabalho de campo” foram relatadas no capítulo 08, com a
descrição do modo de abordagem dos participantes, percalços, dificuldades da pesquisa e
informações gerais sobre os entrevistados.
Por sua vez, os resultados foram apresentados em categorias e subcategorias, distribuídas
nos três capítulos subsequentes, que delimitam distintas etapas dos conflitos que envolvem as
demandas ajuizadas para a aquisição de medicamentos oncológicos de alto custo, denominados:
“pré-contencioso” (Capítulo 09), onde explora as ações extrajudiciais; “contencioso” (Capítulo 10),
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que trata da microjustiça de medicamentos, sentidos, percepções, argumentos e parâmetros éticos
que orientam a ação dos protagonistas envolvidos nesses litígios; e, “pós-contencioso” (Capítulo 11),
que expõe as situações atuais dos cidadãos-demandantes, especialmente em relação ao estado de
saúde e ao fornecimento do medicamento pleiteado judicialmente. Nesses capítulos, após a
apresentação dos resultados, ao final de cada categoria ou subcategoria, segue a análise dos
elementos relevantes ao objeto em estudo, evidenciados na retórica dos relatos, e, ao final de cada
capítulo, segue a discussão acerca dos conteúdos analisados, com base no constructo teórico da
biopolítica.
O capítulo 12 trata das “considerações finais”, pautadas nos resultados, análises e
discussões, relacionadas ao objeto de investigação e em resposta aos objetivos propostos nesse
estudo.
Cabe ressaltar que o propósito precípuo deste trabalho, durante todo o desenvolvimento, foi
atribuir voz aos participantes da pesquisa, vocalizar seus relatos e suscitar novas reflexões, que
ensejem discussões mais amplas sobre as questões éticas envolvidas na judicialização de
medicamentos oncológicos de alto custo, na perspectiva do cuidado e da relação política com a vida.
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CAPÍTULO 01: BIOPOLÍTICA

1.1. Conceitos de vida e política utilizados na biopolítica

A definição do vocábulo biopolítica exige, inicialmente, um percurso etimológico que resgata a
origem e a história dos dois termos que o compõe, bio e política, seguido da busca do sentido
semântico que denote o significado da relação entre esses termos e, por fim, sua interpretação no
contexto histórico-filosófico no qual se insere.
Etimologicamente, em uma breve tentativa de inferirmos o significado de biopolítica,
geralmente associamos o termo bio, radical do grego bíos, à vida, do latim vita.
A palavra vida indica a

[...] característica que tem certos fenômenos de se produzirem ou se regerem por si
mesmos, ou a totalidade de tais fenômenos [...] capacidade de autoprodução [...]
com base na espontaneidade com que os seres vivos se movem, se nutrem,
crescem, se reproduzem e morrem, de um modo que, pelo menos aparente e
relativamente, não depende das coisas externas (ABBAGNANO, 2007, p. 10001001, grifo do autor).

A vida, que está relacionada à existência de todo e qualquer ser biologicamente funcional,
“[...] une todos os seres vivos (digamos, da bactéria ao homem), tem também a consequência de não
permitir distinguir a bactéria do homem, razão pela qual foi necessário adjetivar o termo, como em
‘vida biológica’, ‘vida psíquica’, ‘vida moral’, etc” (SCHRAMM, 2009, p. 380-381).
Entretanto, a palavra vida (lat. vita) tem um sentido mais amplo que bio (gr. bíos), termo ao
qual conceitua.
Agamben (2010, p. 09, grifo do autor) aponta, com base no léxico clássico, que “os gregos
não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos dizer com a palavra vida. Serviamse de dois termos, semântica e morfologicamente distintos [...]”, bíos e zoé.
A Zoé (ζωή, no grego antigo) “[...] exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres
vivos (animais, homens e deuses)” (AGAMBEN, 2010, p. 09), refere-se a simples vida natural, onde o
lugar próprio é a casa ou lar (oîkos ou oikía) e implica em “natureza animada” (AGAMBEN, 2010,
2011).
Já Bíos (βίος, no grego antigo) “[...] indicava a forma ou maneira de viver própria de um
individuo ou de um grupo” (AGAMBEN, 2010, p. 09), refere-se a uma vida qualificada ou a um modo
particular de vida, isto é, a vida prática humana, onde o lugar próprio é a cidade (pólis) e implica no
exercício da razão (lógos) (AGAMBEN, 2010, 2011).
A distinção entre zoé e bíos, quando aplicada aos seres humanos,

[...] permite considerá-los tanto como membros da espécie biológica Homo sapiens
quanto como cidadãos ou pessoas, ou seja, como seres biológicos (ou “naturais”) e
como seres que transcendem, em suas vidas cognitivas, morais e políticas, sua
condição de seres ‘zoológicos’ submetidos às leis naturais, para se tornarem seres
‘biológicos’ autônomos, com biografia e responsáveis por seus atos ou práxis [ação,
atividade] (SCHRAMM, 2009, p. 381, grifo do autor).
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Devido a esta permutação terminológica, “[...] a ideia de biopolítica parece situar-se numa
zona de dupla indiscernibilidade”, pois,

[...] remete sem mais para a dimensão da zoé, ou seja da vida na sua expressão
biológica mais simples ou, quando muito, à linha de conjunção ao longo da qual o
bíos emerge sobre a zoé naturalizando-se também ele. [...] Para já, porque habitada
por um termo que não lhe convém – e que se arrisca mesmo a distorcer os seus
traços mais marcantes. Depois porque orientada para um conceito – justamente o de
zoé – que ele próprio é de definição problemática: isto é, se é sequer concebível,
uma vida absolutamente natural – ou seja, despojada de qualquer conotação
formal? Ainda mais hoje, quando o corpo humano aparece sempre mais desafiado, e
até literalmente atravessado, pela técnica (ESPOSITO, 2010, p. 31, grifo do autor).

Para Esposito (2010, p. 31), na relação entre bíos e zoé deve-se “incluir como terceiro termo
correlativo, a téchnē [arte/ofício/técnica]”, visto que, “a política penetra diretamente na vida, mas
entretanto a vida tornou-se outra coisa por si só [...] não existe uma vida natural que não seja, ao
mesmo tempo, também técnica”.
Ao distinguir a vida humana da vida natural, Aristóteles (2007, p. 56), expressa que o homem,
diferencia-se dos demais seres vivos, por ser um “animal racional” e, por conseguinte, um “animal
político”, respectivamente, “zōon logon ekhon” e “zōon politikón” (ARENDT, 2014, p. 32), cujo ato de
falar e de pensar permite a sua organização social e política.
Deste modo, o homem é capaz de realizar “o trabalho e a obra, bem como a ação [...]”,
transformando “[...] as condições sob as quais a vida é dada na terra [...]” e criando, a partir da vida
ativa, no latim vita activa, “[...] suas próprias condições [...]” de existência (ARENDT, 2014, p. 10-11).
Neste contexto, a politização da vida nua ocorre com o ingresso da zoé na pólis, onde “a
política existe porque o homem é o vivente que, na linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua
[zoé] e, ao mesmo tempo, se mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva” (AGAMBEN,
2010, p. 15-16).
Observamos em Aristóteles (2007), que o viver bem (tôu êu zên) na cidade (pólis) representa
a concepção de uma vida qualificada (bíos), ou, apesar do exercício da razão e da capacidade de
organização política, pode haver um apego humano à vida (zoé), isto é, ao mero viver (tôu zên), em
ambos os casos, observamos que o elemento essencial que conduz os homens a se unirem ou se
associarem na pólis é o viver, seja tôu zên ou tôu êu zên, em comunidade,

[...] mesmo quando os homens não precisam de ajuda mútua, ainda assim têm o
desejo de viver juntos; eles são levados a se associar por seus interesses em
comum [bíos] à proporção que conseguem alguma medida de bem-estar [tôu êu
zên]. Esta é certamente a principal finalidade, tanto do indivíduo quanto das
Cidades, mas os homens também se unem simplesmente para viver [tôu zên] (no
que deve haver algum sublime elemento, desde que os infortúnios da existência
estejam contrabalançados com as coisas boas). Vemos que os homens se associam
e mantém conjuntamente uma comunidade política, e os homens se apegam à vida
[zoé] mesmo à custa de grande sofrimento, parecendo encontrar na vida uma
doçura natural e felicidade (ARISTÓTELES, 2007, p. 122-123).

Segundo Arendt (2014, p. 44), Aristóteles (2007) ao qualificar a vida do cidadão, na pólis,
como “boa” (tôu êu zên) considerava que, “[...] tendo dominado as necessidades do mero viver [tôu
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zên], tendo-se libertado do trabalho e da obra e superado o anseio inato de sobrevivência comum a
todas as criaturas vivas, deixava de ser limitada ao processo biológico da vida [tôu êu zên]”.
A exclusão inclusiva entre bíos e zoé, mencionada por Agamben (2010), é uma dinâmica
frequente nas reflexões de Aristóteles (2013), onde, por um lado, há um resgate do simples viver (tôu
zên) e um apego à vida (zoé), e por outro lado, além do viver bem (tôu êu zên), há a distinção entre
três formas de vida humana na pólis, diretamente relacionadas à vida qualificada ou ao modo de viver
(bíos), a considerar: o bíos theoretikós, que significa a “vida contemplativa”, o bíos apolaustikós, que
indica a “vida de prazer”, e o bíos politikós que remete à “vida política”.
Nesta última designação (bíos politikós), o “politikós” está mais relacionado ao modo (ou
forma) de vida do homem capaz de existência política, seria uma característica ou um modo de vida
pertencente aos cidadãos, ou seja, o poder de cidadão (ARISTÓTELES, 2013).
Assim, com o ingresso na pólis o homem passa a usufruir de sua vida privada (oîkos) e da
vida pública/política (bíos politikón) (ARENDT, 2014).
Aristóteles (2013, p. 201) destaca que “[...] o homem é um ser político e está em sua natureza
viver em sociedade”, em outras palavras, Arendt (2002, p. 08) afirma que “[...] o homem [por si só] é
a-político”, neste caso, a principal condição que impede o homem de ser político é a impossibilidade
de interação, o que segundo Aristóteles (2013) vai contra sua natureza gregária.
Logo, a vida em sociedade e a política são dois elementos intrínsecos e indissociáveis, ou
seja, “[...] a política surge no entre-os-homens; portanto, totalmente fora dos homens [...] a política
surge no intra-espaço e se estabelece como relação” (ARENDT, 2002, p. 08, grifo do autor), sendo,
assim, “o único fator material indispensável para a geração de poder é a convivência entre os
homens” (ARENDT, 2014, p. 251).
Com o termo política designamos tanto os comportamentos intersubjetivos quanto a teoria, a
arte ou a ciência de governo (ABBAGNANO, 2007), logo, refere-se a “[...] tudo aquilo que diz respeito
aos cidadãos e ao governo da cidade, aos negócios públicos [...] relação entre os cidadãos e a
sociedade, as formas de poder e as condições em que este se exerce, os sistemas de governo, e a
natureza, a validade e a justificação das decisões políticas” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.
220).
Em relação à palavra biopolítica, não fazemos “referência à figura clássica do bíos politikós, a
partir do momento que a semântica em questão parece tirar o seu sentido precisamente do seu
retraimento” (ESPOSITO, 2010, p. 30-31, grifo do autor) ao atribuí-lo exclusivamente à concepção de
cidadania, assim, o termo que corresponde mais adequadamente à “política” no grego clássico,
relacionada à ideia de governo, é “politiké” (πολιτική, no grego antigo), que representa a política em
geral e refere-se a “politiké techné” que significa a arte de governar assuntos de Estado ou da Cidade
(ARISTÓTELES, 2013).
Com base no exposto, etimologicamente, poderíamos conceituar a palavra biopolítica como
“política sobre ou da vida humana”, ou seja, o poder político (politiké) em todos os aspectos da vida
humana, relacionada à vida qualificada, mais voltada para o bíos do que para zoé, pois, “se algo
caracteriza, portanto, a democracia moderna em relação à clássica, é que ela se apresenta desde o
início como uma reinvindicação e uma libertação da zoé, que ela procura constantemente transformar
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a mesma vida nua em forma de vida e de encontrar, por assim dizer, o bíos da zoé” (AGAMBEN,
2010, p. 17, grifo do autor).
Entretanto, há duas linhas interpretativas neste conceito, o que Esposito (2010, p. 32, grifo
nosso) denomina de “bifurcação lexical”, onde, por um lado, biopolítica pode designar o “governo da
vida”, ou seja, “política em nome da vida” voltado ao conceito de potência, por outro lado, pode
remeter ao “governo sobre a vida”, ou seja, “uma vida submetida ao comando da política”, este
segundo caso é mais voltado ao conceito de bipoder.
Essas duas variações semânticas serão abordadas nos tópicos seguintes, à luz do contexto
histórico-filosófico no qual se insere a biopolítica.

1.2. Os precursores da biopolítica: antecessores de Foucault
A primeira menção direta ao termo biopolítica ocorreu em 1911, no jornal inglês “The New
Age”, em um artigo intitulado “Bio-politics” (Bio-política), assinado por G. W. Harris, onde, estabelece
uma crítica ao governo e governantes da época em um contexto de crescimento populacional, assim,
define que “o termo ‘bio-política’ refere-se a uma política que deve considerar dois aspectos da
nação: em primeiro lugar, o crescimento da população e competição, em segundo lugar, os atributos
individuais dos homens que estão disponíveis para ocupar cargos de responsabilidade no Estado”
(HARRIS, 1911, p. 197, tradução nossa).
Em 1920, Rudolf Kjellén também utiliza o termo biopolítica na obra “Grundriss zu einem:
system der politik” (Por um fundamento: sistema da política), em uma perspectiva biológica,
organicista, do Estado como “forma de vida”, um "organismo vivo" ou uma "criatura viva" (LEMKE,
2010, p. 423), ao analisar a guerra civil entre grupos sociais, suas ideias e suas relações com o
Estado. Deste modo,

[...] a própria vida caracterizando a tensão mundial onde revela grupos produtores e
consumidores, civis e pertencentes às classes menos favorecidas, enfim, os grupos
de todos os tipos, com seus interesses e ideias, competindo uns com os outros,
despertou-me a paixão por esta disciplina, que por analogia à ciência especial da
vida, à biologia, levou-me a batizar de Biopolítica; o que se aproxima do sentido da
palavra grega ‘bíos’ que não designa apenas vida natural ou física, mas também
vida cultural. Esta nomenclatura também designa a dependência das leis da vida
manifestadas pela sociedade e que promove o próprio Estado ao papel de arbitro ou
de mediador (KJELLÉN, 1920, p. 93-94, tradução nossa).

Além de Kjellén (1920), a concepção de Estado como forma de vida ou Estado-corpo que
fornece a base institucional para o desenvolvimento das atividades individuais e coletivas, orientou,
também, as obras “Staatsbiologie: anatomie-physiologie-pathologie des staates” (Biologia do Estado:
2

anatomia-fisiologia-patologia do Estado) de Jakob Johann Baron von Uexküll (UEXKÜLL , 1920 apud
ESPOSITO, 2010, p. 36; LEMKE, 2010, p. 423), e “Bio-Politics: an essay in the physiology, pathology
and politics of the social and somatic organism” (Bio-política: um ensaio sobre a fisiologia, patologia e

2

UEXKÜLL, Jakob Johann Baron von. Staatsbiologie (Anatomie – Physiologie – Pathologie des Staates). Berlin,
DE: Verlag von Gebrüder Paetel, 1920.
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3

política do organismo social e somático) de Morley Roberts (ROBERTS , 1938 apud ESPOSITO,
2010, p. 36; LEMKE, 2010, p. 423).
A partir dos anos 30, com a disseminação das ideias antidemocráticas e desenvolvimento do
nacionalismo alemão, a perspectiva organicista do Estado ganhou conotações racistas pautadas na
“superioridade” genética e no consequencialismo biológico na geração de problemas políticos, tal
como consta no discurso “Unsere biopolitik und das auslandsdeutschtum” (Nossa biopolítica e dos
alemães, partidários do Reich, no exterior) proferido pelo médico nazista Hans Conrad Júlio Reiter,
em 1934, quando ocupava o posto de presidente do Departamento de Saúde do Reich, evidenciando
que o passado, o presente e o futuro de uma nação são determinados pela herança biológica
4

(REITER , 1939 apud LEMKE, 2010, p. 423).
No período pós-guerra, a produção cientifica sobre a biopolítica passou a adotar uma
concepção mais voltada ao naturalismo e ao humanismo, sem, no entanto, romper com o
organicismo.
Em 1960, Aaron Starobinski publica o título “La Biopolitique: essai d'interprétation de l'histoire
de l'humanité et des civilisations” (Biopolítica: ensaio de interpretação da história da humanidade e
das civilizações) trazendo um percurso da história da humanidade e das civilizações com eixo
discursivo pautado na bíos, oscilando entre a perspectiva organicista e a naturalística
5

(STAROBINSKI , 1960 apud ESPOSITO, 2010, p. 38).
Com conteúdo predominantemente naturalístico, surgem em 1963 o livro “Human nature in
6

politics” (Natureza humana na política) de James Chowning Davies (DAVIES , 1963 apud
ESPOSITO, 2010, p. 41) e, em 1964, a publicação do artigo “Biopolitics: science, ethics and public
7

policy” (Biopolítica: ciência, ética e política pública) de Lynton Keith Caldwell (CALDWELL , 1964
apud ESPOSITO, 2010, p. 41), onde fazem “[...] referência direta e insistente à esfera da natureza
como parâmetro privilegiado de determinação política” (ESPOSITO, 2010, p. 41).
Com uma abordagem antropológica, Edgar Morin, em 1965, publica a obra “Introduction à
une politique de l’homme” (Introdução à política humana), onde explora a biopolítica e a questão da
8

sobrevivência da humanidade (MORIN , 1969 apud ESPOSITO, 2010, p. 38).
Thomas Landon Thorson, em 1970, conquista maior profundidade na exploração do tema
com a publicação de “Biopolitics” (Biopolítica), indicando as limitações metodológicas da ciência
política, que até então, não valorizava a importância da natureza na tempolabilidade das construções
humanas, neste sentido, refuta a limitação das leis fixas ao evidenciar que o homem está em
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ROBERTS, Morley. Bio-Politics: An Essay in the Physiology, Pathology and Politics of the Social and Somatic
Organism. London, England, UK: Dent., 1938.
4
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1933-1939. Sechs Jahre nationalsozialistische Führung. Berlin, DE: Julius Springer Verlag, 1939. p. 37-43.
5
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Genebra, CH: Des Arts, 1960.
6
DAVIES, James Chowning. Human nature in politics. New York, US: John Wiley and Sons, 1963.
7
CALDWELL, Lynton Keith. Biopolitics: science, ethics and public policy. The Yale Review, Malden, MA, US, n.
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constante evolução, sendo, assim, fundamental analisar a atividade humana em termos da natureza
9

(THORSON , 1970 apud ESPOSITO, 2010, p. 42; LIESEN; WALSH, 2012, p. 04).
Em 1973, a “International Political Science Association” (Associação Internacional de Ciência
Política) inicia um processo de incentivo à investigação nos campos da biologia e da política,
passando a organizar congressos internacionais a partir de 1975. Como resultado, em 1983 foi criada
a “Association for Politics and Life Sciences” (Associação para a Política e Ciências da Vida) e, em
1985, surge a revista “Politics and the Life Sciences” (Política e Ciências da Vida) com a coleção de
“Research in Biopolitics” (Pesquisa em Biopolítica) editados por Albert Somit e Steven A. Peterson
10

(SOMIT; PETERSON , 1991 apud ESPOSITO, 2010, p. 40; LEMKE, 2010, p. 424).
Embora, em meados dos anos 70, Foucault tenha reproposto e requalificado o conceito de
biopolítica, o que confere a originalidade que lhe é atribuída é “[...] a capacidade oblíqua de
desmontagem e de reelaboração conceitual” (ESPOSITO, 2010, p. 45), fundamentada pelo método
arqueológico, já utilizado por Kant em 1784 (FOUCAULT, 1994d, p. 574), e genealógico nietzschiano
(FOUCAULT, 1994b, p. 542), tal como observamos ao longo de sua produção, especialmente no ano
de 1976, com o curso “Em defesa da sociedade” ministrado no Collège de France, onde expôs as
suas pesquisas analíticas sobre o poder, e com a publicação de “A vontade de saber”, livro I da
“História da Sexualidade”.
A arqueologia busca definir os discursos como práticas, onde é preciso reencontrar sua
profundidade do essencial, geralmente inserida na sua opacidade, procurando defini-los em sua
especificidade, “[...] segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los”, enfim,
trata-se da “[...] descrição sistemática de um discurso-objeto [ou seja] uma transformação regulada do
que já foi escrito” (FOUCAULT, 2008a, p. 157-158).
A genealogia, para Foucault (2010, p. 11), é “[...] uma espécie de empreendimento para
dessujeitar os saberes históricos e torna-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta contra a
coerção de um discurso teórico unitário, formal e científico [...]”, assim, podemos afirmar que é uma
“reativação dos saberes locais [...] contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos
de poder intrínsecos”.
Na década de 70, Foucault resgata esses dois métodos, e passa a denominá-los de
arqueologia do saber e de genealogia do poder, conjugando-os em suas obras, assim, esclarece que
“[...] a arqueologia seria o método próprio da análise das discursividades locais, e a genealogia, a
tática que faz intervir, a partir dessas discursividades locais assim descritas, os saberes dessujeitados
que daí se desprendem” (FOUCAULT, 2010, p. 11).

1.3. A biopolítica segundo Foucault

A ideia de Biopolítica adquire densidade na análise da noção de governo, desenvolvida por
Foucault em meados dos anos 70, com seus mecanismos e procedimentos para conduzir o
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comportamento dos homens, em caráter predominantemente operatório, quando comparado à noção
de poder (FOUCAULT, 2014a).
Nessa análise surgiram duas vertentes principais, a primeira, com o nascimento da razão de
Estado no século XVII como a “arte de governar”, pautado na racionalidade que conduzia as práticas
do governo, e a segunda, com o liberalismo como doutrina política, compreendido como “arte racional
de governar” (FOUCAULT, 2014a, p. 13, grifo nosso).
Vale ressaltar, que governo, apesar de designar distintas práticas, como condução de uma
família ou orientação espiritual, na concepção adotada por Foucault (1997), nessa análise, o governo
representa uma prática de Estado ou de estadista na condução de indivíduos, territórios e população.
A primeira linha de análise, apresentada entre os anos 1977 e 1978 no curso “Segurança,
Território e População” realizado no Collège de France, procurou tratar da “[...] gênese de um saber
político que colocaria no centro de suas preocupações a noção de população e os mecanismos
suscetíveis de assegurar a sua regulação” (FOUCAULT, 1997, p. 81).
Para este fim, Foucault (2008b) recorreu à arqueologia, procurando compreender as rupturas
e as transformações no modo de governar.
Assim, parte do “poder pastoral”, focado mais na multidão do que em um território fixo, que se
destacou na sociedade hebraica e que, posteriormente, difundiu-se no mundo ocidental com o
cristianismo, entrando em crise entre os séculos XV e XVI, início da idade moderna, com o
esmaecimento do feudalismo e o surgimento de novas relações econômicas, políticas e sociais
(FOUCAULT, 2008b).
Percorreu, entre o final do século XVI até meados do século XVII, pelas diversas artes de
governar, onde observou a formação da governamentalidade e o surgimento da razão de Estado,
caracterizadas, respectivamente, pelo exercício do poder soberano e pela racionalidade no governo
(FOUCAULT, 2008b).
A governamentalidade representava,

[...] o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões,
cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa
de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia
política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança; [...] a
tendência que em todo o ocidente conduziu, incessantemente, durante muito tempo,
à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os
outros – soberania, disciplina etc. – e levou ao desenvolvimento de uma série de
aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes; [...] o resultado do
processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos
séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalizado
(FOUCAULT, 2013, p. 429).

A razão de Estado, por sua vez, surgiu após o fim dos grandes territórios imperiais, onde, por
questão de sobrevivência, os diversos Estados europeus passaram a desenvolver a tecnologia
diplomático-militar e a tecnologia de “polícia”, buscando o fortalecimento das relações exteriores e,
internamente, o das forças do Estado, no contexto do mercantilismo marcado pela incisiva
intervenção estatal. Essas tecnologias políticas ou tecnologia das forças estatais foram denominadas
no século XVIII, pelos alemães, de Polizeiwissenschaft [Ciência da Polícia], cujo alvo era a população

12

que, devido às transformações político-econômicas e ao seu crescimento exponencial, passou a
representar um problema político (FOUCAULT, 1994c, 1997, 2008b).
Como decorrência do desenvolvimento das tecnologias e do controle estatal, a partir de
meados do século XVIII, surgiu na Alemanha a Medizinische Polizei (Polícia Médica), na França
desenvolveu-se a Hygiène Publique (Higiene Pública) e, na Inglaterra, a Social Medicine (Medicina
Social), o que, para Foucault (1997, p. 86),
[...] deve ser reinscrito nos quadros gerais de uma ‘biopolítica’, que tende a tratar a
‘população’ como um conjunto de seres vivos e coexistentes, que apresentem traços
biológicos e patológicos particulares, e que, por conseguinte, dizem respeito à
técnicas e saberes específicos. E a própria ‘biopolítica’ deve ser compreendida a
partir de um tema desenvolvido desde o século XVII: a gestão das forças estatais.

A Medizinische Polizei foi programada na Alemanha em meados do século XVIII e começo do
século XIX, também conhecida como medicina de Estado, procurou a organização de um saber
médico estatal e a normalização da profissão médica (FOUCAULT, 2013).
A Hygiène Publique surgiu na França no fim do século XVIII, também denominada de
medicina social urbana, encontrou suporte na urbanização e na noção de salubridade, no controle da
circulação de elementos essenciais, como a água e o ar, e, distribuição dos elementos de
infraestrutura comuns à vida na cidade, como fontes, esgotos, entre outros (FOUCAULT, 2013).
A Social Medicine se desenvolveu na Inglaterra a partir do século XIX, no contexto do
desenvolvimento industrial e do proletariado, representando um serviço autoritário de controle médico
da população, essencialmente das “classes mais pobres”, tornando-as aptas ao trabalho e
oferecendo menos risco à saúde das “classes mais ricas” (FOUCAULT, 2013).
Foi, essencialmente, na segunda metade do século XIX que ganhou destaque o problema do
corpo, da saúde e da força produtiva dos indivíduos, e que, desde então, passaram a compor o
campo da medicina social.
Para Foucault (2013), a medicina moderna era uma medicina social e, também, uma prática
social, com tecnologia no corpo social, que evoluiu dos três modelos supracitados, de uma medicina
de Estado, da medicina urbana e da medicina da força de trabalho.
Em Conferência realizada no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), em outubro de 1974, Foucault mencionou pela primeira vez o termo “bio-política”,
relacionando-o ao capitalismo e ao desenvolvimento da medicina:

[...] o capitalismo, que se desenvolve no final do século XVIII e no início do século
XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo como força de produção, como
força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não ocorre apenas
pela consciência ou pela ideologia, mas também no corpo e com o corpo. Na
sociedade capitalista é a biopolítica que importava acima de tudo, o biológico, o
somático e o corporal. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma
estratégia bio-política (FOUCAULT, 1994c, p. 209-210, tradução nossa).

Naquele momento, ainda não havia uma substancial fundamentação histórico-filosófica que
permitisse estabelecer uma relação orgânica entre os termos bio e política, assim, Foucault (1994c)
optou por utilizar a “meia-risca”, ou hífen, para indicar o nexo lógico entre os termos.
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Esta nova concepção, inspirou a elaboração da segunda linha de análise, apresentada por
Foucault entre os anos 1978 e 1979, no curso “Nascimento da Biopolítica” realizado no Collège de
France, que expôs os fatores do liberalismo que permitiria perceber e compreender a biopolítica, isto
é, o modo “[...] como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática
governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população:
saúde, higiene, natalidade [...]” (FOUCAULT, 2008c, p. 431).
Foucault (2008c, p. 433) analisou, inicialmente, as características gerais do liberalismo, como
um princípio de racionalização das práticas do governo, pautado na concepção de que “sempre se
governa demais”, e como meio de multiplicar e defender liberdades, portanto, apesar do liberalismo
ser caracterizado, além da liberdade individual e da neutralidade do Estado, pelo mercado como seu
mecanismo regulador, ele não adotou como caminho analítico essa usual perspectiva do mercado,
considerando que este é apenas um teste para se aferir se há excessos do governo.
Se por um lado, a Polizeiwissenschaft, entendida como uma tecnologia política regida pela
razão de Estado, procurava intervir sobre os problemas da população, que deveria ser numerosa e
ativa para fortalecer o Estado. Neste sentido, essa racionalização encontrava finalidade no próprio
governo, que procurava maximizar seus efeitos com uma governamentalidade crescente, agindo
como regulador de seu próprio desenvolvimento (FOUCAULT, 1994c, 1997, 2008c).
Por outro lado, no liberalismo essa lógica se inverteu, pois, procura-se regular a prática
governamental, reformando-a e racionalizando-a, limitando, assim, seus abusos ou excessos,
permitindo garantir uma liberdade que é própria de um sistema liberal. Neste sentido, a racionalidade
liberal encontrou finalidade na sociedade, esta, por sua vez, permitiu ao governo liberal a sua
autolimitação e, também, representou o seu foco de ação (FOUCAULT, 1994c, 1997, 2008c).
Sucessivamente, Foucault (1994c, 1997, 2008c) trouxe à tônica recente os desafios gerados
pela população no contexto do liberalismo, utilizando como experiências o liberalismo alemão, de
1948 à 1962 (período pós-guerra), e o neoliberalismo americano (Escola de Chicago).
No modelo alemão, denominado de ordoliberalismo, defendia-se a intervenção do Estado no
mercado, procurando a livre concorrência e a regulação de preços, o que na prática é “[...] tão frágil
que precisa ser sustentada, arrancada, ‘ordenada’ por uma política interna e vigilante de intervenções
sociais [...]”, para o atendimento das necessidades essenciais da população, tais como: saúde,
habitação, entre outros (FOUCAULT, 2008c, p. 438-439).
Já o modelo americano, denominado de anarcoliberalismo, defendia o mercado livre e o
mínimo de intervenção estatal, procurando “[...] ampliar a racionalidade do mercado, os esquemas de
análise que ela propõe e os critérios de decisão [...] não primordialmente econômicos [...]”,
relacionados à vida privada, natalidade, longevidade, entre outros (FOUCAULT, 2008c, p. 439).
Em ambas as experiências liberais, procurava-se racionalizar a ação governamental,
entretanto, o curso de ação de cada caso determinaram distintas formas de intervenções sociais,
sejam, pautadas em uma política de sociedade, como foi o caso do liberalismo alemão, ou pautadas
no capital humano, como no neoliberalismo americano (FOUCAULT, 2008c, p. 445).
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Neste sentido, “[...] os problemas específicos da vida e da população foram postos no interior
de uma tecnologia de governo que, sem ter sempre sido liberal, longe disso, não parou de ser
acossada desde o fim do século XVIII pela questão do liberalismo” (FOUCAULT, 2008c, p. 439).
Com este resgate histórico-analítico da noção de governo, Foucault (1994c, 1997, 2008b,
2008c) indicou o caminho para se pensar em biopolítica, compreendendo sua gênese com base na
transição entre o “Estado territorial” e o “Estado populacional”, e, a transformação teórica e prática
promovida pela influência das tecnologias de governo, com a passagem da “razão de Estado” para o
“Estado Liberal”, tendo em vista, que essas transições e transformações não se trataram de “[...] uma
substituição, mas de uma nova ênfase, e da aparição de novos objetivos, portanto de novos
problemas e de novas técnicas” (FOUCAULT, 1997, p. 81).
Com a conjuntura do liberalismo, tornou-se importante repensar o poder, que, antes orientado
pelo exercício da soberania estatal, passou a ser orientado pela vida; essa é a direção que Foucault
(2010, 2014b) seguiu para explanar sobre a biopolítica.
Neste novo paradigma liberal, que começou a se fortalecer na segunda metade do século
XIX, ocorreu a “[...] assunção da vida pelo poder: se vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o
homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 201).
Esta nova preocupação do poder com a vida foi o reflexo das transformações do direito
político, em especial, o relacionado ao direito de vida e morte, isto é, o “direito de fazer viver e de
deixar morrer”, que, segundo Foucault (2010, p. 202), penetrou, perpassou e modificou o velho direito
de soberania de “fazer morrer ou de deixar viver”.
O direito soberano de morte, de “fazer morrer”, estava associado à defesa da soberania em
caso de guerra ou à aplicação de castigo decorrente da ocorrência de algum delito, neste caso, o
poder soberano sobre a vida, de “deixar viver”, surgiu no momento em que o soberano podia matar
(FOUCAULT, 2014b, p. 202).
O primeiro deslocamento desse poder de morte para a defesa da vida ocorreu quando os
Estados nacionais passaram a entrar em guerra em defesa de sua unidade territorial, neste caso, a
guerra não era em nome do soberano e sim em nome da necessidade de viver e de defender
determinado território e seus respectivos povos (FOUCAULT, 2010, 2014b).
A estatização do biológico, devido a necessidade de uma população numerosa e ativa para
fortalecer o Estado, permitiu uma maior valorização da vida que passa a ser regida pelo poder, logo,
a partir do século XVII surgiu o poder disciplinar que encontrou assento na razão de Estado, e
posteriormente, na transição entre o século XVIII e XIX, surgiu a biopolítica, em uma perspectiva
liberal (FOUCAULT, 2010, 2014b).
Assim, “a velha potência de morte em que se simbolizava o poder soberano é agora,
cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da vida”
(FOUCAULT, 2014b, p. 150).
Foucault (2010) procurou analisar essa nova concepção de poder no nível dos mecanismos e
das tecnologias, presentes entre os séculos XVII e XIX, que caracterizaram duas formas de poder
que se exercia sobre a vida, a considerar: a anatomopolítica do corpo humano e a biopolítica da
população.
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A técnica de poder centrada no corpo individual ou no homem-corpo, denominada de
“anatomopolítica do corpo humano”, a exemplo da tecnologia disciplinar do trabalho, que surgiu no
final do século XVII e se desenvolveu no decorrer do século XVIII, tinha como função a vigilância, a
organização, o aumento da força útil, a formação de corpos “dóceis” e adestrados, a racionalização e
a economia, enfim, tratava-se de uma tecnologia disciplinar que procurava “[...] reger a multiplicidade
dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que
devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos” (FOUCAULT, 2010, p. 204).
Já a biopolítica surgiu durante a segunda metade do século XVIII, como uma nova técnica de
poder centrada em fenômenos em massa e de longa duração que, integrando e modificando a
técnica disciplinar, se dirigia à vida humana, ou seja, ao homem como ser vivo. Assim, a biopolítica
da espécie humana “[...] se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles
se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada
por processos de conjunto que são próprios da vida [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 204).

As disciplinas lidavam praticamente com o indivíduo e com seu corpo. Não é
exatamente com a sociedade que se lida nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim,
com o corpo social tal como o definem os juristas); não é tampouco com o individuocorpo. É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito
pelo menos necessariamente numerável. É a noção de ‘população’. A biopolítica lida
com a população, e a população como problema politico, como problema a um só
tempo científico e político, como problema biológico e como problema de poder,
acho que aparece nesse momento (FOUCAULT, 2010, p. 206).

Foucault (2010) indicou que esse novo biopoder, que se instalou com a biopolítica, tinha
como alvo o controle, através dos mecanismos de previsão, estimativa estatística, medidas globais,
ou seja, tinha como objetos de saber, os processos de natalidade, longevidade, mortalidade,
acidentes (quando causa neutralização/incapacidade de indivíduos), foco maior em endemias (fatores
incidentes e permanentes na população) e também, já no início do século XIX, foco no processo de
envelhecimento.

Vemos, portanto, que a relação de poder com o sujeito, ou melhor, o indivíduo não
deve ser simplesmente essa forma de sujeição que permite ao poder tomar dos
sujeitos de bens, riquezas e, possivelmente, seu corpo e sangue, mas que o poder
deve ser exercido sobre os indivíduos como eles são, uma espécie de entidade
biológica que devem ser levados em consideração, se quisermos usar justamente
essa população como máquina de produzir, para produzir riqueza, bens, produzir
outros indivíduos. A descoberta da população é, ao mesmo tempo em que a
descoberta do indivíduo e do corpo adestrável, o outro núcleo tecnológico em torno
do qual os processos políticos do ocidente mudaram [...] houve duas grandes
revoluções na tecnologia de poder: a descoberta da disciplina e a descoberta do
regulamento, o desenvolvimento de uma política anatômica e desenvolvimento de
uma bio-política (FOUCAULT, 1994, p. 193-194, tradução nossa).

Neste contexto, no final do século XVIII, desenvolveu-se a medicina direcionada à higiene
pública, tal como já citado anteriormente, “[...] com organismos de coordenação dos tratamentos
médicos, de centralização da informação, de normalização do saber [...] e de medicalização da
população”, e, no início do século XIX, surgiu também os mecanismos racionais de controle, como é
o caso da seguridade (FOUCAULT, 2010, p. 205).
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Os domínios da biopolítica foram ganhando amplitude com o avanço da industrialização, com
a explosão demográfica e com a urbanização crescente, consubstanciando um campo de ação
coletiva, de fácil visualização, controle e harmonização, através de mecanismos pautados,
fundamentalmente, em estatísticas, probabilidades e previsões, para assegurar uma regulamentação,
isto é, uma “biorregulamentação do Estado”, e não uma “organodisciplina institucional”, como era o
caso das tecnologias anteriores (FOUCAULT, 2010, p. 210).
Entretanto, é importante destacar que os mecanismos disciplinares e regulamentadores (ou
reguladores)

não

se

excluíam

e

podiam

se

articular,

estabelecendo

uma

relação

de

complementaridade, um exemplo prático seria a medicina que assumiu a posição de uma “técnica
política de intervenção”, visto que, a “[...] medicina é um saber-poder que incide ao mesmo tempo
sobre o corpo e a população, sobre o organismo e sobre os processos biológicos e que vai, portanto,
ter efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores” (FOUCAULT, 2010, p. 212).
Assim como a medicina, a “norma” transita entre a disciplina e a regulamentação, pois, “[...]
permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma
multiplicidade biológica”, tal perspectiva expressa a ideia de uma “sociedade de normalização” em
que “[...] se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da
regulamentação”, neste panorama, a normalização descreve o funcionamento e a finalidade do poder
(FOUCAULT, 2010, p. 212-213).
Deste modo, “[...] estamos num poder [biopoder] que se incumbiu tanto do corpo quanto da
vida, ou que incumbiu, se vocês preferirem, da vida em geral, com o polo do corpo e o polo da
população” (FOUCAULT, 2010, p. 213).
Nesta perspectiva, Foucault (2014b, p. 151-152) enfatizava que esse biopoder foi
indispensável para o avanço do capitalismo “[...] que só pôde ser garantido à custa da inserção
controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de
população aos processos econômicos”.
Tal como podemos notar, houve uma maior valorização da vida, do direito à vida, e uma
desqualificação da morte, ou seja, a biopolítica anunciou a inversão da máxima “fazer morrer ou de
deixar viver” que ora caracterizou o direito de soberania (FOUCAULT, 2010, p. 202).
Neste ponto, podemos constatar que os artífices da soberania já não ofereciam mais suporte
para atender as novas demandas sociais, econômicas e políticas, visto que, “[...] a vida como objeto
político foi de algum modo tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que tentava controlá-la”
(FOUCAULT, 2014b, p. 157).
Contudo, o biopoder pode conduzir o Estado a um retrocesso, à uma função assassina,
quando orientado pelo racismo que é a “[...] condição de aceitabilidade de tirar a vida [exercer o
direito de matar] numa sociedade de normalização” (FOUCAULT, 2010, p. 215), momento em que o
modelo de soberania e da biopolítica, até então divergentes, ingressam em uma dinâmica de
indistinção.
Neste sentido, “[...] uma política da vida ameaça sempre transformar-se numa obra de morte”
(ESPOSITO, 2010, p. 23), especialmente, quando na presença do racismo.
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O racismo representa, segundo Foucault (2010), o limite do exercício do biopoder, pois, ao
ultrapassá-lo a “biopolítica converte-se necessariamente em tanatopolítica [o termo tanato tem origem
no grego thánatos (θάνατος, grego antigo), que é correlato aos termos: mors no latim e morte no
português]” (AGAMBEN, 2010, p. 138), que corresponde ao poder político sobre a e/ou de morte, tal
como ocorreu na Alemanha nazista, entre 1933 e 1945, e que resultou no genocídio de milhões de
judeus nos campos de concentração, durante a II Guerra Mundial, de 1939 a 1945.
Destarte, frente à conjuntura da vida atravessada pela política, ou até, cada vez mais
atravessada pela política, Foucault (2014b, p. 155) introduz a necessidade de se pensar em
biopolítica, pois, “o homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo
e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal em cuja política sua vida
de ser vivo está em questão”.

1.4. O governo sobre a vida: biopoder e sujeitamento

O governo sobre a vida exprime a ideia de domínio, de exercício de um poder político que
incide diretamente sobre a vida, para Espósito (2010, p. 55) a biopolítica pode produzir tanto
subjetividade quanto a morte, pode tanto assumir o sujeito como seu objeto ou objetivá-lo. Tal
enunciação indica que “[...] ou a política é retida por uma vida que a prega ao seu inultrapassável
limite natural; ou, pelo contrário, é a vida que fica presa, e é presa, de uma política que tende a
aprisionar a sua potência inovadora”.
Essa percepção de “homem vivente” o coloca como objeto do poder estatal regido pelo
processo disciplinar na democracia clássica (AGAMBEN, 2010, p. 16).
A política, que corresponde a um artifício humano, se estabelece na relação de poder que
transita entre os homens; com a “politização da vida nua [zoé]” (AGAMBEN, 2010, p. 161) e o
ingresso do homem na pólis, progressivamente se “[...] separa a existência humana de todo ambiente
meramente animal, mas a vida mesma permanece fora desse mundo artificial, e por meio da vida o
homem permanece ligado a todos os outros organismos vivos” (ARENDT, 2014, p. 02).
Com o advento da biopolítica, no mundo moderno, o “[...] homem como vivente se apresenta
não mais como objeto, mas como sujeito do poder político” (AGAMBEN, 2010, p. 16, grifo do autor),
assim, se adotarmos a perspectiva de governo sobre a vida, onde a política comanda e submete a
vida, “[...] a biopolítica remete sem mais para a dimensão da zoé, ou seja da vida na sua expressão
biológica mais simples [...]” (ESPOSITO, 2010, p. 31, grifo do autor), especialmente, quando
constatamos

que

seus

mecanismos

de

regulamentação

(ou

regulação)

são

pautados,

fundamentalmente, em estatísticas e probabilidades que remetem a processos puramente naturais
e/ou biológicos de controle da população, percorrendo, inclusive, os meandros ardilosos da eugenia,
e, também, devido à manutenção de sua complementariedade com os mecanismos disciplinares do
período anterior (anatomopolítica do corpo humano que surgiu no final do século XVII e se
desenvolveu no decorrer do século XVIII), que não foram extintos com o seu surgimento.
Os domínios da biopolítica ganharam espaço e amplitude com o liberalismo, que,
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[...] apesar de seu nome, tem banido a noção de liberdade da esfera política. Pois a
política, de acordo com a mesma filosofia, deve preocupar-se quase que
exclusivamente com a manutenção de vida e a defesa dos seus interesses. Agora,
onde a vida está em jogo, toda a ação se encontra, por definição, sob o domínio da
necessidade, e o terreno apropriado para cuidar das necessidades da vida é o
gigantesco e ainda crescente âmbito da vida social e econômica, cuja administração
tem ofuscado a esfera política desde o início da idade moderna (ARENDT, 1961, p.
155, tradução nossa).

Deste modo, seja no período liberal ou até na atualidade, se a vida não é na prática mantida e
defendida pela política, manifesta-se uma biopolítica concatenada à ação imperiosa do governo sobre
a vida, ou seja, uma biopolítica de sujeitamento (no sentido de dominação, subjugação, submissão,
subordinação), através do exercício do poder sobre a vida, ou seja, do biopoder.
Essa biopolítica, qualificada como “negativa” ou até “mortífera” (ESPOSITO, 2010, p. 74),
agindo sobre os “sujeitos submetidos pelo controle” (FOUCAULT, 1995, p. 235), pode atingir
extremos que vão desde uma ação reguladora, utilitarista, calculista e segregacionista, até o ato
contraditório de matar sobre o pretexto de defesa da vida.
Assim como as transformações incorporam, em partes, os modelos anteriores, ou melhor,
considerando que paradigmas antecessores coexistem com os novos paradigmas, não sendo, deste
modo, totalmente exauríveis, a “[...] biopolítica traz dentro de si a lâmina cortante de um poder
soberano que ao mesmo tempo o trespassa e ultrapassa” (ESPOSITO, 2010, p. 66), assim como
indicou Foucault (2010, p. 202), o “velho direito da soberania” de “fazer morrer ou deixar viver” não foi
apagado, e sim perpassado e modificado, pelo “novo direito” de “fazer viver e de deixar morrer”; como
já abordado, o direito de matar deslocou-se do soberano para amparar os atos do Estado em nome
da necessidade de viver, de defender determinado território ou de garantir a sua imunização.
Logo, a biopolítica que deveria representar a política da vida, com a defesa da liberdade e da
vida qualificada, pode se converter em uma política sobre a vida, onde, de acordo com o paradigma
imunitário desenvolvido por Esposito (2010), em nome de uma imunização protetora pautada no
racismo, pode ser traduzida em um poder que destitui a vida de proteção. A “[...] imunização é uma
proteção negativa da vida”, assim como na seara médica, a “[...] imunização do corpo político
funciona introduzindo no seu interior um fragmento da mesma substância patogênica da qual o quer
proteger e que, assim, bloqueia e contraria o seu desenvolvimento natural” (ESPOSITO, 2010, p. 7475, grifo do autor), a exemplo do nazismo, que apresentou caráter imunitário e expôs toda a
população a um poder de matar, ou seja, através da eugenia, procurou-se imunizar a “vida dita
superior”, através da morte, tanto de alemães nos frontes de batalha quanto de tantas outras vidas,
consideradas “inferiores” ou “patogênicas”, que passaram ao status de vida nua e subjugadas a um
estado de exceção.
O estado de exceção situa-se na relação entre o direito e a vida, representando uma “[...]
condição preliminar para definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito”
(AGAMBEN, 2004, p. 12), trata-se, portanto, de um “[...] dispositivo por meio do qual o poder
soberano captura a vida” (CASTRO, 2012, p. 75).
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No Estado moderno, o estado de exceção pode ser situado como “[...] o lugar em que a
oposição entre a norma e a sua realização atinge a máxima intensidade [...] em que o mínimo de
vigência formal coincide com o máximo de aplicação real e vice-versa” (AGAMBEN, 2004, p. 58).
Neste “lugar” ou nesta “condição”, os abusos do exercício de um poder político sobre a vida,
como ocorreu durante a biocracia nazista, encontrou “[...] essencialmente um espaço vazio, onde
uma ação humana sem relação como direito está diante de uma norma sem relação com a vida [...]”
(AGAMBEN, 2004, p. 131), em um “[...] patamar onde lógica e práxis se indeterminam e onde uma
pura violência sem lógos pretende realizar um enunciado sem nenhuma referência real” (AGAMBEN,
2004, p. 63, grifo do autor).
Agamben (2010, p. 138) defende que o nazismo foi o “[...] primeiro Estado radicalmente
biopolítico”, que em nome de uma política de eugenia, procurou-se imunizar, isto é, impedir o
empobrecimento das qualidades raciais consideradas superiores; logo, matava-se com base em um
discurso antissemita sem que o ato se configurasse em um crime.
De fato, a vida da população, quando exposta a uma pretensa ação imunizante, torna-se
destituída de qualquer proteção, tal como a pretextuosa ação “protetora” do poder nazista sobre
população alemã, que acabou por transformar outras vidas qualificadas em vidas nuas, radicalmente
expostas à morte (ESPOSITO, 2010).
Destarte, observamos que,

[...] lado a lado com o processo pelo qual a exceção se torna em todos os lugares a
regra, o espaço da vida nua, situado originalmente à margem do ordenamento, vem
progressivamente a coincidir com o espaço político, e excluso e inclusão, externo e
interno, bíos e zoé, direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção
(AGAMBEN, 2010, p. 16, grifo do autor).

Nesta “zona de irredutível indistinção” está a vida do homo sacer (personagem do direito
romano), a vida nua, que em correlação com o poder soberano, seria a vida da qual se pode dispor
sem necessidade de celebrar sacrifícios e sem cometer homicídio, ou seja, o “homem sacro [sagrado]
é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não
será condenado por homicídio” (AGAMBEN, 2010, p. 186), enfim, está tanto fora do direito humano
quanto fora do divino.
O homo sacer é “pura zoé”, já que “[...] qualquer um pode matá-Io sem cometer homicídio, a
sua inteira existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo direito”, uma vida insacrificável,
porém matável, enfim, um animal vivente “banido” da existência política; entretanto, “[...] como o
sabem os exilados e os banidos, nenhuma vida é mais ‘política’ do que a sua” (AGAMBEN, 2010, p.
178).
11

Não obstante, Esposito (2010, p. 157) aponta, à luz do pensamento de Nietzsche , que
estamos em um limiar,

11

NIETZSCHE, Friedrich. Idilli di Messina - La gaia scienza e Frammenti postumi (1881-1882). [Idyllen aus
messina, die fröhliche wissenschaft und posthumen fragmente]. Traduzione di Mazzino Montinari e Ferruccio
Masini. 2. ed. Milano, IT: Adelphi, 1965. v. 5.2. p. XI-570. (Opere di Friedrich Nietzsche).
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[...] para além do qual [...] a própria espécie [humana] se torna objeto – e sujeito – de
uma biopolítica potencialmente diferente daquela que conhecemos porque relativa
não só a vida humana mas também ao seu fora, ao seu outro, ao seu depois. A
animalização do homem [...] é ao mesmo tempo o ponto de precipitação de uma
biopolítica da morte e o horizonte, ainda mal definido, de uma nova política da vida.

Parafraseando Benjamin (1994, p. 226), é além deste limiar que devemos construir nossa
história, criando um “estado de emergência” que contraponha o “estado de exceção”, que de acordo
com a tradição dos oprimidos, ainda é uma regra geral.

1.5. O governo da vida: biopotência e resistência

Tal como exposto, na sociedade moderna as funções ou categorias políticas do poder eram a
“anatomopolítica”,

através

do

poder

disciplinar,

e

a

“biopolítica”,

através

do

poder

regulamentar/regulatório ou poder de controle (FOUCAULT, 2010, p. 204).
Enquanto “[...] o ato disciplinar se desenvolvia de acordo com lógicas relativamente fechadas,
geométricas e quantitativas” sobre o corpo individual, o ato regulamentar ou de controle procurou
empreender uma relação “[...] aberta, qualitativa e expressiva” sobre “[...] todo o corpo social [...]
desenvolvido em suas virtualidades” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 43).
Assim, na transição da “sociedade disciplinar” para a “sociedade de controle” (DELEUZE,
1992, p. 219), o que passou a ser “[...] reivindicado e serve de objeto é a vida, entendida como as
necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas virtudes, a
plenitude do possível” (FOUCAULT, 2014b, p. 156-157).
A sociedade de controle é, portanto,

[...] caracterizada por uma intensificação e uma síntese dos aparelhos de
normalização de disciplinaridade que animam internamente nossas práticas diárias e
comuns, mas, em contraste com a disciplina, esse controle estende bem para fora
os locais estruturados de instituições sociais mediante redes flexíveis e flutuantes
(HARDT; NEGRI, 2010, p. 42-43).

A vida da população, como reinvindicação e objeto do controle, passa a ser alvo, por um lado,
do biopoder “[...] que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a
e a rearticulando” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 43), e, por outro lado, da biopolítica que procura
desenvolver “[...] relações, lutas e produções de poder” (NEGRI, 2003, p. 107).
Neste sentido, deve-se, novamente, analisar essa relação entre o biopoder e a biopolítica
sobre duas perspectivas: a do governo ou política sobre a vida e a do governo ou política da vida.
O governo sobre a vida, como tratado anteriormente, estabelece uma relação negativa de
dominação, onde o biopoder, em seu extremo, pode passar a ser orientado pelo racismo e a
biopolítica por um modo de soberania, como nos regimes totalitários; neste ponto, estaríamos diante
de uma biopolítica negativa com o risco eminente de converter-se em uma tanatopolítica ou
biotanatopolítica.
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Já o governo da vida, em um regime democrático, estabelece uma relação positiva entre os
vetores de poder, onde, a potência da vida constitui resistências que permitem contrabalancear
poderes da qual é alvo.
Deste modo, o biopoder “[...] é a resposta a uma força viva e criativa que é exterior a ele, que
ele pretende regular e formar, sem ser capaz de fundir com ela” (LEMKE, 2011, p. 72, tradução
nossa), corresponde à força que emana do Estado e “[...] expressa comando sobre a vida por meio
de suas tecnologias e de seus dispositivos de poder” (NEGRI, 2003, p. 107).
A biopolítica, por sua vez, qualificada como afirmativa, produtiva e positiva, “[...] refere-se aqui
a possibilidade de uma nova ontologia que deriva do corpo e de suas forças” (LEMKE, 2011, p. 72,
tradução nossa), trata-se da emergência da subjetividade, especialmente “[...] quando a análise
crítica do comando é feita do ponto de vista das experiências de subjetivação e de liberdade, isto é,
de baixo” (NEGRI, 2003, p. 107, grifo nosso).
Deleuze (2013, p. 78), a partir ideia de poder enunciada por Foucault (1995), procurou
descrever os diagramas dessas forças que incidem na vida ou que dela se projetam, sendo assim,
“[...] o poder é uma relação de forças, ou melhor, toda relação de forças é uma ‘relação de poder’”.
Esse diagrama é um conjunto de relações de forças, que permitem ao poder dividir no
espaço, ordenar no tempo e compor no espaço-tempo, passando pelos dominados e pelos
dominantes, sem, contudo, ser repressivo, visto que, apenas incita e produz (DELEUZE, 2013).
Nesta dinâmica, as forças tem o poder de afetar e de serem afetadas, determinando
singularidades (afetos), convergindo-as e estabelecendo regularidades. É dessas singularidades, ou
melhor, “[...] da curva que une pontos singulares” (DELEUZE, 2013, p. 85), que emanam as
potencialidades, que correspondem às intensidades dos afetos, e as resistências, que são “[...]
‘pontos, nós, focos’ que se efetuam por sua vez sobre os estratos, mas de maneira a tornar possível
a mudança” (DELEUZE, 2013, p. 96).
A relação entre as forças, internas e externas, determinam afecções que influenciam,
positivamente ou negativamente, a potência de agir. Segundo Spinoza (2013, p. 163), in verbis, “por
afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída,
estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções”.
Para Spinoza (2013) a afecção é a modificação de corpos no espaço da interação, expressa
uma relação de causa e efeito; já o afeto é o elemento que incide em cada corpo que, por sua vez,
apresenta a capacidade de ser afetado. De acordo com a percepção do corpo diante do afeto, a
potência de agir pode aumentar ou diminuir, é assim como “a alegria e a tristeza são o próprio desejo
ou o apetite, enquanto ele é aumentado ou diminuído, estimulado ou refreado por causas exteriores
[...]” (SPINOZA, 2013, p. 233).
Nesta relação de causa e efeito que caracteriza a afecção, a causa é externa, provém do
corpo que afeta (externa ao corpo afetado), e o efeito é imanente, contido e determinado no próprio
corpo (e alma) capaz de ser afetado.
O diagrama de forças de Deleuze (2013), na perspectiva da microfísica de Foucault (1995,
2013), expressa a noção de uma rede de relações vetoriais de poder.
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Para visualizar melhor esta dinâmica, podemos realizar um recorte, partindo de uma relação
entre dois indivíduos, onde, situaremos um deles no centro dessa analítica, considerando-o como o
centro de um campo de forças de introjeção e de projeção.
A força de introjeção ou centrípeta, que incide no indivíduo em análise, representa o afeto
(lançado pelo outro indivíduo) que determinará a sua afecção e influenciará no grau de sua potência.
Por um lado, quando o afeto aumenta a potência, ocorre a potenciação do indivíduo, que
possibilita a sua dessubjetivação, ou seja, a “[...] perda de si como sujeito [dominado ou colonizado]”
(AGAMBEN, 2008, p. 110). Neste caso, a resposta gerada pela potência aumentada, procura
promover o dessujeitamento, isto é, luta “[...] contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o
submete, deste modo, aos outros [...]” (FOUCAULT, 1995, p. 235).
Por outro lado, quando o afeto diminui a potência, promove a potência-de-não, e a
consequente subjetivação, ou seja, a “[...] constituição de si como sujeito [...]” (FOUCAULT, 1994d, p.
706, tradução nossa). A potência-de-não não representa “a ausência de toda potência” (AGAMBEN,
2015, p. 249), ela indica que a potência não se traduz em “força” suficiente para se manifestar em
ato. Logo, a potencia-de-não, gerando a subjetivação e uma ausência de resposta, permite o
sujeitamento, ou seja, a “[...] submissão da subjetividade [...]” (FOUCAULT, 1995, p. 236) pelo
domínio do outro.
Os mecanismos de subjetivação torna o indivíduo suscetível à objetivação, que corresponde
ao modo ou processo em que se “[...] transformam os seres humanos em sujeitos [produtivos,
adestrados e dóceis]” (FOUCAULT, 1995, p. 231), tal como exercida pelos dispositivos disciplinares.
Voltando à representação do diagrama de forças, no sentido oposto, a resposta à essas
forças, corresponde a força de projeção ou centrífuga que emana do indivíduo em análise, gerada por
sua potência de agir; essa resposta manifesta-se como resistência ao afeto projetado pelo outro
indivíduo, seria uma força de afetar que incidirá (como um novo afeto) no outro, e assim a dinâmica
se amplifica e se repete.
Portanto, em suma, a potência é o modo (intensidade, força) de um poder afetar e ser
afetado, em grau variável, dependendo do efeito dos estímulos causados pelo afeto sobre o corpo.
De acordo com Spinoza (2013, p. 25), o simples fato de “[...] poder existir é potência [...]”,
visto que, “há, de fato, algo que o homem é e tem de ser, mas este algo não é uma essência, não é
propriamente uma coisa: é o simples fato da sua própria existência como possibilidade ou potência”
(AGAMBEN, 1993, p. 38, grifo do autor).
E existindo, o ser vivo aprecia a vontade de poder/domínio mais do que a própria vida, essa é
a afirmação de Nietzsche (2011a, p. 110), in verbis, “muitas coisas são mais estimadas pelo vivente
do que a vida mesma; mas no próprio estimar fala – a vontade de poder!”.
Essa vontade de poder indica que o “[...] vivente quer dar vazão a sua força – a própria vida é
vontade de potência” (NIETZSCHE, 1999, p. 305, grifo do autor), ou seja, “[...] a vida não conhece
modos de ser diferentes do de uma contínua potenciação” (ESPOSITO, 2010, p. 121).

Junto ao poder, sempre está à potência. Junto à dominação, sempre está a
insubordinação. E trata-se de escavar, de seguir escavando, a partir do ponto mais
baixo: este ponto não é a prisão enquanto tal, é simplesmente ali onde as pessoas
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sofrem, ali onde estão os mais pobres e os mais explorados; ali onde as linguagens
e os sentidos estão mais separados de todo poder de ação e, contudo, existem; pois
tudo isso é a vida e não a morte (NEGRI, 1998, p. 74, tradução nossa).

No contexto do governo da vida “[...] a potência é irredutível ao poder [...]” (NEGRI, 2003, p.
157), pois, a vontade de potência surge da dominação que tenta ser imposta pelo biopoder, não
obstante, a vida responde impondo-se e opondo-se com a resistência.
O grau de resistência é “a medida da liberdade, quer para o individuo, quer para sociedade
[...]”, neste caso, a liberdade é “[...] considerada como força positiva, como vontade de potência”
(NIETZSCHE, 2011b, p. 414).
De acordo com Foucault (1994c, p. 267, tradução nossa), “[...] para resistir deve manifestarse a potência, enquanto inventiva, móvel e produtiva como o poder. Que, como ele, ela se organiza,
se coagula e se cimenta. Que, como ele, ela vem de baixo e é distribuída de forma estratégica”.
A potência da vida, também denominada de “biopotência” (ESPOSITO, 2010, p. 117), é o
catalizador da resistência ao biopoder (poder sobre a vida), isto é, sua capacidade constituinte advém
do poder que emana da vida (poder da vida) e tem como finalidade o devir através da resistência.
Em outras palavras, “[...] quando o poder se torna biopoder [toma a vida como objeto ou
objetivo], a resistência se torna poder da vida, poder-vital que vai além das espécies, dos meios e dos
caminhos desse ou daquele diagrama [...]”, a vida “[...] seria essa capacidade da força de resistir”
(DELEUZE, 2013, p. 99).

[...] se não houvesse resistência, não haveria relações de poder. Porque tudo seria
simplesmente uma questão de obediência. A partir do momento em que o indivíduo
está em uma posição de não fazer o que ele quer, ele deve usar as relações de
poder. Resistência, por conseguinte, vem em primeiro lugar, e continua a ser
superior a todos as forças do processo; exige, com efeito, o equilíbrio de poder
mudar. Considero, portanto, que o termo ‘resistência’ é a palavra mais importante, a
palavra-chave dessa dinâmica (FOUCAULT, 1994d, p. 740-741, tradução nossa).

Portanto, a resistência é coextensiva ao poder, “[...] nós nunca somos presos pelo poder:
sempre podemos modificar seu domínio, aderindo a condições específicas e com uma estratégia
clara” (FOUCAULT, 1994c, p. 267, tradução nossa).
Amplificando essa concepção para o campo da sociedade, “o poder é, dessa forma, expresso
como um controle que se estende pelas profundezas da consciência e dos corpos da população – e
ao mesmo tempo através da totalidade das relações sociais" (HARDT; NEGRI, 2010, p. 43-44).
Paralelamente à esse poder, insurge as resistências que,

[...] deixam de ser marginais e tornam-se ativas no centro de uma sociedade que se
abre em redes; os pontos individuais são singularizados em mil platôs [...] é portanto
o paradoxo de um poder que, à medida que unifica e envolve todos os elementos da
vida social (perdendo com isso sua capacidade efetiva de mediar diferentes forças
sociais), neste exato momento revela um novo contexto, um novo milieu [meio
social] de máxima pluralidade e incontornável singularização (HARDT; NEGRI, 2010,
p. 44, grifo do autor).

Na modernidade, observamos que a vida foi se transformando progressivamente no objeto
das lutas políticas, voltando-se “[...] contra o sistema que tentava controlá-la” (FOUCAULT, 2014b, p.
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157), o que passou a caracterizar a biopolítica como “[...] uma extensão da luta de classe” (NEGRI,
2003, p. 108, grifo do autor).
Na era pós-moderna, essas lutas políticas de resistência da vida foram se amplificando e
garantido espaço na sociedade global, onde, o conjunto de Estados passa a compor um “império” e o
conjunto de viventes uma “multidão” (HARDT; NEGRI, 2010).
A política passou a ocupar um campo multifacetado de forças, as que não querem ser
dominadas, ou seja, um “[...] plano de forças imanentes de desejo e cooperação da multidão [um
modo de resistência]”, e as que querem dominar, ou seja, um plano de forças do império (um modo
de soberania) de “[...] autoridade transcendente que busca conter essas forças [da multidão] e impor
uma ordem” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 220).
Em meados do século XX as “[...] corporações industriais e financeiras multinacionais e
transnacionais começam de fato a estruturar biopoliticamente territórios globais” (HARDT; NEGRI,
2010, p. 50).
Segundo Lazzarato (2013, p. 157, tradução nossa), com o capitalismo contemporâneo, global
e neoliberal, “as empresas e os Estados prescrevem condutas”, neste sentido, “[...] o governo das
desigualdades é estritamente ligado à produção e ao governo de modos de subjetivação [...]”.
Observamos, assim, que “no império e seu regime de biopoder, produção econômica e
constituição política tendem, cada vez mais, a coincidir” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 60).
Hardt e Negri (2010, p. 48) procuraram analisar as “novas configurações de subjetividade, em
seu potencial de exploração e de revolução” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 48), neste nível global, ou
seja, no nível da multidão.
A multidão é uma “potência democrática” (NEGRI, 2003, p. 146), podendo “[...] tornar-se
sujeito político no contexto do império” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 418, grifo do autor), que “[...]
promove com o seu trabalho as singularizações biopolíticas de grupos e conjuntos de humanidade
[...]” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 419), assim como, tem o potencial de promover a “resistência ao
império” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 435).
A multidão, para Negri (2003, p.43), “[...] é uma multiplicidade de singularidades [...]”, que vive
“[...] completamente no biopolítico” (NEGRI, 2003, p. 146).

[...] multidão é um conceito que expressa por si tudo aquilo que antes não tinha: a
causa torna-se um ato, um processo, e a democracia é a forma pela qual a multidão
(por meio da interação das singularidades) expressa vontade comum, uma vontade
comum que não possui um fora, totalmente autônoma e que, portanto, chamaremos
‘vontade absoluta’ (NEGRI, 2003, p. 140, grifo do autor).

A multidão “[...] é sempre produtiva e está sempre em movimento” (NEGRI, 2003, p. 163),
trata-se de uma “[...] forma genérica de existência da potência” (AGAMBEN, 2015, p. 328, grifo do
autor), em outros termos, “[...] é o conceito de uma potência” (NEGRI, 2003, p. 165, grifo do autor).
Enfim, multidão “[...] é, ao mesmo tempo, sujeito e produto da práxis coletiva” (NEGRI, 2003, p. 169,
grifo do autor).
Para Negri (2003) a resistência é uma energia que vem de baixo, oriunda das subjetividades
singularizadas na multidão frente à imposição do império.
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A resistência, em um nível global, manifesta-se como um contrapoder, também denominado
de antipoder, que, sendo um “poder de invenção”, procura propor uma formação social alternativa
(NEGRI, 2003, p. 136).
Três elementos compõem a “trindade da essência única do antipoder” (NEGRI, 2003, p. 197):
a resistência, a insurreição e o poder constituinte. Tais elementos do poder de invenção, “[...]
emergem juntos de cada singularidade e de cada movimento dos corpos que constituem a multidão”
(NEGRI, 2003, p. 135, grifo do autor).
A resistência “[...] interage duramente, mas também criativamente, com o comando, em
quase todos os níveis da vida social vivenciada” (NEGRI, 2003, p. 197); ela pode ser “[...] uma arma
política poderosa, mas atos individuais isolados de resistência nunca conseguem transformar as
estruturas do poder” (NEGRI, 2003, p. 133).
Portanto, para que haja um devir nas malhas do poder, a resistência deve conectar-se,
internamente, com a insurreição e com o poder constituinte (NEGRI, 2003).
Negri (2003) indica que a resistência pode ser uma insurreição, ou seja, um gesto coletivo de
revolta, entretanto, na sociedade global ilimitada que caracteriza o “império” contemporâneo, procura
ir além da “[...] guerra dos dominados contra os dominantes de uma única sociedade” (NEGRI, 2003,
p. 133), representando, assim, um “movimento de massa resistente” (NEGRI, 2003, p. 197) com um
inovador discurso político, capaz de apertar “[...] as diversas formas de resistência em um único nó,
as homologa, as dispõem como uma flecha que atravessa de modo original o limite da organização
social dada, do poder constituído [...]” (NEGRI, 2003, p. 197-198).
Já o poder constituinte, “[...] é a potência de configurar a inovação que a resistência e a
insurreição produziram, e de dar-lhe uma forma histórica adequada, nova, teleologicamente eficaz”,
ou seja, enquanto “[...] a insurreição obriga a resistência a se tornar inovação [...] o poder constituinte
dá forma a essa expressão [pois] organiza positivamente novos esquemas de vida” (NEGRI, 2003, p.
198).
A capacidade constituinte é a potência da singularidade que compõe a multidão (NEGRI,
2003). Trata-se de uma “[...] potência que, dando-se a si mesma, se salva e acresce no ato”,
buscando “[...] a conservação do poder constituinte no poder constituído” (AGAMBEN, 2015, p. 254).
A flexibilidade do poder constituinte através da conservação do poder constituído é um
grande desafio, especialmente no campo jurídico, onde a violência instala o direito no poder
constituinte, ao passo que, no poder constituído, a violência o conserva (AGAMBEN, 2004).
Destarte,

Mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida em sua não relação com o
direito, significa abrir entre eles um espaço para a ação humana que, há algum
tempo, reivindicava para si o nome ‘política’. A política sofreu um eclipse duradouro
porque foi contaminada pelo direito, concebendo-se a si mesma, no melhor dos
casos, como poder constituinte (isto é, violência que põe o direito), quando não se
reduz simplesmente a poder de negociar com o direito. Ao contrário,
verdadeiramente política é apenas aquela ação que corta o nexo entre violência e
direito. E somente a partir do espaço que assim se abre, é que será possível colocar
a questão a respeito de um eventual uso do direito após a desativação do dispositivo
que, no estado de exceção, o ligava a vida (AGAMBEN, 2004, p. 133).
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Portanto, a vida encontra na política os elementos essenciais para defesa de suas
potencialidades, entretanto, isso somente é possível quando a própria política rompe com o nexo
entre a violência e o direito.
Como se pode notar, a política da vida, novamente nos direciona a uma biopolítica afirmativa,
positiva e produtiva, que procura, através da sua potência constitutiva e dos meios de resistência,
“[...] produzir as condições de liberdade dos sujeitos para quem se volta [...] se somos livres pelo
poder também poderemos sê-lo contra ele” (ESPOSITO, 2010, p. 62, grifo do autor).
Deste modo, “ao mesmo tempo interna e externa ao poder, a vida parece preencher todo o
cenário da existência: mesmo quando é exposta à pressão do poder – e até mais como neste caso –
a vida parece capaz de reconquistar aquilo de que é presa e absorvê-lo nas suas infinitas pregas”
(ESPOSITO, 2010, p. 63).
Então, se a vida é o objeto das lutas políticas, devemos compreender como essas lutas
políticas se formularam “[...] através de afirmações de direito” (FOUCAULT, 2014b, p. 157),
especialmente, através das normas reconhecidas e estabelecidas socialmente.
Cabe ressaltar que norma se refere ao estabelecimento de padrões ou de regras, o que irá
determinar o seu sentido é a intencionalidade e o processo empregado em sua construção.
Neste contexto, a norma que resulta de um processo de normalização, procura estabelecer
um padrão de conduta, se aplicando tanto “[...] a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma
população que se quer regulamentar [ou regular]” (FOUCAULT, 2010, p. 213), um exemplo é a
regulação política, portanto, pode ser considerada um elemento fundamental que permeia e conecta
a política e a vida.
Já a norma que resulta de um processo de normatização ou normativização, procura
estabelecer regras de conduta, orientações ou direitos, validadas por todo o universo ao qual se
aplica, como exemplo as normas constitucionais, portanto, pode ser considerada um elemento
fundamental que permeia e conecta a política, o direito e a vida.
O processo de normativização “[...] invade espaços cada vez mais amplos” (ESPOSITO,
2010, p. 29), apontando para “[...] a condição material que define seu ponto de apoio na realidade
social [...] bem como as subjetividades que a animam” (HARDT; NEGRI, 2010, p. 41).

[...] o império da lei continua a desempenhar papel central no contexto da transição
contemporânea: o direito continua sendo eficaz e (precisamente por meio do Estado
de exceção e das técnicas de polícia) se torna método [...] Através dos ilimitados
espaços globais, até às profundezas do mundo biopolítico, e confrontando-se com
uma imprevisível temporalidade (HARDT; NEGRI, 2010, p. 45).

O percurso da política em nome da vida foi progressivamente se materializando em normas
pautadas na liberdade e nas garantias sociais fundamentais, que, hodiernamente, traduzem-se em
direitos que propugnam pela potencialidade humana em uma sociedade de controle comprometida
com o governo da vida.
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CAPÍTULO 02: DIREITO E SAÚDE

2.1. Conceito de Direito

Kelsen (2009, p. 33), um dos mais influentes positivistas do século XX, define que o direito é
uma “ordem de conduta humana”, ou seja, um sistema de normas que orientam a vida em sociedade.
Entretanto, o direito reduzido à ordem de conduta humana, resulta em um direito “[...]
aprisionado em conjunto de normas estatais, isto é, de padrões de conduta impostos pelo Estado”
(LYRA-FILHO, 2012, p. 10), visto que “a lei sempre emana do Estado e permanece, em última
análise, ligada à classe dominante” (LYRA-FILHO, 2012, p. 8).
Vale salientar que, apesar da importância das ordens de orientação comum, a definição que
atualmente melhor abrange a concepção contemporânea do direito advém do movimento
ascendente, desde os movimentos que emanam do campo social até o seu reconhecimento nas
instâncias político-legislativas.
Grau (2006, p. 147, grifo nosso) sustenta que o direito “[...] enquanto nível do todo social [...] é
elemento constitutivo do modo de produção social [...] imanente à infraestrutura, como pressuposto
interior à sociedade civil, mas a transcende enquanto posta pelo Estado, como direito positivo”,
assim, se por um lado “o direito pressuposto [direito que emana da sociedade] condiciona a
elaboração do direito posto [direito positivo que emana do Estado]”, por outro lado o direito posto “[...]
modifica o direito pressuposto”, adequando-o à complexidade sócio-política.
Deste modo, o direito é dinâmico e “[...] existe para a [em função da] sociedade, e não a
sociedade para o direito” (IHERING, 1963, p. 282), corresponde, portanto, ao “[...] conjunto das
condições de vida da sociedade [...] asseguradas pelo poder publico [...]” (IHERING, 1963, p. 337).
Assim, o direito pode ser considerado “[...] uma instituição social e política complexa, dotada
de um aspecto regulatório (e, nesse sentido, ‘normativo’) [...]” (HART, 2009, p. 309), trata-se da “[...]
nossa instituição social mais estruturada e reveladora” (DWORKIN, 2014, p. 15), enfaticamente, o
direito “[...] é, sem dúvida, um fenômeno social” (DWORKIN, 2014, p. 17).
Neste contexto, Lyra-Filho (2012) situa a definição do direito além da dicotomia e da antítese
entre o positivismo (direito como ordem estabelecida e imposto pelo Estado) e o jusnaturalismo
(direito como ordem justa do que é natural ao homem), enfatizando que, “[...] a positividade do direito
não conduz fatalmente ao positivismo e que o direito justo integra a dialética jurídica, sem voar para
nuvens metafísicas, isso é, sem desligar-se das lutas sociais, no seu desenvolvimento histórico, entre
espoliados e oprimidos, de um lado, e espoliadores e opressores, de outro” (LYRA-FILHO, 2012, p.
31).
O direito, portanto, “[...] se apresenta como positivação da liberdade conscientizada e
conquistada nas lutas sociais e formula os princípios supremos da justiça social que nelas se
desvenda” (LYRA-FILHO, 2012, p. 101-102).
A luta pela existência “[...] para o homem não se trata somente da vida física, mas
conjuntamente da existência moral, uma das condições da qual é a defesa do direito” (IHERING,
2009, p. 39).
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Logo, a defesa do direito procura garantir uma vida moral, ainda que moral e direito sejam
elementos distintos que diferem, fundamentalmente, pelo princípio da reciprocidade, pois, “[...]
recíproco é só o Direito [...] os deveres morais de cada um não dependem dos deveres morais dos
outros para se tornarem obrigatórios, nem no sentido de que estes últimos cumpram ou deixem de
cumprir os seus próprios deveres [...]” (LYRA-FILHO, 2012, p. 102).
Para Ihering (2009, p. 39) “em seu direito o homem possui e defende a condição de sua
existência moral [...] sem o direito desce ao nível do animal [...]”.
Neste caso, “a moral visa ao aperfeiçoamento de cada um, dentro da honestidade. O direito
visa ao desdobramento da liberdade dentro dos limites da coexistência” (LYRA-FILHO, 2012, p. 103).
Neste contexto da luta pela existência física e moral, vocalizada pela coletividade, os direitos
humanos “[...] conscientizam e declaram o que vai sendo adquirido nas lutas sociais e dentro da
história, para transformar-se em opção jurídica indeclinável” (LYRA-FILHO, 2012, p. 10-11).
Na atualidade, os Estados incorporaram (positivaram) os direitos fundamentais, tornando-os
“direitos explícitos”, que através da racionalidade, são “[...] válidos também para os direitos implícitos
ainda não reconhecidos” (DWORKIN, 2014, p. 450).
Poderíamos dizer, com base no exposto, que o direito, à luz do reconhecimento dos direitos
do homem, pode obedecer a “[...] perspectiva do fato (realização ordenada do bem comum), da
norma (ordenação bilateral-atributiva de fatos segundo valores) ou do valor (concretização da ideia de
justiça)” (REALE, 2002, p. 67, grifo do autor).
Os direitos fundamentais (direitos do homem ou direitos humanos) são, portanto, orientadores
essenciais para a construção da racionalidade jurídica, entre o fato e a norma, e, consequentemente,
da justiça social, a qual “[...] funda-se no valor da pessoa humana, valor-fonte de todos os valores”
(REALE, 2002, p. 377, grifo do autor).

2.2. Direitos Fundamentais
A afirmação dos direitos fundamentais, ao longo da história humana, é “[...] fruto da dor física
e do sofrimento moral [...]”, onde “[...] os massacres coletivos e as explorações aviltantes [...]” fizeram
germinar na consciência dos indivíduos “[...] a exigência de novas regras de uma vida mais digna
para todos” (COMPARATO, 2010, p. 50).
Os direitos fundamentais originam-se dos direitos naturais, inatos ao ser humano, isto é, que
emanam de sua própria natureza, tal como na concepção estoica de lei natural (PEGORARO, 2011).
Consoante com esta perspectiva, a paradigmática Declaração de Independência dos Estados
Unidos da América, de 04 de julho de 1776, menciona claramente a relação entre os direitos naturais
e a tarefa fundamental do governo em defendê-los garantindo a vida, a liberdade e a felicidade
humana,

[...] todos os homens foram criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos
inalienáveis, dentre os quais, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A fim de
assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus
justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma
de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou
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aboli-la, para instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando os
poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar a segurança e a
felicidade (UNITED STATES OF AMERICA, 1776, tradução e grifo nosso).

Além do direito à vida, à liberdade e à felicidade, foi também reconhecido, em 1789 na
Revolução Francesa, o direito à propriedade, segurança e resistência à opressão, in verbis,

Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional,
considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do
homem são as únicas causas das mazelas públicas e da corrupção dos governos,
resolveram expor em declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados
do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os
membros do corpo social, faça-os lembrar sem cessar os seus direitos e os seus
deveres [...] Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As
distinções sociais só podem ser fundadas sobre o bem geral [...] É o objetivo de toda
associação política a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem.
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à
opressão (FRANCE, 1789, préambule et article I-II, tradução e grifo nosso).

Quando mencionamos direitos humanos, tal como expõe Esposito (2010, p. 30), “[...] não é a
determinados sujeitos jurídicos que nos referimos, mas sim a indivíduos que não se definem por outra
coisa que não seja a sua simples categoria de seres vivos”.
Conforme exposto com a Declaração de Independência dos EUA (1776) e com a Revolução
Francesa (1789), o reconhecimento dos direitos do homem ganhou uma fundamental expressão na
segunda metade do século XVIII, um período em que a vida humana, ou o homem como ser vivo,
passa a ser alvo do poder político, dirigido não somente ao indivíduo, mas à sua multiplicidade, enfim,
o reconhecimento dos direitos do homem ocorre paralelamente ao surgimento da biopolítica.
O ‘direito’ à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades, o
‘direito’, acima de todas as opressões e ‘alienações’, de encontrar o que se é e tudo
o que se pode ser, esse ‘direito’ tão incompreensível para o sistema jurídico
clássico, foi a réplica política a todos esses novos procedimentos de poder que, por
sua vez, também não fazem parte do direito tradicional da soberania (FOUCAULT,
2014b, p. 157).

A defesa da vida, desde então, capilariza-se pelos campos políticos e jurídicos, sob o
standard dos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, inspirados nas ideias iluministas
de Rousseau (1996), que orientaram a Revolução Francesa de 1789.
Contudo, com as guerras mundiais,

O conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano
em si, desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se
confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as
outras qualidades e relações específicas - exceto que ainda eram humanos
(ARENDT, 2012, p. 408).

O resgate da defesa da vida humana ocorreu, precisamente, em meados do século XX, após
a Segunda Guerra Mundial, quando se tornou premente e indispensável o estabelecimento oficial de
um parâmetro comum entre todos os povos a cerca dos direitos naturais do homem, o modo de
defendê-los e os meios de concretizá-los.
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Assim, em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, considerando

[...] que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo [...] que o desprezo e o desrespeito pelos direitos
humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade
e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado
como a mais alta aspiração do homem comum [...] ser essencial que os direitos
humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja
compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão [...] ser
essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações [...]
os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de
direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla [...] (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

Esta Declaração Universal dos Direitos Humanos permitiu “[...] aproximar, e não unificar, os
diferentes sistemas [jurídicos]”, aproximando-os em uma “[...] harmonia feita tanto da subordinação
deles a uma ordem supranacional [deliberada por todos os povos] como da coordenação deles
segundo princípios comuns [a exemplo da defesa da vida]” (DELMAS-MARTY, 2004, p. 306).
Destarte, os direitos fundamentais oficialmente reconhecidos como um “conjunto de
convicções ético-políticas [...] admitidas por todos os países, o mínimo comum civilizatório do
momento histórico presente” (ROTA, 1998, p. 41, tradução nossa), passam, desde então, a ser
incorporados (positivados) nas constituições modernas, representando um patrimônio de toda
humanidade, capaz de orientar o direito e a política em nome da vida.
Os direitos fundamentais, expressão utilizada pelos “publicistas alemães” e indistintamente
denominados de direitos do homem ou direitos humanos entre os autores “anglo-americanos e
latinos” (BONAVIDES, 2013, p. 578), apresentam essencial importância jurídica e política, que vai
além da perspectiva filosófica, “não se trata de saber quais e quantos são esses direitos [...] se são
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos [...]”, o importante é determinar “[...] o modo mais
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados” (BOBBIO, 2004, p. 25).
É a partir da consciência crítica da “[...] pessoa humana como valor fundamental, que está
nascendo um novo direito baseado nos direitos humanos” que será reconduzido à “[...] condição de
instrumento de proteção e promoção da dignidade da pessoa humana [...] um instrumento de
eliminação das injustiças sociais e por tudo isto um instrumento para a construção da paz” (DALLARI,
2003, p. 83, grifo nosso).
Hodiernamente, os direitos fundamentais são constitucionalmente reconhecidos como
pressupostos da liberdade e das condições elementares da dignidade da vida humana e, assim,
representam uma categoria prévia a todo o ordenamento jurídico.
Neste sentido, os direitos fundamentais compõe a categoria de "cláusulas pétreas", já que
são “bens constitucionais essenciais à preservação da identidade da Constituição” (SARLET, 2003, p.
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95), dispostos em dimensões histórico-evolutivas que evidenciam, de modo complementar, as
conquistas sociais nas lutas pelo reconhecimento dos direitos inatos a todos os seres humanos.
As três gerações ou dimensões dos direitos fundamentais expressam o lema da Revolução
Francesa no século XVIII, que “[...] exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos
direitos

fundamentais, profetizando

até mesmo a sequência

histórica

de sua gradativa

institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade” (BONAVIDES, 2013, p. 580-581).
Os direitos de primeira geração, ou dimensão, surgiram no século XVIII acentuando a
liberdade por meio dos direitos civis e políticos, adquiriram status de direitos negativos com
aplicabilidade imediata, conferindo proteção aos cidadãos pela determinação de limites ao exercício
do poder político; já a segunda geração, desenvolveu-se entre os séculos XIX e XX evidenciando a
igualdade através dos direitos sociais, econômicos e culturais, por exigir prestação, ação positiva, por
parte do Estado, apresentam aplicabilidade mediata, por via do legislador; e, no século XX, se
institucionalizou os direitos de terceira geração, representando a fraternidade e a solidariedade, tais
como: direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação, entre outros
(BONAVIDES, 2013).
No final do século XX, iniciou-se a anunciação dos direitos fundamentais de quarta geração,
introduzidos pela “[...] globalização política na esfera da normatividade jurídica [...]”, correspondem ao
“[...] direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo” (BONAVIDES, 2013, p. 589590).
Os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, estão “[...] atrelados às tarefas do Estado
como Estado Social, o qual justamente deve zelar por uma adequada e justa distribuição e
redistribuição dos bens existentes”, procurando reduzir as desigualdades e proporcionando proteção,
especialmente, aos hipossuficientes; por este motivo, são também considerados “[...] fatores de
implementação da justiça social [...]” (SARLET, 2001, p. 19).
Tal como enunciado por Krell (1999, p. 240, grifo do autor),

Os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado, mas sim direitos
por meio do Estado, exigindo do Poder Público certas prestações materiais. O
Estado, por meio de leis, atos administrativos e da criação real de instalações de
serviços públicos, deve definir, executar e implementar, conforme as circunstâncias,
as chamadas ‘políticas sociais’ (educação, saúde, assistência, previdência, trabalho,
habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos.

Em síntese, os direitos sociais, efetivados pelas ações do Estado, promovem condições para
a qualidade de vida, garantindo um viver em sua plena potencialidade. Tais “[...] condições são
satisfeitas pelos direitos fundamentais sociais mínimos, isto é, por exemplo, pelo mínimo vital,
habitação, educação escolar, formação profissional e por um padrão mínimo de assistência médica”
(ALEXY, 1993, p. 495).
É neste contexto que o direito à saúde, positivado como um dos direitos fundamentais sociais
na Constituição de 1988, deriva do direito à vida (digna e qualificada) que, desde sempre, é um direito
natural do homem.
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2.3. Direito à saúde nas constituições brasileiras

Nas constituições brasileiras que antecedem a Constituição de 1988, não há menção direta
ao direito à vida e aos direitos sociais. Nestes documentos, o tema saúde é pouco desenvolvido e
raramente associado às atribuições do Estado na oferta desses serviços públicos.
Na Constituição Política do Império do Brasil, vigente entre 1824 e 1891, o termo saúde é
mencionado uma única vez, como um dos três elementos críticos capaz de inviabilizar o
desenvolvimento de atividades comerciais e de produção, “nenhum gênero de trabalho, de cultura,
indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos, à
segurança, e saúde dos cidadãos” (BRASIL, 1824, Título 8º, Artigo 179, Item 24). Esta norma trata de
uma preocupação do governo com os costumes, a segurança e a saúde, não é, portanto, atributiva
de responsabilidades de ação ou prestação de serviços.
Neste período, os serviços de saúde eram massivamente relacionados às instituições
privadas ou filantrópicas (surgimento dos primeiros hospitais filantrópicos) e as ações do governo
restringiam-se à polícia sanitária dos portos (PAIM et al., 2011).
O texto da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, vigente no período da
Primeira República entre os anos 1891 e 1934, não faz alusão à saúde, cuja referência, somente será
resgata na Constituição da Segunda República, vigente entre 1934 e 1937, onde estabelece que “a
União só intervirá em negócios peculiares aos Estados [...] para tornar efetiva a aplicação mínima de
dez por cento dos impostos estaduais, e municipais no serviço da instrução primária e dez por cento
no da saúde pública” (BRASIL, 1934, Título I, Artigo 13, Alínea e), também mencionada nas
atribuições municipais “nenhum município poderá ser constituído ou mantido sem renda suficiente
para o custeio de um serviço regular de instrução primária, saúde pública e conservação de estradas
e ruas” (BRASIL, 1934, Capítulo IV, Secção VII, Título V, Artigo 87, Parágrafo 3º). Tal como
observado, as normas constitucionais passam a estabelecer tetos de financiamento para a saúde
pública e reforça a competência e a responsabilidade da União e dos Estados em “cuidar da saúde e
assistência pública” (BRASIL, 1934, Artigo 10, Inciso II).
Neste ínterim, os serviços públicos de saúde correspondiam, prioritariamente, à polícia
médico-sanitária e às políticas campanhistas de controle de epidemias (PAIM et al., 2011).
O Seguro Social surgiu em 1923, com o Decreto-Lei nº 4.692 de 24 de janeiro de 1923, este
foi o marco da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), que inicialmente
privilegiaram os ferroviários estendendo-se, posteriormente, a outras classes de trabalhadores; os
empregados que contribuíam tinham direito a socorros médicos em casos de doença (estendendo o
benefício à sua família), medicamentos obtidos por preço especial, aposentadorias e pensões para
herdeiros em caso de óbito. Com o surgimento dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs),
pelo Decreto nº 22.872 de 29 de junho de 1933, ocorreu uma maior padronização e diminuição das
desigualdades na organização do sistema previdenciário, onde, os trabalhadores que já integravam
as CAPs passaram, automaticamente, a compor a rede de contribuintes do instituto, que os assistiam
de acordo com o ofício ou setor de atividade.
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A Constituição de 1937, período da Ditadura do Estado Novo que se estendeu até 1946,
registra a primeira menção objetiva à defesa e proteção da saúde como uma atribuição regulamentar,
privativa, da União “compete privativamente à União o poder de legislar sobre as [...] normas
fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança” (BRASIL, 1937,
Artigo 16, Inciso XXVII), entretanto, em atenção às especificidades locais, foi permitida a
coparticipação dos Estados na regulação da assistência e de instituições de saúde, assim, “[...] os
Estados podem legislar [...] sobre a matéria, para suprir-lhe as deficiências ou atender às
peculiaridades locais [...] sobre os seguintes assuntos [...] assistência pública, obras de higiene
popular, casas de saúde, clinicas, estações de clima e fontes medicinais” (BRASIL, 1937, Artigo 18,
Alínea c).
Nesta época, paralelamente ao desenvolvimento do setor privado, ocorria o fortalecimento
dos IAPs, com financiamento particular (contribuição da classe trabalhadora) e regulamentação
estatal (PAIM et al., 2011).
Na Constituição de 1946, vigente no período político caracterizado pela transitoriedade
democrática de 1946 a 1967, ainda prevalece a responsabilidade federal na regulamentação das
normas de defesa da saúde e acrescenta-se, na mesma alínea que trata do seguro e previdência
social, a competência da União de “[...] legislar sobre [...] normas gerais de direito financeiro; de
seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário” (BRASIL,
1946, Título I, Capítulo I, Artigo 5º, Inciso XV, Alínea b).
No setor privado, este período marca a ampliação da assistência hospitalar e a criação das
empresas de saúde; já no âmbito público, é criado o Ministério da Saúde, pela Lei nº 1.920 de 25 de
julho de 1953, e, ocorre a fusão dos IAPs com surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS), pelo Decreto-Lei nº 72 de 21 de novembro de 1966, o que resultou a perda do gerenciamento
do sistema pelos trabalhadores e permitiu a centralização administrativa pelo Estado, evento
potencializado principalmente no final deste período com a instauração do regime militar (BRASIL,
1953, 1966).
A Constituição de 1967, vigente no Regime de Ditadura Militar de 1967 a 1988, não trouxe
alteração ou inovação no campo normativo da saúde, assim, continua competência da União
“estabelecer planos nacionais de educação e de saúde” (BRASIL, 1967, Capítulo II, Artigo 8º, Inciso
XIV) e legislar sobre as “normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa
e proteção da saúde; de regime penitenciário” (BRASIL, 1967, Capítulo II, Artigo 8º, Inciso XVII,
Alínea c).
Durante a ditadura surgiu o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS), pela Lei nº 6.439 de 01 de setembro de 1977, como resultado do desmembramento do
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que hoje é denominado Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) (BRASIL, 1977). Outro fato relevante, deste período, foi a intensificação da
participação privada na oferta de serviços públicos.
No final da década de 70 e inicio dos anos 80, em meio à repressão promovida pelo Estado
autoritário, foi ganhando expressão o movimento de reforma sanitária, em um contexto de transição
política e de crise econômica.
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Segundo Arouca (1988) o tema da reforma era Saúde e Democracia e estruturou-se nas
universidades, no movimento sindical, na luta pela redemocratização e nas experiências regionais na
organização de serviços. Dentre as reivindicações destacavam-se: a melhoria das condições de
saúde da população; o reconhecimento da saúde como um direito social universal; a
responsabilidade do Estado em assegurar o acesso; a reorganização do sistema garantindo a
descentralização da responsabilidade pelas ações e serviços; e, a reorientação do modelo
promovendo a integralidade e equidade da atenção.

O inédito no nosso trabalho é essa articulação que ninguém fez [...] não aconteceu
na Educação, na Assistência Social, uma movimentação para fazer a articulação
entre a Universidade, o pensamento crítico, e a organização de serviços, a
montagem de um projeto alternativo novo. Tanto assim que, quando vem a
redemocratização, e fomos para a Oitava e para a Constituinte, não estávamos
inventando a roda. Era um processo que já tinha experiência teórica e prática
acumulada na formação de pessoas, na elaboração de ideias, com teses e
publicações, como a revista Saúde e Debate. A coisa caminha para a criação do
SUS de uma forma quase natural, por que estávamos discutindo durante a ditadura,
não só a critica a ditadura, mas o projeto de substituição da ditadura. Isso é que foi o
12
novo, o que não aconteceu, por exemplo, na área da educação (CONSELHO
NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, 2007, p. 55).

Na década de 80, o modelo médico-previdenciário centrado pelo INAMPS encontrava-se em
crise, reflexo da decadência do modelo de gestão burocrática, que não correspondia com as
expectativas da sociedade, apresentava uma baixa resolutividade e grandes obstáculos para o
acesso aos serviços.
Em uma tentativa de transformar a lógica da gestão nos moldes da administração pública
gerencial, procurou-se minimizar os impactos do déficit da oferta de serviços, que até então eram
gerencialmente centralizados.
Com o intuito de disseminar, intensificar e articular esse processo de mudança, a 8º
Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS), realizada em 1986, contou com a participação efetiva de
representantes da sociedade civil, grupos profissionais e partidos políticos, que propôs a criação de
trabalhos técnicos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS).
A “Oitava”, considerada a primeira conferência de saúde com a participação popular, “[...]
lançou as bases políticas e técnicas para o debate sobre saúde na Constituinte” (BUSS, 1991, p. 298)
ressaltando a reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, com a criação de um sistema único, “[...]
que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço institucional separando totalmente
saúde da previdência, através de uma ampla reforma sanitária” (BRASIL, 1987b, p. 384).
De fato, com a Constituição de 1988, que oficializa a redemocratização política do Brasil, e
com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso às ações e serviços de saúde se
amplia, indistintamente, para todos os cidadãos, não se restringindo à classe trabalhadora
contribuinte.
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Depoimento de Sérgio Arouca, transcrito no livro: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
DE SAÚDE (org.). Movimento Sanitário Brasileiro na década de 70: a participação das universidades e dos
municípios. Brasília, DF, 2007. 92 p.
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2.4. Constituição de 1988 e o Sistema Único de Saúde

A Constituição Cidadã, promulgada em 1988 por representantes legítimos dos cidadãos
brasileiros, portanto, dotados de poder constituído, instituiu,

[...] um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias (BRASIL, 1988, Preâmbulo).

Acentua-se a “prevalência dos direitos humanos” (BRASIL, 1988, Título I, Artigo 4º, Inciso II)
em um “Estado democrático de direito” (BRASIL, 1988, Título I, Artigo 1º), cujo escopo é “[...] a
garantia dos direitos fundamentais, mediante a redução dos poderes de intervenção estatal, impondolhes restrições fundadas em lei” (DINIZ, 2010, p. 245).
Tem como fundamentos essenciais a “cidadania” (BRASIL, 1988, Título I, Artigo 1º, Inciso II)
e a “dignidade da pessoa humana” (BRASIL, 1988, Título I, Artigo 4º, Inciso III), dos quais decorrem
os direitos fundamentais e invioláveis como, entre outros, o direito à vida, in verbis “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade [...]” (BRASIL, 1988, Título II, Capítulo I, Artigo 5º).
Com a finalidade de assegurar a moderação do poder, a legitimidade e a racionalidade
administrativa, estabelece a tripartição dos poderes do Estado, assim, “são Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, 1988, Título
I, Artigo 2º), inspirados na ideia dos “três poderes” de Montesquieu (2010, p. 184).
Os direitos sociais, como já mencionados, são direitos fundamentais de segunda dimensão e
compreendem “[...] a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988, Título II,
Capítulo II, Artigo 6º).
A saúde passa, desde então, a ser assegurada como um [...] direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação (BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo 196).
Com “[...] ações e serviços públicos de saúde [que] integram uma rede regionalizada e
hierarquizada” (BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo 198) constituindo um sistema único
pautado nas diretrizes “descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
participação da comunidade” (BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo 198, Incisos I, II, III).
Fica estabelecido que o SUS seja financiado “[...] com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes” (BRASIL,
1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo 198, Parágrafo Único).
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Em relação ao financiamento, a Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000,
estabeleceu responsabilidades financeiras entre os entes para a alocação de recursos na saúde
pública, tendo como base a contribuição federal de fonte não estabelecida, variando com o tempo e
com base no PIB, já os estados aplicam 12% e os municípios 15% do produto da arrecadação dos
impostos municipais (Artigos 156, 158 e 159 da Constituição Federal de 1988 com Ação Corretiva
pela Emenda Constitucional nº 29 de 2000) determinadas na Resolução CNS nº 322 de 08 de maio
de 2003 e regulamentados pela Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.
Apesar das novas diretivas de financiamento, é importante destacar que o INAMPS ainda
operou nos primeiros anos de implementação do SUS e somente foi extinto com a Lei nº 8.689 em 27
de julho de 1993. Entretanto, ainda hoje se mantêm algumas práticas de processos gerenciais do
INAMPS, amparadas legalmente, como é o caso das tabelas de preços de medicamentos e
procedimentos a serem contratualizados do setor privado pelo SUS (MAYERNYIK, 2012).
A assistência “[...] é livre à iniciativa privada” (BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo
199), ademais, ressalta-se que “as instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos” (BRASIL, 1988, Título VIII,
Capítulo I, Artigo 199, Parágrafo 1º).
O direito social à saúde apresenta uma dupla natureza, uma natureza negativa “[...] que
consiste no direito a exigir do Estado que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde [...]”, e
uma natureza positiva “[...] que significa o direito às medidas e prestações estatais” (CANOTILHO;
MOREIRA, 2006

13

apud SILVA, 2012, p. 309).

A natureza positiva do direito à saúde permite qualifica-lo como um direito social programático
que, apesar de estar inserido na categoria de direitos fundamentais que são caracterizados pela
aplicabilidade imediata, necessita de legislação ulterior, planejamento e normas tático-operacionais
para plena efetivação.
Neste sentido, a norma que dispõe sobre a saúde como um “[...] dever do Estado [...]”
(BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigo 196) apresenta uma eficácia limitada, pois, “[...]
não impõem propriamente uma obrigação jurídica, mas traduz um princípio, segundo o qual a saúde
[...] para todos e cada um se inclui entre os fins estatais, e deve ser atendido [...]” (SILVA, 2007, p.
83).
Deste modo, as normas constitucionais definidoras do direito à saúde são classificadas como
“normas de eficácia limitada” (SILVA, 2007, p. 86) ou “normas de eficácia relativa complementável”
(DINIZ, 2006, p. 411), visto que “[...] versam sobre matéria eminentemente ético-social, constituindo
verdadeiramente programas de ação social [...]” (SILVA, 2007, p. 84) e, justamente por esse motivo,
são “declaratórias de princípio programático” (SILVA, 2007, p. 86).
Nos termos constitucionais, “[...] são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle [...]” (BRASIL, 1988, Título VIII, Capítulo I, Artigo 197).
13

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 4. ed.
Coimbra, PT: Coimbra Editora, 2006. v. I. 1152 p.
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Nessa seara, é essencial relembrar que o Estado exerce papel primordial, pois é de
sua competência, por meio de suas ações, promover o bem-estar social, por
intermédio de uma ação governamental planejada. À Administração Pública compete
o importante papel de planejar e concretizar os direitos protegidos pelo Texto
Constitucional, em especial, no que se refere à saúde, uma vez que, como já dito,
para sua concretização são necessárias atitudes positivas por parte da
Administração Pública (SCHWARTZ, RACTZ, 2006, p.162-163).

Buscando atribuir aplicabilidade às normas constitucionais, a ação governamental passa a ser
regulamentada e orientada por legislação ulterior, através das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080 de
19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes [...]” (BRASIL, 1990a), e,
nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde” (BRASIL, 1990b), das quais derivam as regulamentações, portarias,
normas operacionais e pactos que orientam a organização e a operacionalização das ações e
serviços, para a garantia da eficácia do direito à saúde.
As ações e serviços contemplam distintas complexidades tecnológicas, desde a atenção
primária até a atenção quaternária, incluindo a atenção farmacêutica, um elemento essencial para o
cuidado integral em saúde.

2.5. A Assistência Farmacêutica e a Política de Medicamentos no SUS

A atenção farmacêutica é um modelo que, no plano da atenção à saúde,

[...] compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades,
compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e
recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde [...] visando uma
farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis,
voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve
envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde (IVAMA et al., 2002,
p. 16-17).

Deste modo, a atenção farmacêutica está inserida no âmbito da assistência farmacêutica, que
envolve um conjunto amplo de ações multiprofissionais em uma perspectiva interdisciplinar (IVAMA et
al., 2002).
Com a promulgação da Constituição de 1988, a assistência farmacêutica passou a ser
estruturada na lógica operacional do SUS, de acordo com os princípios e diretrizes orientadoras da
política nacional de saúde.
Assim, ficou estabelecido com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 a sua inserção no
campo de atuação do SUS, onde todo cidadão tem direito a “assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica” (BRASIL, 1990, Título II, Capítulo I, Artigo 6º, Alínea d).
Tendo como base este marco legislativo, foi programada a Politica Nacional de
Medicamentos (PNM), publicada na Portaria MS/GM nº 3.916 de 30 de outubro de 1998, com o
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propósito de garantir o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, através da
parceria entre os gestores, nas três esferas de governo, na concretização das seguintes diretrizes:
adoção de relação de medicamentos essenciais; regulamentação sanitária de medicamentos;
reorientação

da

assistência

farmacêutica;

promoção

do

uso

racional

de

medicamentos;

desenvolvimento científico e tecnológico; promoção da produção de medicamentos; garantia da
segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; desenvolvimento e capacitação de recursos
humanos. Além dessas diretrizes, ficaram estabelecidas as seguintes prioridades: revisão
permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); assistência farmacêutica;
promoção do uso racional de medicamentos; organização de campanhas educativas; registro e uso
de medicamentos genéricos; elaboração do Formulário Terapêutico Nacional (FTN); ações de
farmacoepidemiologia e farmacovigilância; fortalecimento estrutural e operacional da vigilância
sanitária; articulação entre as três esferas de gestão e articulação intersetorial (BRASIL, 1998b).
Sucessivamente, em consonância com a PNM, foi aprovada a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica (PNAF) pela Resolução MS/CNS nº 338 de 06 de maio de 2004, que
definiu a assistência farmacêutica como “[...] um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e
visando o acesso e ao seu uso racional” (BRASIL, 2004b, Artigo 1º, Inciso III).
Dentre as ações estratégicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos,
planejadas na PNAF, destacam-se: o incentivo à pesquisa; desenvolvimento e produção de fármacos
e insumos; seleção; programação; aquisição; distribuição; avaliação e controle (BRASIL, 2004b).
A disponibilização de medicamentos e serviços de assistência farmacêutica no SUS integra
três componentes: o básico, o estratégico e o especializado.
O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é financiado pelo Ministério da
Saúde, Estados e Municípios, para aquisição de medicamentos destinados aos agravos prevalentes e
prioritários da Atenção Básica, contemplados na RENAME atualizada (BRASIL, 2013d).
O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) objetiva disponibilizar
medicamentos e serviços farmacêuticos para o atendimento de programas estratégicos de saúde
(controle da tuberculose, da hanseníase, DST, endemias focais, sangue e hemoderivados,
alimentação e nutrição, controle do tabagismo, influenza e saúde da criança), voltados para o
tratamento das doenças de perfil endêmico, cujo controle e tratamento tenham protocolo, normas
estabelecidas e impacto socioeconômico. Esse componente possui financiamento e aquisição
centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo distribuídos para as Secretarias Estaduais de Saúde
que têm a responsabilidade de fazer o armazenamento e distribuição às Secretarias Municipais de
Saúde (BRASIL, 2013d).
O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma importante
estratégia para a garantia do acesso e da integralidade do tratamento medicamentoso das doenças
contempladas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) por meio das diferentes
linhas de cuidado. Deste modo, procura estabelecer uma integração entre a RENAME e a Relação
Nacional de Serviços e Ações de Saúde (RENASES). Os medicamentos contemplados neste
componente estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de
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organização distintas: o Grupo 01 é constituído por medicamentos que representam elevado impacto
financeiro e indicados para doenças mais complexas, seu financiamento está sob a responsabilidade
exclusiva da União; o Grupo 02 é constituído por medicamentos, cuja responsabilidade pelo
financiamento é das Secretarias Estaduais de Saúde; e, o Grupo 03, cuja responsabilidade pelo
financiamento é tripartite, sendo a aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios
(BRASIL, 2013c).
Além dos componentes básicos, estratégicos e especializados, há o componente hospitalar,
que também é fundamental para a promoção da integralidade do tratamento medicamentoso das
doenças contempladas nos PCDT, onde, as unidades ou centros de atendimento tem autonomia para
a escolha terapêutica, dentre as linhas de cuidado definidas pelo Ministério da Saúde. As diretrizes e
estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no
âmbito dos hospitais, são expressas na Portaria MS/GM nº 4.283 de 30 de dezembro de 2010
(BRASIL, 2010c).
A RENAME, atualizada a cada dois anos pelo Ministério da Saúde juntamente com o
Formulário Terapêutico Nacional (FTN) e com os PCDT, compreende a seleção e a padronização de
medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos mais comuns à população,
definidos segundo prévio critério epidemiológico (BRASIL, 2011b).
Revisada em 2014, a RENAME tem a finalidade de subsidiar a prescrição, a dispensação e o
uso dos seus medicamentos, assim como orientar a adoção de relações específicas e
complementares pelos Estados e Municípios, respeitando o registro de medicamentos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as responsabilidades dos entes pelo financiamento de
medicamentos e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores (BRASIL, 2015a).
A 9ª edição da RENAME (BRASIL, 2015a, 2015e), contempla: 325 itens no componente
básico; 201 itens no componente estratégico; 269 itens no componente especializado; 46 insumos
farmacêuticos e 44 medicamentos de uso hospitalar.
Com o propósito de ampliar o acesso aos medicamentos para as doenças mais comuns entre
os cidadãos, foram desenvolvidas inciativas intersetoriais como, o Programa Farmácia Popular do
Brasil (PFPB), que cumpre uma das principais diretrizes da Politica Nacional de Medicamentos
(BRASIL, 1998b) e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004b), foi implantado
pela Lei nº 10.858 de 13 de abril de 2004 (BRASIL, 2004a), que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, e pelo Decreto nº 5.090 de 20 de
maio de 2004 (BRASIL, 2004c), que institui o PFPB. Atualmente, o PFPB conta com uma rede própria
de farmácias populares e parceria com farmácias e drogarias da rede privada, oferecendo
medicamentos com expressiva redução de custo ou gratuitos, tal como regulamentado pela Portaria
MS/GM nº 111 de 28 de janeiro de 2016, que orienta a operacionalização desse programa (BRASIL,
2016a).
O Ministério da Saúde também implantou programas e projetos voltados à qualificação de
recursos humanos e humanização das práticas de assistência farmacêutica no SUS, tais como: o
Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS (QualifarSUS) com a
finalidade de contribuir para o processo de aprimoramento, implementação e integração sistêmica
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das atividades da assistência farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando a uma atenção
contínua, integral, segura, responsável e humanizada; e, o projeto QualiSUS-Rede que, articulado
com o QualifarSUS, procura promover o desenvolvimento de atividades técnicas, formação
profissional, informatização e aquisição de serviços e equipamentos voltados a qualificação, em uma
lógica de intervenção sistêmica da assistência farmacêutica nas Redes de Atenção à Saúde (RAS)
(BRASIL, 2015b).
Outras iniciativas, focadas na tecnologia de informação, também foram desenvolvidas ou
aperfeiçoadas com o objetivo de fortalecer a PNAF, dentre as quais, destacamos: o Sistema Nacional
de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus); a Rede Brasileira de Centros e Serviços de
Informação sobre Medicamentos (REBRACIM); e, o Portal Saúde Baseada em Evidências.
O Hórus é um sistema de informação online, integrado ao QualiSUS-Rede, logo, tem como
objetivo qualificar a gestão da assistência farmacêutica nas três esferas do SUS, por meio do registro
e do acompanhamento da distribuição e dispensação de produtos e medicamentos, em quatro
componentes: Hórus Básico, Hórus Estratégico, Hórus Especializado e Hórus Indígena.
A REBRACIM é voltada para execução de serviços e atividades direcionadas à produção e à
difusão da informação sobre medicamentos, com o objetivo de coordenar uma rede de centros e
serviços de informações, e, consolidar o potencial científico voltado à produção e difusão da
informação sobre fármacos e produtos para saúde.
O Portal Saúde Baseada em Evidências visa disponibilizar aos profissionais de saúde
ferramentas de referência clínica.
Além dessas iniciativas, ocorreu o desenvolvimento do Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos que estabelece as ações para as diretrizes da Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), coordenado, implantado, monitorado e avaliado pelo Ministério
da Saúde.
Em 2011, entrou em vigor a Lei n° 12.401 de 28 de abril, que altera a Lei nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990 (BRASIL, 1990a), com o acréscimo do Capítulo VIII, para dispor sobre a
assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, onde,
procurando interpretar o princípio da integralidade da assistência farmacêutica, determina a “[...]
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 [...]” (BRASIL, 2011a, Artigo 19-M), as alterações nos protocolos clínicos e das
diretrizes terapêuticas são “[...] atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS” (BRASIL, 2011a, Artigo 19-Q), trata-se de uma
tentativa de racionalizar, nos termos da lei, a decisão judicial de dispensação de medicamentos da
zona cinzenta (não incorporados e não padronizados pelo SUS). Nesse mesmo ano, dois decretos
presidenciais procuraram fortalecer as diretrizes operacionais da RENAME e o processo
administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS,
respectivamente, o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011b) e o Decreto n°. 7.646
de 21 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011c), ambos, procurando fortalecer os mecanismos de
regulação do sistema público de saúde e conter as demandas judiciais que advém com a
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judicialização da política de medicamentos, e, o seu consequente impacto no orçamento público, com
a deliberação judicial a favor do fornecimento de medicamentos não incorporados e não
padronizados pelos entes ou unidades e centros assistenciais.
Além dessas iniciativas de âmbito nacional, há programas focados nas especificidades, déficit
de custeio e necessidade de investimentos regionais, como a Programação Geral das Ações e
Serviços de Saúde (PGASS) que é um dos instrumentos de fortalecimento da cogestão (BRASIL,
2015b), desenvolvido com base no Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011b) e na Lei
Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012a), consiste em um processo de
negociação e pactuação em que são definidos os quantitativos físicos e financeiros das ações e
serviços a serem desenvolvidos nas regiões de saúde.

2.6. A Assistência Farmacêutica no estado e no município do Rio de Janeiro

No estado do Rio de Janeiro, universo desse estudo, a Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE), área integrante da Subsecretaria de Atenção à Saúde
(SAS), possui em sua estrutura quatro coordenações responsáveis por organizar, acompanhar,
supervisionar e executar as ações relativas à assistência farmacêutica no Estado: Gestão de
Assistência Farmacêutica; Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; Logística e
Qualidade de Medicamentos; e, Qualificação de Serviços Farmacêuticos (RIO DE JANEIRO (Estado),
2015a).
Em 2015, com a elaboração da Relação Estadual de Medicamentos dos Componentes
Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica e de Políticas Específicas do Rio de Janeiro, foram
integradas e unificadas, em um único documento, a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais
(REME) de 2012 e os medicamentos estratégicos com protocolos e normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde (RIO DE JANEIRO (Estado), 2015a).
Os medicamentos básicos (237 itens no total) são, em sua maioria, financiados pelas três
esferas de gestão e dispensados pelos municípios, conforme estabelecido na Portaria MS/GM n°
1.555 de 30 de julho de 2013 (BRASIL, 2013d). Já os medicamentos estratégicos (114 itens), de
acordo com a Portaria MS/GM nº 204 de 29 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007) e Portaria MS/GM nº
3.089 de 11 de dezembro de 2013 (BRASIL, 2013g), são repassados pelo Ministério da Saúde aos
estados, de acordo com previsão de consumo, e distribuídos aos municípios, que são responsáveis
pela dispensação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Os medicamentos de dispensação excepcional (um total de 150 itens) para o tratamento de
alto custo de doenças raras, crônicas de uso prolongado ou de baixa prevalência, com o diagnóstico
ou estabelecimento de conduta terapêutica para os agravos inseridos na atenção especializada, são
listados na Relação Estadual dos Medicamentos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com PCDT (RIO DE JANEIRO (Estado),
2015a).
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Os medicamentos especializados, são financiados pela União (Grupo 01), pelos Estados
(Grupo 02) e pelos Municípios (Grupo 03), de acordo com o estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.554
de 30 de julho de 2013 (BRASIL, 2013c).
O cadastramento do usuário e a dispensação de medicamentos especializados são
realizados pela Farmácia Estadual de Medicamentos Especiais (RioFarmes), com a apresentação do
Laudo para Solicitação de Medicamentos (LME), um para cada doença (de acordo com o CID-10) e
com validade de 3 meses a partir da prescrição, oriundos de unidades SUS ou particulares, desde
que inscritas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES)
(RIO DE JANEIRO (Estado), 2015a).
O gráfico 01 representa o acréscimo nos valores gastos na dispensação de medicamentos do
componente especializado, entre os anos 2012 e 2014, no estado do Rio de Janeiro.

Gráfico 01. Valores gastos na dispensação de medicamentos do componente especializado no estado

do Rio de Janeiro, entre os anos 2012 e 2014:
R$ 30.000.000,00
29.103.040,69
R$ 27.500.000,00
26.260.423,84
R$ 25.000.000,00
23.637.820,03
R$ 22.500.000,00

R$ 20.000.000,00
2012

2013

2014

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema de Gerenciamento de Medicamentos
Especializados – SIGME, (RIO DE JANEIRO (Estado), 2015b).

Em 2014, no estado do Rio de Janeiro, foram atendidos 791.318 pacientes no componente
especializado da assistência farmacêutica, dos quais, 438.109 eram da região metropolitana I e,
desses, 318.777 eram residentes do munícipio do Rio de Janeiro. Em todo estado foram gastos R$
29.103.040,69 com as dispensações de prescrições do componente especializado, deste montante,
R$ 14.209.789,79 foi o quantitativo empregado no fornecimento de medicamentos especializados à
pacientes residentes na capital (RIO DE JANEIRO (Estado), 2015b).
Esse acréscimo está relacionado, além do reajuste anual do preço dos medicamentos e da
prescrição de novos produtos de custo mais elevado, pela ampliação do acesso da população aos
medicamentos do componente especializado, com o aumento do número de pacientes atendidos, do
número de prescrições e do número de itens dispensados, entre os anos 2012 e 2014 no estado do
Rio de Janeiro, conforme demonstrado no gráfico 02.
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Gráfico 02. Número de pacientes atendidos, de prescrições e de itens do componente especializado

dispensados no estado do Rio de Janeiro, entre os anos 2012 e 2014:
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema de Gerenciamento de Medicamentos
Especializados – SIGME, (RIO DE JANEIRO (Estado), 2015b).

Dentre as estratégias de fortalecimento da cogestão da política de medicamentos no estado
do Rio de Janeiro, destacam-se a organização dos Grupos de Trabalho de Assistência Farmacêutica
e o de Demandas Judiciais, que contam com a participação de gestores e/ou seus representantes,
estaduais e municipais, na discussão e proposição de estratégias de organização, resolução de
conflitos judiciais, revisão e incorporação de medicamentos para o atendimento das necessidades da
população.
No âmbito do município do Rio de Janeiro, a terceira edição da Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUME) lista os medicamentos utilizados nas linhas de cuidado
preconizados pela Secretaria Municipal de Saúde e os medicamentos do Componente Estratégico da
Assistência Farmacêutica, que são dispensados nas UBS. Nesse documento, podemos encontrar a
apresentação da lista, sua organização e orientações para prescrição, com 386 especialidades
farmacêuticas, sendo um total de 676 itens (RIO DE JANEIRO (Município), 2013).
O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da aplicação dos recursos financeiros,
transferidos fundo a fundo, bem como dos montantes aplicados pelas secretarias municipais de
Saúde, são discriminados no Relatório Anual de Gestão, elaborado em conformidade com a Portaria
MS/GM nº 2.135 de 25 de setembro de 2013 (BRASIL, 2013f).
Tal como observado, a política de assistência farmacêutica é um elemento essencial na
integralidade da atenção à saúde no SUS, de organização complexa e articulada entre as instâncias
gestoras. Entretanto, apesar das diversas iniciativas para promover o acesso e o cuidado integral em
saúde, o SUS ainda está distante do amplo atendimento das demandas sociais, que aumentam
aceleradamente no compasso do avanço da biotecnociência, no contexto do capitalismo e da
globalização. Neste ponto, adquire relevância resgatar o percurso do desenvolvimento da saúde
como um campo estratégico de poder político, social e econômico, procurando compreender o
descompasso entre o desenvolvimento biotecnológico, a política da vida, os direitos sociais e a
disponibilidade de recursos para demandas em saúde, especialmente, relacionadas a medicamentos
de alto custo.
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CAPÍTULO 03: SAÚDE E PODER

3.1. A evolução da saúde como um campo estratégico do poder

A evolução da saúde como um campo estratégico de poder ocorreu, inicialmente, no
compasso da organização dos Estados nacionais, impulsionada pelas transformações e pelo
desenvolvimento sócio-político-econômico, desde o início da idade moderna até os dias atuais.
Entre os séculos XV e XVIII, no período mercantilista, ocorreu um considerável
desenvolvimento e difusão da ciência e da saúde, criando as bases que fundamentariam saúde
pública moderna (ROSEN, 2006).
Neste período, o surgimento da razão de Estado expressou-se no interesse crescente pelas
populações numerosas e sadias, com a finalidade de aumentar as riquezas e o poder da nação, logo,
“[...] estadistas, legisladores, administradores, médicos, homens de negócio reconheceram suas
responsabilidades ante o povo. Responsabilidade, por exemplo, pelos cuidados da saúde, pela
prevenção das doenças, pela assistência médica aos necessitados” (ROSEN, 2006, p. 95).
Contudo, a responsabilidade restringia-se aos “[...] limites estreitos do governo das cidades”,
e deste modo, não havia “[...] controle algum sobre o que vindo de fora, influísse sobre a saúde dos
cidadãos” (ROSEN, 2006, p. 98).
Ao longo do século XVIII, nos limites dos territórios dos Estados, o controle político sobre a
vida era centrado no corpo individual, ou seja, na “anátomo-política do corpo humano”, onde, através
da tecnologia disciplinar procurava-se “[...] reger a multiplicidade dos homens na medida em que essa
multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados,
utilizados, eventualmente punidos” (FOUCAULT, 2010, p. 204).
Com o desenvolvimento do capitalismo, no final do século XVIII, socializou-se “[...] um
primeiro objeto que foi o corpo como força de produção, como força de trabalho” (FOUCAULT, 2013,
p. 144), surgia a “biopolítica da espécie humana” (FOUCAULT, 2010, p. 204) que, com domínios mais
amplos que a disciplina focada no corpo individual, era centrada em fenômenos em massa e de longa
duração.
Na emergente “[...] sociedade capitalista é a biopolítica que importava acima de tudo, o
biológico, o somático e o corporal” (FOUCAULT, 1994c, p. 209-210, tradução nossa). O corpo em sua
multiplicidade “[...] é uma realidade biopolítica” (FOUCAULT, 2013, p. 144).

São esses fenômenos que se começa a levar em conta no final do século XVIII e
que trazem a introdução de uma medicina que vai ter, agora, a função maior da
higiene pública, com organismos de coordenação dos tratamentos médicos, de
centralização da informação, de normalização do saber, e que adquire também o
aspecto de campanha de aprendizado da higiene e da medicalização da população
(FOUCAULT, 2010, p. 205).

A estatização do biológico, com a tomada da vida pelo poder, permitiu lidar com a “[...]
população como problema político, como problema a um só tempo científico e político, como
problema biológico e como problema de poder [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 206).
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Portanto, nesta fase inicial, o capitalismo contribuiu para a organização e o fortalecimento da
medicina coletiva como uma “estratégia biopolítica” (FOUCAULT, 2013, p. 144).
Entretanto, há controversas quanto a origem espaço-temporal da saúde pública. Para Rosen
(2006, p. 152) a “[...] moderna saúde pública se originou na Inglaterra [início do século XIX] porque a
Inglaterra foi o primeiro país industrial moderno”.
Todavia, Foucault (2013, p. 148) discorda e indica que a saúde pública surgiu antes da
industrialização, mais especificamente no final do século XVIII, com a organização da medicina de
Estado alemã, que era denominada de “polícia médica”.
Apesar desta discordância, ambos os marcos indicam que a saúde pública se firmou, desde
seu início, com a medicina coletiva, que passa a ser técnica política de intervenção com poderes
próprios, “[...] um saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre
o organismo e sobre os processos biológicos e que vai, portanto, ter efeitos disciplinares e efeitos
regulamentadores” (FOUCAULT, 2010, p. 212), assim, “[...] antes de ser um saber, a saúde pública é
[tornou-se] o exercício de um poder [...] voltado à saúde da população, à segurança sanitária [...]”
(AITH, 2007, p. 54).
Com a crescente urbanização, decorrente do processo de industrialização do início do século
XIX, era premente que os Estados controlassem com dados precisos “[...] os números e as
características das populações” (ROSEN, 2006, p. 135), surgem, assim, os “[...] inquéritos para o
estudo de problemas de saúde [...] um importante instrumento do sanitarismo moderno” (ROSEN,
2006, p. 137).
Era um “tempo seminal” (ROSEN, 2006, p. 109) de influência iluminista e reconhecimento dos
direitos humanos, onde se alicerçou o movimento sanitário do século XIX.
Além da sistematização do controle do Estado sobre a população, ocorreu o incremento de
ações públicas visando melhores condições sanitárias e de saúde nas cidades, essenciais para a
garantia da mão de obra e da produtividade nas indústrias.
De acordo com Rosen (2006, p. 152),

Com o crescimento do sistema industrial, eram necessários mais e mais
trabalhadores. E já que não se podia levar a força do vapor e as novas máquinas
para os lares dos trabalhadores – como aconteceu com os meios de produção sob
formas mais simples de organização – tinha-se que trazer o trabalho para fábrica.
Assim surgiu a necessidade da organização comunitária para proteger a saúde, e se
encontraram os meios de atendê-la.

Essa medicina organizada em uma perspectiva de saber-poder estatal passa, inicialmente na
Inglaterra, por um processo de “[...] normalização da profissão médica, a subordinação dos médicos a
uma administração central e, finalmente, a integração de vários médicos em uma organização médica
estatal” (FOUCAULT, 2013, p. 150).
Em meados do século XIX, com o amadurecimento do capitalismo e o fortalecimento do
liberalismo, a organização médica conquista maior autonomia, mantendo, contudo, uma relação
intrínseca com as funções públicas do governo, visto que, ao final do século, os “médicos e outros
grupos de profissionais [...] viam-se envolvidos, em seu trabalho, em contatos mais íntimos com
autoridades publicas” (ROSEN, 2006, p. 334), provavelmente devido à “[...] expansão das funções de
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governo [...]”, que no início do século XX, avança para um “[...] impacto integral do seu compromisso
com a saúde [...]” (ROSEN, 2006, p. 331), reflexo de “[...] uma evolução universal, originadora do
Estado moderno, com seu interesse pelas necessidades, individuais, familiares e comunitárias, de
seguridade social e serviços organizados” (ROSEN, 2006, p. 332).
No âmbito interno dos Estados, as ações comunitárias “[...] originárias do movimento de
reforma sanitária e da bacteriologia, levou a um declínio da taxa de mortalidade, na primeira década
do século XX” (ROSEN, 2006, p. 253), período em que começam a se organizar os departamentos
nacionais e os ministérios da saúde.
No plano internacional, desde o final do século XIX, tornou-se inadiável a necessidade de
reduzir a disparidade das “[...] condições sanitárias em diferentes partes do mundo”, assim, em 1851,
foi organizada em Paris, na França, a “Primeira Conferência Sanitária Internacional” (ROSEN, 2006,
p. 212).

A cooperação sanitária internacional em saúde nasceu da compreensão cada vez
maior de que, em um mundo que, por mais de cem anos, vem diminuindo de
tamanho – em virtude de uma interdependência econômica e política internacional
cada vez mais complexa – a presença de doença em uma área se constituía em um
perigo para muitas outras (ROSEN, 2006, p. 343).

Em 1902 foi criado o Escritório Pan-Americano de Saúde e, em 1923, a Organização de
Saúde da Liga das Nações, cujos poderes e deveres foram assumidos pela Organização Mundial da
Saúde no ano de 1946, quando se transforma em uma agência de coordenação mundial da saúde
(ROSEN, 2006). Cabe ressaltar, que a Liga das Nações foi extinta em 1946 e grande parte de suas
funções foram assumidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 1945 no pósguerra.
Após a II Guerra Mundial, com o impulso vital da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, irrompeu-se a consciência de mudança, da necessidade de fortalecer e de disseminar entre
os povos a defesa dos direitos fundamentais à espécie humana, dentre os quais, o direito social à
saúde que, desde então, passou a ser reconhecido pelos órgãos internacionais e positivado nas
constituições contemporâneas.
Antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, apenas a Constituição
Mexicana, em 1917, e a Constituição Alemã de Weimar, em 1919, haviam positivado os direitos
sociais.
Neste seguimento de reconhecimento dos direitos fundamentais, a OMS enuncia, no
preâmbulo de sua Constituição de 1946, que “[...] usufruir o mais alto nível possível de saúde constitui
um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, religião, opinião política,
condição econômica ou social”, sendo os governos os responsáveis “[...] pela saúde dos seus povos,
que somente pode ser cumprida através de medidas sanitárias e sociais adequadas” (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2009, p. 01, tradução nossa).
A partir da segunda metade do século XX, as instituições multilaterais como o Banco Mundial,
Organização Mundial de Saúde, entre outras, sediadas em países desenvolvidos, contribuíram
substancialmente para o fluxo de informações e de concepções hegemônicas pelo globo.
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Desde então, o desenvolvimento da saúde inseriu-se no contexto da política externa,
tornando-se imperiosa sua inclusão na agenda estratégica nacional de defesa das grandes potências,
seja no desenvolvimento de pesquisas ou no campo disciplinar, delineando e moldando uma nova
racionalidade na medicina.
A Big Science, termo que designa o movimento de mudanças na ciência promovido por
países industrializados durante a II Guerra mundial, é um exemplo da inclusão integrada da física,
das ciências biológicas e outras áreas nas estratégias de desenvolvimento das grandes potências.
Trata-se de um projeto de investigação cientifica “[...] constituído por uma vasta rede institucional
integrada, o “complexo militar-industrial-acadêmico” [...]” (ALMEIDA, 2007, p. 545), com apoio
financeiro de agências governamentais ou internacionais, que permitiu a conexão “[...] científicomilitar no início da era biotecnológica [...]” (ALMEIDA, 2007, p. 545). Com a consolidação deste
projeto, o campo biológico tornou-se crescentemente “[...] a ciência central da Big Science, e não
mais a Física” (ALMEIDA, 2006, p. 279), o que permitiu fortalecer e convergir esforços para o
desenvolvimento de tecnologias para o campo da saúde.
Neste sentido, ainda que a saúde continue representando um campo estratégico de controle
interno da população pelo poder estatal, adquire, também, o status de campo estratégico de
influência e de poder entre os Estados através do desenvolvimento tecnocientífico, em uma
perspectiva global, geopolítica e interestatal.
A própria concepção de saúde como um direito fundamental a ser amplamente defendido,
contribuiu para sua difusão no campo econômico, como um segmento altamente lucrativo,
ultrapassando fronteiras e ocupando crescentemente os espaços globais.
Neste contexto, o expressivo desenvolvimento biotecnológico da segunda metade do século
XX, foi consideravelmente e oportunamente financiado pelos Estados desenvolvidos e por capital
privado, respectivamente, por instituições militares e por empresas transnacionais.
A medicina, agora com alto grau de organização profissional, desloca-se do campo coletivo
para o campo individual, incorporando em sua prática tecnocientífica (clínica e pesquisa) o interesse
bioeconômico, com a clara influência das indústrias, na catalogação de doenças e nas respectivas
terapias indicadas.
A bioeconomia é uma “mutação do biopoder” (ROSE, 2007, p. 05, tradução nossa), que se
manifesta desde o século XX tanto na prática quanto na pesquisa biomédica; surgiu quando a “[...]
economia sob tensão pela busca do biovalor, formou novas conexões entre a verdade e a vida: a
capitalização que, com exigências de valor para o mercado e valor para o ser humano, investiu na
esperança de cura e na otimização da saúde” (ROSE, 2007, p. 06, tradução nossa). Assim foi
delineado um novo espaço econômico que “[...] tem a bioeconomia e uma nova forma de capital, o
biocapital” (ROSE, 2007, p. 06, tradução nossa), neste contexto, “[...] a indústria farmacêutica tem
transformado sua relação com a ciência e com o mercado” (ROSE, 2007, p. 07, tradução nossa), bem
como a medicina, o que tem influenciando diretamente no campo da prática médica.
Portanto, alianças informais, principalmente entre indústrias farmacêuticas e profissionais da
área médica, difundiram a “mercantilização da doença” para “[...] o público em geral e formuladores
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de políticas, muitas vezes usando meios de massa para empurrar certa visão de um problema de
saúde em particular” (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa).
A “medicalização da vida” (ILLICH, 1975, p. 77, tradução nossa) é o resultado da “[...]
mercantilização da doença que transforma pessoas saudáveis em pacientes [...]” (MOYNIHAN;
HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa), na perspectiva da racionalidade médica moderna.
A racionalidade médica ocidental foi sendo modulada pelo encontro sincrônico entre prática
médica e o desenvolvimento científico, com foco no organismo e nos processos biológicos,
baseando-se em um saber-poder que, apesar de permeado por interesses econômicos, se tornou
critério para a “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).
Essa racionalidade se alicerçou, portanto, na supervalorização da ciência como projeto de
estruturação do saber médico, através do estudo do desenvolvimento clínico das doenças, sua
classificação e os respectivos protocolos e diretrizes para o tratamento, logo, “[...] a descrição e
classificação [...] das doenças no corpo humano constituem o objeto fundamental de conhecimento
da medicina moderna” (LUZ, 1988, p. 89, grifo do autor).
A patologia é “[...] tomada como realidade positiva, e o objetivo da clínica é o combate e a
eliminação dessa realidade” (LUZ, 1988, p. 97), para isso, o aliado da medicina, “[...] em todas as
batalhas será, cada vez mais, o remédio” (LUZ, 1988, p. 87, grifo do autor).
Neste contexto, tanto o corpo individual quanto o corpo social são “[...] o alvo privilegiado da
intervenção médica, o grande laboratório vivo do progresso farmacêutico” (LUZ, 1988, p. 87).
Atualmente, como consequência desta racionalidade médica, o campo da saúde é imerso em
uma lógica científico-disciplinar internacional imposta pelas potências ocidentais líderes, que
financiam grande parte das pesquisas de desenvolvimento e de inovação da saúde, com a finalidade
de ampliar suas influências e seus poderes políticos e econômicos.
A saúde, neste caso, transformou-se em um campo estratégico da geopolítica no mundo
globalizado, que se materializa nas disputas pelo poder global, com a dinâmica de dominaçãosubmissão (simbólica, de influência e não colonizadora) gerada pelas relações de assimetria entre os
Estados, monopolizando oportunidades, recursos financeiros e biotecnocientíficos.
Interrogamos se seria possível pensar em consensos globais justos ou em formas de
resistência ética na área da saúde que germine da assimetria entre os Estados, da assimetria
representativa nos órgãos internacionais, da constante luta entre os Estados pela “expansão do
poder” (FIORI, 2010, p. 134), da perene demarcação de fronteiras e das diferenças culturais e
religiosas. Enfim, o poder e as diferenças entre as nações indicam que ainda se vive distante de uma
realidade supranacional, aceita, defendida e validada por todos, distante de uma “paz perpétua” tal
como enunciou Kant (2009, p. 148).
Potter (1988, p. 09, tradução nossa), um visionário da bioética, previa ser possível um
consenso global quando conseguirmos superar o fundamentalismo da “sacralidade da vida”,
passando a primar pela qualidade da vida, e o fundamentalismo da “sacralidade do dólar”, não
precificando, acima de tudo, a vida qualificada.
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Esse é um dos grandes desafios do século XXI, a luta pela qualidade da vida quando a vida
humana é constantemente inserida no jogo de poder, visto que, o debate tem-se restringido à
garantia do mínimo fundamental para a sobrevivência humana, especialmente no campo da saúde, e
não na ampla defesa da qualidade da vida.
Entretanto, no Brasil, com o processo de redemocratização e reconhecimento constitucional
dos direitos sociais, a saúde tornou-se um dever do Estado, que passou a garantir o acesso
universal, integral e equânime a todos os cidadãos, redefinindo a participação do setor privado de
modo complementar e submetido ao controle contratual por parte do Estado.
No Brasil, os desafios decorrentes do atual sistema de política pública estão diretamente
ligados à efetividade dos direitos sociais, em especial do direito à saúde, devido a dissonância entre
disponibilidade

de

recursos

estatais

e
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biotecnocientífico, na lógica da livre política de mercado, especialmente, em relação a medicamentos
e insumos de alto custo.

3.2. A medicalização da vida

O exercício moderno do poder é a normalização, conduzida fundamentalmente pela medicina,
uma disciplina que “[...] tem um poder autoritário, com funções de normalização que vão muito além
da existência da doença [...]” (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa), perpassando pela
definição das condições de normalidade até o processo de medicalização.
Desde meados do século XX, os médicos estão “[...] inventando uma sociedade da norma e
não da lei. O que regula a sociedade não são os códigos, mas a distinção permanente entre o normal
e o patológico [...]” (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa).
Tal como abordamos anteriormente, essa normalização ganhou amplitude com a defesa da
vida e se materializou com o direito à saúde.
14

Foucault (1994c, p. 40, tradução nossa) destaca a década de 40 , do século XX, “[...] como
um período de referência que marca o nascimento deste novo direito [direito à saúde], essa nova
moral, essa nova política e essa nova economia do corpo”, em que, a saúde torna-se “[...] um objeto
de consumo, que pode ser produzida por diversas empresas farmacêuticas, por médicos, etc., e
consumido por outros – pacientes potenciais e reais – adquiriu importância econômica e foi
introduzida no mercado” (FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa).
Neste momento, quando o “[...] corpo humano ingressa no mercado [...] surgem disfunções na
medicina moderna e no sistema de saúde” (FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa), dentre as
quais destacamos, respectivamente, a medicalização da vida e a judicialização da saúde.
A medicalização da vida decorre da organização das práticas e da emergência dos interesses
corporativos da classe médica, e, do desenvolvimento da indústria de bens e serviços da saúde, na
lógica do capitalismo global e das leis do mercado.
14

Foucault (1994c, p. 40) adota, como referência simbólica dessas transformações, o Plano Beveridge
desenvolvido na Grã-Bretanha em 1942, e implantado em muitos países, um modelo para a organização da
saúde quando a guerra causava grande destruição, assim, a sociedade assumiu a tarefa explícita de assegurar a
seus membros não só a vida, mas também a vida saudável, ou seja, procurou assegurar o direito à saúde.
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biotecnocientífico da segunda metade do século XX, no período pós-guerra, movido pela
supervalorização da saúde como um direito fundamental a ser defendido por todos os povos.
Assim, a indústria, principalmente a farmacêutica, foi ampliando seu poder econômico
ancorando-se na importância que o campo da saúde conquistou no cenário mundial, como elemento
essencial para a defesa da vida (PIGNARRE, 2004).
A medicalização da vida “[...] é apenas um aspecto da dominação destrutiva que o
desenvolvimento industrial exerce sobre nossa sociedade. A supermedicalização é apenas um
exemplo particularmente penoso das frustrações criadas pela superprodução” (ILLICH, 1975, p. 77,
tradução nossa), que se estabelece como uma “[...] intrusão da assistência à saúde no orçamento, a
dependência da atenção profissional e como o hábito de consumir medicamentos” (ILLICH, 1975, p.
53-54, tradução nossa).
Enfim, a medicina antes uma estratégia biopolítica transformou-se, nas mãos do complexo
industrial, em uma estratégia bioeconômica (poder econômico sobre a vida).
A medicina, como uma estratégia bioeconômica da indústria, se subsume a “[...] uma nova
moralidade de mercado – ou seja, uma forma de regulação que impele indivíduos [profissionais] a
afastarem-se dos princípios morais [...]”, passando a seguir “[...] padrões e formas de sentir, pensar e
atuar sob a égide de alta competitividade que marca o âmbito laboral e de busca individualista por
satisfação” (CASTIEL; DIAZ, 2007, p. 48).
É importante enfatizar que a crítica que se estabelece aqui, não é em relação ao avanço
biotecnológico ou ao valor preditivo de tais tecnologias, assim como, não tem o propósito de
questionar a conduta de uma classe profissional, e sim o modo, os valores e os interesses que
conduziram e impulsionaram esses avanços, que acabaram por transformar a saúde em mercadoria,
destituindo a espécie humana de sua autonomia, tornando-a cada vez mais dependente do saber e
alvo do poder da medicina.
Com a medicalização da vida a indústria farmacêutica objetiva indiretamente os indivíduos,
através da intervenção direta da medicina que, sendo uma disciplina com a função de normalização,
é capaz de exercer um biopoder que destitui o indivíduo de sua autonomia, dessubjetivando-o,
reduzindo-o a mero corpo biológico dependente do consumo de medicamentos para a manutenção
ou recuperação de sua saúde.
Assim, a medicalização da vida refreia a potência de agir do indivíduo, impedindo a
manifestação do autocuidado no momento em que tolhe o indivíduo da sua autonomia, transformando
sua saúde em uma normalidade medicalizada.
É certo que quando essencial e eficaz, o medicamento contribuirá para a conquista da
autonomia do paciente, desde que, acompanhado de uma abordagem profissional focada na
educação, na corresponsabilização, na autonomização e nos autocuidados.
Entretanto, segundo Illich (1975, p. 78, grifo do autor, tradução nossa), cada vez mais a “cura
deixa de ser considerada a atividade do enfermo e passa a ser cada vez mais o dever do médico”, se
convertendo “[...] de um serviço pessoal em um produto de uma empresa [...] com todas as
características de uma mercadoria [...]”.
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Esse “[...] reordenamento da sociedade totalmente a favor da indústria [...] organiza as
pessoas para consumir e não para atuar” (ILLICH, 1975, p. 80, tradução nossa).
Deste modo, “[...] o corpo humano entrou duas vezes no mercado: primeiro pelo salário,
quando o homem vendeu sua força de trabalho; e posteriormente, por intermédio da saúde”
(FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa), com a “[...] venda de doença que alarga os limites da
enfermidade e cresce nos mercados de venda e oferta de tratamentos” (MOYNIHAN; HENRY, 2006,
p. 425, tradução nossa).
A medicalização da vida é o resultado da “[...] mercantilização da doença que transforma
pessoas saudáveis em pacientes, desperdiça recursos preciosos e causa danos iatrogênicos [...]”, o
que se torna um desafio para a saúde pública (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa).
De fato, a produção de medicamentos é um “setor poderoso, influente e capaz de movimentar
mais recursos do que muitos países pequenos e médios [...]”, que “[...] nunca foi capaz de conjugar
oferta e demanda de uma maneira equilibrada, prevalecendo, portanto, os interesses econômicos em
detrimento dos interesses da sociedade” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007, p.
33).
Diversas são as estratégias desenvolvidas pela indústria farmacêutica para aumentar o
mercado, dentre as quais, destacam-se: a inovação radical; a inovação incremental; as novas
apresentações; as novas indicações; o marketing; a abordagem dos profissionais prescritores; os
ajustes terapêuticos; a criação de novas condições ou doenças; entre outras.
A inovação radical, com o desenvolvimento de novas substâncias, permite difundir um
produto novo no mercado, com titularidade exclusiva da indústria formuladora por determinado
período de tempo, conforme disposto nas normas jurídicas sobre patentes.
Neste caso, o monopólio da marca e “a ausência de competição genérica, afastada pela
concessão de patente, permite praticar um preço que muitas vezes tem sido denunciado como
exorbitante e que pode tornar um novo produto inacessível [...]” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIODE-CASTRO, 2007, p. 29) ao consumidor.
A inovação incremental, com pequenas modificações na formulação de produtos existentes
no mercado, representa uma “[...] estratégia da indústria para aumentar preços, estender validade de
patentes e com isso realizar lucros em ambiente de baixo risco, mas, na maioria das vezes, não
agrega valor terapêutico ao medicamento” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007, p.
35).
Um exemplo de inovação incremental são as me-too drugs, que corresponde ao “[...]
desenvolvimento de novo princípio ativo ao redor de estrutura química já conhecida” (VIEIRA;
OHAYON, 2006, p. 04), trata-se de um medicamento muito similar ao já existente.
As novas apresentações permitem introduzir no mercado produtos com nova aparência e
modificação do estado final das substâncias ativas, neste caso, aumenta a disponibilidade de
alternativas de administração do fármaco, tais como: comprimidos (revestido, fervescente,
tamponado, entre outros); drágeas; cápsulas; injetáveis; suspensão; solução; xarope; adesivo; pó;
colírio; emulsão; supositório; pasta; creme; pomada; gel; entre outros. Tais modificações podem
contribuir para um maior efeito terapêutico e, consequentemente, encarecer o produto.
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As novas indicações “[...] de uso para entidades químicas já conhecidas [...]” ou “novo alvo”
(VIEIRA; OHAYON, 2006, p. 04), incorporadas nas recomendações do fabricante, são decorrentes do
desenvolvimento de pesquisas com fármacos disponíveis no mercado e seu alinhamento com o
tratamento de determinada doença, seja pela carência terapêutica ou pela frequente associação
medicamento-doença por parte dos consumidores ou profissionais (uso off label), assim, o fabricante
procura “[...] ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma fase diferente da
mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou para uma outra doença” (BRASIL, 2015d),
garantindo a ampliação do mercado consumidor e, consequentemente, aumentando o faturamento.
Tanto as novas apresentações quanto as novas indicações podem ser consideradas
“inovações incrementais” (VIEIRA; OHAYON, 2006, p. 04).
O marketing pode ser realizado com a vinculação de propaganda na mídia ou com
campanhas de “[...] sensibilização contra a doença, mais para vender medicamentos do que a
esclarecer, informar ou educar sobre a prevenção de doenças ou a manutenção da saúde”
(MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa).
Essas campanhas, financiadas pela indústria, “[...] operam nossos medos mais profundos:
morte, decadência física e doença [...] mudando o que significa ser humano” (CASSELS;
MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa).
A abordagem dos profissionais prescritores corresponde a uma estratégia de marketing de
relacionamento da indústria farmacêutica que, geralmente, vai além da simples apresentação do
produto, ocorrendo a concessão de benefícios em troca da prescrição de determinados
medicamentos aos pacientes atendidos pelo profissional em questão. Trata-se de uma forma de
assédio da indústria farmacêutica direcionada, principalmente, aos médicos, com uma satisfação
mútua de interesses.
Em pesquisa encomendada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP) e realizada pelo Datafolha Instituto de Pesquisas, entre os anos 2009 e 2010, foram
entrevistados cerca de 100.000 médicos que atuam no estado de São Paulo, dentre os quais: 93%
afirmam ter recebido produtos, benefícios ou pagamentos da indústria, considerados de pequeno
valor, nos últimos 12 meses; 77% declaram que conhecem médicos que aceitaram da indústria
produtos, benefícios ou pagamentos de maior valor, enquanto apenas 37% afirmam que receberam e
aceitaram algum deles; 33% dos médicos souberam ou presenciaram casos de pressão da indústria
sobre médicos ou alguma parceria comercial considerada inadequada; outro dado expressivo revela
que essa prática vem desde a graduação, visto que, 74% dos médicos declaram que presenciaram
ou receberam benefícios da indústria no decorrer da graduação em medicina (CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).
Vale destacar, que o Código de Ética Médica, de 2009, dispõe claramente sobre a
necessidade de eliminar os conflitos de interesses entre os profissionais e os fabricantes dos
produtos prescritos, assim, é proibido ao médico: “exercer a profissão com interação ou dependência
de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação,
manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica [...]” (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2010, Capítulo VIII, Artigo 68); a “[...] comercialização de medicamentos
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[...]” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010, Capítulo VIII, Artigo 69); e, “[...] deixar de manter
independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo
interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010,
Capítulo VIII, Artigo 104). Apesar de existirem normas de regulação coibindo este tipo de prática,
ainda é ineficiente a identificação e o controle desses acordos informais.
O ajuste terapêutico, outra estratégia da indústria farmacêutica para aumentar a
comercialização de fármacos, permite alterar a concentração do princípio ativo, regular a dosagem
indicada ou alterar os níveis (parâmetros) do alvo terapêutico. Neste último caso, podemos citar o
exemplo dos níveis normais do colesterol e a taxa normal de glicose no sangue, a redução dos
parâmetros de normalidade pela diminuição do nível do LDL Colesterol ou do índice glicêmico “[...]
transforma pessoas saudáveis, preocupadas com sua saúde, em doentes preocupados” (CASSELS;
MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa),
Neste sentido, as “[...] empresas farmacêuticas promovem seus produtos, através de
médicos, para as pessoas com problemas leves, para as quais uma prescrição pode ser
desnecessária” (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 428, tradução nossa), para isto, “[...] recorre-se ao
medo de uma morte precoce” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 35, tradução nossa).
Logo, mais pessoas são medicalizadas, ao invés de se incentivar o controle de tais quadros
clínicos com medidas de educação e de desenvolvimento da autonomia do paciente, no autocuidado
com a sua saúde.

[...] com a ajuda dos meios de comunicação essa condição é difundida na
população, como algo grave, mas curável com medicamentos. Formas alternativas
de educação ou tratamento dos problemas de saúde, bem como a redução do
número estimado de pacientes, são muitas vezes relegados para segundo plano,
satisfazendo a promoção frenética de medicamentos (CASSELS; MOYNIHAN, 2006,
p. 35, tradução nossa).

Se a meta fosse melhorar as condições de saúde, “[...] poderia ser utilizado, de forma mais
eficaz, alguns dos milhões investidos no desenvolvimento de medicamentos anti-colesterol, caros e
para pessoas saudáveis, em campanhas contra o tabagismo, para promover atividade física e
melhorar o equilíbrio nutricional” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 35, tradução nossa).
Além do ajuste terapêutico, a indústria farmacêutica gera também novas condições, essa “[...]
capacidade de ‘criar mercados de novas doenças’ traduz-se em vendas na casa dos bilhões de
dólares” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa), deste modo, ela “[...] cataloga, define
e cria condições de mercado para medicamentos, fomenta pesquisas com a participação de
profissionais que determinam critérios de diagnósticos e a melhor forma de tratá-la” (PARRY, 2003,
tradução nossa).
A indústria “[...] permitiu às ideias de saúde e de cura tornarem-se reivindicações coletivas”,
como também, “[...] introduziu uma mudança do estatuto ontológico da doença e da saúde”
(PIGNARRE, 1999, p. 102).
Parry (2003, p. 44, tradução nossa) indica as três principais estratégias para criar uma
condição e alinhá-la a um produto: eleva-se “[...] a importância de uma condição existente”; redefine-
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se “[...] uma condição existente para reduzir o estigma”; e, por fim, desenvolve-se “[...] uma nova
condição para construir o reconhecimento de uma necessidade de mercado não atendida”.
Essas estratégias permitem transformar “[...] qualquer problema banal de saúde numa
‘síndrome’ que exige tratamento” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa) ou “o simples
fato de haver o risco de desenvolver uma doença torna-se uma doença em si” (CASSELS;
MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa).
O discurso sobre risco [...] reflete a insegurança emocional tardo-moderna, ao mesmo tempo
que aponta para o primado (de certa forma, mítico) das certezas veiculadas pelos dispositivos
racionais da ciência moderna” (CASTIEL; DIAZ, 2007, p. 57).
Para isso, o complexo industrial na área farmacêutica, inserido na concepção de “complexo
médico-industrial” (VIANNA, 2002, p. 376), conta com auxílio de profissionais renomados, “[...] os
médicos especialistas, que elaboram os protocolos, são simultaneamente pagos pela indústria
farmacêutica [...]” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 35, tradução nossa), para a difusão de
determinada condição ou doença e para a prescrição de medicamentos.
O campo da saúde passa, então, a lidar

[...] com feixes de dimensões subjetivas construídas a partir de um discurso racional,
mas que, por não se caracterizarem pela certeza e consistência, não proporcionam
segurança e, muito menos, tranquilidade. Pelo contrário, somos obrigados a lidar
constantemente com uma atmosfera conspiratória, um terreno muito fértil ao
desenvolvimento de pensamentos persecutórios, em que a suspeita de ameaças a
nós pode se renovar a qualquer momento (CASTIEL; DIAZ, 2007, p. 59).

Essa racionalidade da medicina ocidental pautada no cientificismo, no individualismo e na
catalogação de doenças, contribui para este processo de “alargamento” do mercado consumidor de
fármacos.
refere-se, em última análise, a certa concepção de ciência/conhecimento, de base estatísticoindutiva, que prioriza a descrição de relações probabilísticas entre os fenômenos observados.
Assim como a Medicina Baseada em Evidências ou em “provas científicas rigorosas” que visa
à aplicação do método cientifico na prática médica, que prioriza a probabilidade dos fenômenos
observados, “[...] tem por objetivo nortear as tomadas de decisões sobre os cuidados em saúde,
ressaltando o compromisso da busca explícita e honesta das melhores evidências científicas da
literatura médica [...]”, concentrando-se “[...] na análise apurada dos métodos por meios dos quais as
informações médicas foram ou serão obtidas. Dá especial atenção ao desenho da pesquisa, à sua
condução e à análise estatística” (ATALLAH, 2002, p. 325), privilegiando a perspectiva hipotéticodedutiva, na identificação dos aspectos causais gerais, fisiopatológicos, do processo saúde-doença.
Neste sentido, a abordagem baseada em evidências tende “[...] a considerar de importância
secundária as informações de caráter qualitativo, de caráter sociocultural e psicológico [...], e aquelas
referidas a esferas sociopolíticas, que se mostram menos amigáveis aos dispositivos quantitativos
numéricos” (CASTIEL; DIAZ, 2007, p. 31).
Em ambos os casos, a indústria farmacêutica “[...] têm um efeito importante sobre a direção
da investigação médica em geral” (COLLIER; IHEANACHO, 2002, p. 1408, tradução nossa), visto que
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“[...] é a maior patrocinadora de investigação médica e, assim, a maior geradora de informações
relacionadas a esta área” (COLLIER; IHEANACHO, 2002, p. 1407, tradução nossa).
De modo que “[...] as conclusões dos estudos patrocinados por empresas farmacêuticas,
tendem a ser mais favorável ao produto do patrocinador, quando comparado aos estudos realizados
com outras fontes de financiamento” (COLLIER; IHEANACHO, 2002, p. 1406, tradução nossa).
Sendo assim, com a medicina baseada em evidências científicas, a qual define
estatisticamente o que é normal e patológico, corre-se o risco de objetivar, ainda mais, a prática
médica, desfazendo “[...] o conceito de que ‘não existe doenças e sim doentes’” (FRANÇA, 2003, p.
25); assim como também, corre-se o risco de transformar a prática médica em objeto do complexo
industrial, que é o grande financiador das pesquisas científicas, na definição dos padrões de
normalidade e na circulação de informações hegemônicas no campo da saúde.
Segundo Canguilhem (2009, p. 48) a definição do que é normal gera confusão e equívocos
no campo da medicina, visto que, “[...] é normal aquilo que é como deve ser [...]”, o normal é um
padrão “[...] que se encontra na maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o que
constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável”, ou seja, "um valor atribuído a esse
fato por aquele que fala, em virtude de um julgamento de apreciação que ele adota", assim, “[...] uma
generalidade observável de fato adquire o valor de perfeição realizada, um caráter comum adquire
um valor de tipo ideal”, o que se encontra fora deste padrão/valor, deste estado habitual, é o objeto
da terapêutica.
O limite do que é normal é distensível, de modo que,
[...] as fronteiras entre o ‘normal’ e o ‘anormal’ são, muitas vezes, altamente
elásticas; elas podem variar drasticamente de um país para outro e mudar com o
tempo. Mas o que está claro é que quanto mais ampla a definição de uma doença,
mais amplo será o leque de potenciais pacientes e maior o mercado para os
fabricantes de comprimidos e cápsulas (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 35,
tradução nossa).

Neste ponto, com a criação de condições ou novas doenças, aspectos da vida comum ou
fases da vida humana podem receber uma

[...] classificação iatrogênica [...] aceita como verdade trivial que as pessoas
necessitam de cuidados médicos sistemáticos pelo simples fato de que nascerão,
são recém-nascidas, crianças, no climatério ou mais velhos. Quando isto ocorre, a
vida se converte em uma sucessão de diferentes etapas de saúde, em uma série de
períodos, cada um dos quais requerem distintos tratamentos [...] (ILLICH, 1975, p.
53-54, tradução nossa).

Assim como, problemas leves de saúde podem ser classificados “[...] como doenças graves e
fatores de risco, tais como o elevado colesterol e a osteoporose, enquadrados como doenças”
(MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa), a “[...] timidez torna-se uma ‘desordem de
ansiedade social’ e a tensão pré-menstrual, doença mental chamada de ‘transtorno disfórico prémenstrual’ [...]” (CASSELS; MOYNIHAN, 2006, p. 34, tradução nossa).
Em alguns casos, a medicalização pode ser até desnecessária e tornar-se uma “futilidade
terapêutica”, que não apresenta “[...] considerável probabilidade de obter valor terapêutico, agregando
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riscos crescentes sem associação de um benefício para saúde” (SCHNEIDERMAN; JECKER, 1995,
p. 08, tradução nossa).
Outro fator indesejável, decorrente desse aumento de interesse por grandes mercados
consumidores, é o desinteresse pela pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para as doenças
raras, que são altamente negligenciadas por acometerem uma parcela inexpressiva da população
mundial, não gerando lucros consideráveis.
A lógica de investimento da indústria em pesquisas é a rentabilidade, com o domínio de
amplos mercados consumidores, o que favorece a criação de condições ou doenças, ou seja, a
criação de novas demandas por medicamentos modernos, que são “[...] tão universais e abstratos
quanto as mercadorias num mercado capitalista [...]” (PIGNARRE, 1999, p. 102).
Para Pignarre (1999, p. 102) essas novas demandas que surgem pela ausência de um
mercado autorregulado “[...] tende sempre a criar um ‘direito’”.
De modo que “a difusão de novos produtos no mercado e a disputa por fatias deste mercado
não obedece à lógica da saúde pública” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007, p.
99).
No
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“biomedicalização” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, p. 01, tradução nossa), seja pela prescrição de
medicamentos modernos, enquanto há alternativas terapêuticas com a mesma eficácia e menor
custo, ou pela prescrição de medicamentos não regulamentados, cuja eficácia não é suficientemente
comprovada por estudos científicos.
Tal fato, “[...] obriga os administradores governamentais a negar o acesso a alguns serviços
de cuidado em saúde e limitar os serviços que podem ser fornecidos. Em particular, estas limitações
restringem o acesso aos tratamentos especializados e onerosos, a maioria dos quais são oferecidos
pelo setor privado” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, p. 10, tradução nossa).
Tais medidas governamentais conduzem o cidadão a recorrer ao judiciário para a garantia do
fornecimento do produto terapêutico prescrito ou do serviço terapêutico indicado.
Atualmente, no Brasil, há

[...] um aumento substancial no número de ações judiciais exigindo que os seguros
privados e as administrações públicas paguem pelos tratamentos não aprovados,
incluindo os experimentais. Isso poderia ser uma estratégia para recuperar o poder
de mercado em países com sistemas de saúde liderados por administrações
públicas e não conduzidos pelo mercado. Estas estratégias poderiam ter graves
consequências para o processo de regulamentação do setor da saúde (IRIART;
FRANCO; MERHY, 2011, p. 02, tradução nossa).

57

CAPÍTULO 04: CONTEXTUALIZANDO OS DESAFIOS DA JUSTIÇA E DO ACESSO A
MEDICAMENTOS

4.1. Poder Legislativo

Os desafios da justiça e da garantia do acesso aos serviços, insumos e medicamentos
fornecidos pelo sistema público de saúde, expressam a dificuldade da aplicabilidade dos direitos
sociais reconhecidos no ordenamento constitucional brasileiro, “[...] que exigem do Estado
determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação
essencial de meios e recursos” (BONAVIDES, 2013, p. 582-583).
Em matéria de saúde, a função do Poder Legislativo antecede e estabelece os limites da
atuação administrativa do Poder Executivo.
Pelo Princípio da Reserva de Lei ou Reserva Legal, a Constituição de 1988 atribuiu a
exclusividade da regulamentação legal da política pública de saúde ao Legislativo, cabendo ao
Executivo a regulação consoante com o Princípio da Legalidade, ou seja, impondo “[...] regras de
caráter secundário em complementação às normas legais, com o objetivo de explicitá-las e dar-lhes
execução” (BADIN, 2013, p. 87) de acordo com o previsto e autorizado pela lei.
A reserva de lei, portanto, é um primeiro passo para a interpretação e orientação da aplicação
do que foi estabelecido na Constituição, nada obstante, “[...] transmuta-se em inimiga dos direitos
sociais que, no fundo, são dimensões constitutivas da igual dignidade social e da justiça distributiva”
(CANOTILHO, 2008, p. 266, grifo do autor). Assim, para cumprir a promessa constitucional, é
fundamental que os legisladores transmitam nas leis a noção de que “a democracia só é um processo
ou procedimento justo de participação política se existir uma justiça distributiva no plano dos bens
sociais” (CANOTILHO, 2008, p. 252, grifo do autor).
O direito à saúde, na Constituição de 1988, emana dos direitos sociais (direitos fundamentais
de segunda dimensão) que expressam o valor da igualdade, assim, as ações e os serviços públicos
de saúde, sejam coletivos ou individuais, devem ser prestados pelo Estado e estendidos
igualitariamente a todos os cidadãos, titulares naturais e legítimos de tais direitos positivados.
A igualdade “[...] é a virtude soberana da comunidade política [...], pois a distribuição das
riquezas é produto de uma ordem jurídica: a riqueza do cidadão depende muito das leis promulgadas
em sua comunidade [...]” (DWORKIN, 2011, p. IX-X), é, portanto, uma virtude indispensável à
democracia contemporânea; sua orientação principiológica determina “[...] que o governo deve agir
para melhorar a vida dos cidadãos, com igual consideração pela vida de cada um deles” (DWORKIN,
2011, p. 253).
A igualdade no aparato constitucional não expressa condição, ou seja, um cidadão
economicamente privilegiado é titular dos mesmos direitos que um cidadão desprovido de melhores
condições econômicas, já que ambos são integrantes do universo populacional que compõe o
território brasileiro, “[...] sejam estes contribuintes ou não” (PINTO, 2013, p. 40).
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Entretanto, “a realização deste princípio de igualdade de inclusão continua a colocar o nó
górdio da socialidade: a inclusividade pressupõe justiça quanto às possibilidades iguais de acesso”
(CANOTILHO, 2008, p. 254-255, grifo do autor).
Assim, procurando garantir a inclusão, especialmente dos menos favorecidos e em condições
especiais de vulnerabilidade, esta concepção de igualdade, da Constituição em vigor, foi traduzida
em equidade, na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a).
Ainda que haja essa orientação focal e principiológica, pautada na equidade, a referida Lei
Orgânica da Saúde não deixa de utilizar o conceito puro de igualdade, ao enunciar que o acesso
também deverá ser orientado por outros dois princípios, a universalidade (acesso de todos) e a
integralidade (acesso a todas as ações e serviços de acordo com a necessidade).
Não se pode olvidar que há uma tensão aplicativa entre os três princípios, ao mesmo tempo
em que um permite focalizar (equidade) o outro amplia (universalidade), assim como, quando um
amplia a disponibilidade de ações e serviços ofertados (integralidade) o outro permite restringir em
defesa do bem-comum (mais voltado para igualdade do que para a equidade), sem falar da
dificuldade de estabelecer parâmetros justos de prioridade de acesso de acordo com a necessidade
ou com o déficit de oportunidade, o que exige do gestor público a habilidade de equacionar
equilibradamente essas premissas, por meio da racionalidade e da discricionariedade na
operacionalização das ações e serviços de saúde “[...] dentro dos limites de interpretações possíveis
da lei” (BADIN, 2013, p. 81), garantindo a aplicabilidade harmônica de tais princípios para que não
sejam reduzidos a uma mera intenção ou promessa normativa.

4.2. Poder Executivo
A justiça, sendo “[...] a virtude primeira das instituições sociais [...]” (RAWLS, 2008, p. 04) no
regime democrático, orienta o agir do Estado, desde a elaboração legal até a operacionalização da
política, procurando concretizar os direitos dos cidadãos, “[...] com vistas ao desenvolvimento
nacional equilibrado, à erradicação da pobreza e da marginalização social, à redução das
desigualdades sociais e regionais, à construção de uma sociedade justa e solidária” (CARVALHO;
SANTOS, 1998, p. 100).
A eficácia na aplicação dos direitos sociais depende, além da regulamentação do Legislativo,
da eficiência da programação e da regulação da política pública de saúde pelo Executivo, que
procura o “[...] meio-termo: equilibrar o bem-estar geral e os direitos individuais, concedendo a cada
um o que lhe é devido” (DWORKIN, 2010, p. 303), e, neste caso, justas “[...] são as políticas de saúde
orientadas pelas necessidades individuais e coletivas de saúde, aceitando a premissa da existência
de diferenças e desigualdades entre as pessoas” (FORTES; ZOBOLI, 2006, p. 44).
Contudo, dentre os principais desafios operacionais da ação administrativa, destacam-se:
amplitude da cobertura e a dificuldade de estabelecer parâmetros de prioridade na alocação de
recursos sem prejudicar o direito individual, universal e integral à saúde; escassez de recursos
financeiros ou limitação orçamentária; demandas introduzidas no mercado por interesses
bioeconômicos da indústria e dos profissionais prescritores, entre outros.
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Os sistemas de saúde de cobertura universal “[...] apresentam restrições orçamentárias, uma
vez que o cuidado de saúde não é o único bem importante”, o que torna necessária a “[...] decisão
sobre quais as necessidades médicas são mais importantes do que outras”, permitindo ao poder
público definir “[...] prioridades e racionamento [...]”, que são “[...] uma exigência de justiça, já que o
cuidado em saúde não deve e não precisa ser um poço sem fundo” (DANIELS, 2001, p. 04, tradução
nossa).
Em atenção a esta exigência de justiça social na alocação de recursos, o governo age com
discricionariedade e racionalidade.
A “[...] discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, e a Administração deve agir
sempre voltada a concretizar não a sua, mas a vontade da lei e o ‘bem comum’ [...]” (BADIN, 2013, p.
71, grifo do autor).
A administração pública dispõe, para tanto, de uma “racionalidade teleológica”, cujo ato ou
“[...] atividade é orientada para fins [...]” (HABERMAS, 2004, p. 103), por meio de intervenções
instrumentais ou estratégicas que tendem a restringir direitos individuais em benefício do direito
coletivo.
Desde que não haja violação dos direitos individuais mínimos e essenciais para uma vida
qualificada, pois,

cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de
toda a sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da
liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros. Não
permite que os sacrifícios impostos a poucos sejam contrabalançados pelo número
maior de vantagens de que desfrutam muitos. Por conseguinte, na sociedade justa
as liberdades da cidadania igual são consideradas irrevogáveis; os direitos
garantidos pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas nem ao cálculo de
interesses sociais (RAWLS, 2008, p. 04).

De um modo geral, para uma vida qualificada e produtiva, diversos fatores influenciam a
realização de ações cotidianas positivas e permitem o desenvolvimento de um conjunto de
capacidades para o exercício da liberdade, tais como: as “[...] oportunidades econômicas, liberdades
políticas, poderes sociais e condições habilitadoras como a boa saúde, educação básica e incentivo e
aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 2010, p. 18).
Dentre as provisões essenciais para o ser humano, é fundamental a satisfação de
necessidades de saúde dos cidadãos como livres e iguais, para a promoção da igualdade de
oportunidade (DANIELS, 2007).
Neste contexto, “[...] o direito do Estado de Bem-Estar Social [Welfare State] carrega consigo
a missão de instrumentalizar a efetivação de uma justiça distributiva, a promover a reequalização da
distribuição de renda, riqueza e oportunidades” (BADIN, 2013, p. 16, grifo do autor).
Todavia, “[...] é certo que uma sociedade, em um determinado momento histórico, pode não
apresentar condições para dar conta da integralidade das necessidades de todas as pessoas, pois as
necessidades se modificam e se sofisticam [...]” (FORTES; ZOBOLI, 2006) com os avanços
biotecnológicos e com o dinamismo do desenvolvimento social.
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Em condições de escassez de recursos financeiros, “visando proteger a coletividade, muitas
vezes as ações de saúde pública restringem liberdades e direitos individuais” (FORTES; ZOBOLI,
2006, p. 45), ratificando a “[...] supremacia do interesse público sobre o individual” (FORTES;
ZOBOLI, 2004, p. 17). Essas medidas “[...] podem gerar conflitos morais, pois muitas vezes limitam
ou restringem liberdades e decisões individuais, ensejando o bem comum ou evitando consequências
antissociais” (FORTES; ZOBOLI, 2004, p. 17).
Em países em desenvolvimento que apresentam expressivas desigualdades, quando há
“direitos concorrentes” (DWORKIN, 2010, p. 297), direitos individuais versus coletivos, a tendência é
que haja a priorização da coletividade e a consequente restrição individual, logo, “a política é
elaborada com base na tomada de decisões coletivas pelo sistema político, sob uma perspectiva
coletiva e distributiva” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 103).
A vida, então, “[...] implícita na maior parte do planejamento político e econômico moderno, na
medida em que supõe que a felicidade pode ser medida em termos econômicos” (BLACKBURN,
1997, p. 397), é inserida em uma perspectiva utilitarista do Estado, expressa tanto na formulação
quanto na concretização da política pública, através do “[...] método deliberativo ou processo
decisório [...]” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1275) que procura “[...] maximizar a
utilidade pública [...]” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011, p. 360).
A lógica equitativa do poder público não se expressa, prioritariamente, no âmbito individual,
mesmo que o individuo se encontre entre os menos favorecidos, e sim na maximização da utilidade
de

recursos

financeiros

com

medidas

direcionadas

à

coletividade,

procurando

garantir,

calculadamente, benefícios comuns ao maior número de pessoas (não necessariamente às menos
favorecidas), logo, o foco é nas demandas coletivas em detrimento das demandas individuais,
podendo gerar injustiças em relação ao acesso de um grupo minoritário aos bens essenciais.
Nesta perspectiva utilitarista, “[...] o direito à assistência à saúde, têm uma fundamentação
indefinida e tênue quando se apoiam na maximização total da utilidade, que pode se modificar a
qualquer momento” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011, p. 361).
Deste modo,

[...] abordagens utilitaristas negligenciam as considerações sobre a justiça que
enfocam o modo como os benefícios e os encargos são distribuídos, independente
do bem-estar agregado. A utilidade social pode ser maximizada, por exemplo,
obstruindo-se o acesso de algumas populações mais doentes e vulneráveis aos
serviços de saúde (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011, p. 361).

De acordo com a lógica da gestão, no âmbito prático, “quanto mais caro o preço de
determinado medicamento, ou se tratam menos portadores da doença correspondente ou se tratam
menos portadores de outras doenças” (FERRAZ, 2007, p. 3).
Obviamente, em uma gestão pública eficiente, pode-se priorizar a designação de recursos
para a saúde, entretanto, “[...] não dá para aumentar esses recursos infinitamente, e mesmo
aumentos expressivos jamais serão suficientes para eliminar a necessidade de fazer escolhas. As
necessidades em saúde são inúmeras e crescentes, os recursos são escassos, e os custos de novos
tratamentos, cada vez maiores” (FERRAZ, 2007, p. 3).
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Deste modo, além da priorização de ações de domínios coletivos, outras medidas do poder
público acabam gerando restrições de direitos individuais, como é o caso dos limites da integralidade,
que é uma estratégia regulatória biopolítica (regulação de provisões que se manifesta como um poder
sobre a vida da população, na medida em que restringe o acesso às provisões estatais) que procura
otimizar recursos públicos, minimizando os efeitos deletérios do amplo mercado, a partir da relação
essencial, e até excepcional, de serviços e medicamentos a serem ofertados aos cidadãos.
Essa é a lógica da Relação Nacional de Serviços e Ações de Saúde (RENASES) e das
Relações de Medicamentos Essenciais no âmbito nacional, estadual e municipal (RENAME, REME e
REMUME), com base nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (BRASIL, 2013c).
Ainda que a regulação da oferta de medicamentos seja pautada nos protocolos de doenças e
respectivas terapias, que muitas vezes expressam os interesses da indústria, o governo procura
racionalmente minimizar, ou distribuir melhor, os gastos públicos, ao optar pelo fornecimento de
fármacos que ofereçam uma relação de custo-benefício mais favorável.
Apesar de tal medida de catalogação do que será fornecido, o ato da prescrição expressa a
autonomia do profissional habilitado para este fim, por esse motivo, o médico é o principal alvo da
indústria para capitanear consumidores para suas inovações ou tratamento de novas condições de
saúde, o que pode ameaçar “[...] a estabilidade e a continuidade do sistema de saúde pública, bem
como aumentar as desigualdades na saúde” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, tradução nossa).
Como

abordamos

anteriormente,

a

prescrição

de

medicamentos

envolvendo,

tendenciosamente, interesses bioeconômicos, acabam gerando novas demandas sociais, ou
expansão de necessidades, criadas pela indústria para atingir novos segmentos de mercado, o que
não acompanha a lógica da saúde pública e, consequentemente, contribui para o aumento das
demandas judiciais, especialmente por medicamentos de alto custo.
O aumento das demandas judiciais por medicamentos, também está ligado à morosidade em
liberar ou autorizar a comercialização de medicamentos ou considerar novos protocolos de utilização
de novos produtos no território nacional; à prescrição de medicamentos importados; à carência de
terapêutica eficaz, o que acaba incentivando a prescrição de medicamentos off label para diminuir o
impacto da doença, os quais, não são incluídos nas relações de provisão pública por se tratar de
medicamentos em fase de teste, sem eficácia comprovada ou por não estar associado ao tratamento
de determinada doença; à política de patentes que fomenta o monopólio de marcas; ao baixo
financiamento público (quando comparado ao capital privado) no desenvolvimento de medicamentos
nacionais, especialmente relacionados aos medicamentos órfãos para o tratamento de doenças
raras, cuja produção não é economicamente viável devido ao número restrito de consumidores; entre
outros fatores.
Com a judicialização, é fundamental que tanto o gestor quanto o juiz estejam atentos quando
o sistema, por meio das demandas ditas “sociais”, supervalorizar a presença de doença e invalidez e
subvalorizar a oferta de oportunidades, não “[...] reduzindo a desvantagem que falta extrema de
recursos traz” (DANIELS, 2001, tradução nossa), pois em situações de exiguidade de recursos
financeiros, muitos cidadãos são desprovidos de condições mínimas para a garantia da saúde.
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Diante da escassez orçamentária, os gestores procuram concentrar os recursos financeiros
para as ações que contemplem o maior número de pessoas, na garantia de oportunidades e do bemestar comum, negando o provimento do pleito individual não programado em seu planejamento, neste
caso, o fundamentando argumentativo do Executivo para esta negativa é pautado no Princípio da
Reserva do Possível.
De fato, “a implementação de uma política pública depende de disponibilidade financeira – a
chamada reserva do possível. E a justificativa mais usual da administração para a omissão reside
exatamente no argumento de que inexistem verbas para implementá-la” (GRINOVER, 2010, p. 24,
grifo do autor).
A reserva do possível representa uma “[...] espécie de limite jurídico e fático dos direitos
fundamentais [...]” (SARLET, 2012, p. 288), atribuída em virtude da escassez de recursos para as
prestações originárias, especialmente, dos direitos sociais, que exige “[...] um mínimo de coerência
entre a realidade e a ordenação normativa objeto da regulação jurídica” (SARLET, 2012, p. 289).
Por outro lado, a reserva do possível

[...] também poderá atuar, em determinadas circunstâncias, como garantia dos
direitos fundamentais, por exemplo, na hipótese de conflitos de direitos, quando se
cuidar da invocação – observados sempre os critérios da proporcionalidade e da
garantia do mínimo existencial em relação a todos os direitos – da indisponibilidade
de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito
fundamental (SARLET, 2012, p. 288).

Na perspectiva do Poder Executivo, a reserva do possível condiciona e submete o direito à
saúde, particularmente o direito individual, à disponibilidade de recursos.
O que leva o Judiciário, quando acionado pelo cidadão, a exigir do Executivo a obrigação de
fazer, “[...] primeiro, a inclusão no orçamento da verba necessária ao adimplemento da obrigação; e,
em seguida à inclusão, à obrigação de aplicar a verba para o adimplemento da obrigação”
(GRINOVER, 2010, p. 25).
Neste caso, “o resultado inevitável é, na verdade, uma substituição parcial das prioridades de
investimento estabelecidas pelos especialistas em saúde pública do Poder Executivo”, que passa a
cobrir “[...] aqueles que conseguiram acessar o Judiciário e se descobre parte daqueles que a política
estatal havia originariamente decidido contemplar” (FERRAZ, 2007, p. 3), “[...] sobrepondo as
necessidades individuais dos autores dos processos às necessidades coletivas.” (MARQUES;
DALLARI, 2007, p.101), ou seja, “[...] a simples satisfação de determinada necessidade implicará
inevitavelmente, diante dos custos de oportunidade, que outras tantas deixem de ser atendidas.”
(GLOBEKNER, 2010, p. 125).
Logo,

Preocupados com o impacto financeiro das determinações judiciais para
fornecimento de medicamentos excepcionais [...] os gestores em saúde têm
buscado uma maior aproximação com o Ministério Público e com o Poder Judiciário
no intuito de reduzir tais demandas, demonstrando seus impactos orçamentários,
inclusive em prejuízo do fornecimento de outros medicamentos (GAVRONSKI et al.,
2005, p. 07).
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Contudo, “a perspectiva de ganhos utilitaristas não pode justificar que se impeça um homem
de fazer o que tem direito de fazer” (DWORKIN, 2010, p. 296) ou, no caso concreto da demanda de
medicamentos, de exigir o que tem direito de exigir, deste modo, o cidadão consciente de seus
direitos sempre procura no Judiciário a concretização da necessidade e da oportunidade que lhe foi
negada.

4.3. Cidadão
15

O cidadão , quando “vulnerado”

16

ou “afetado” (SCHRAMM, 2008, p. 12), acometido por

determinada doença, desenvolve um sentimento de confiança no profissional responsável pelo
cuidado à sua saúde, o qual detém o saber e o poder de determinar o percurso terapêutico, o que
caracteriza uma relação de assimetria de poder entre o médico e o paciente.
Cabe salientar que, nesta relação, é possível que haja o ingresso de interesses
bioeconômicos, visto que, a abordagem e envolvimento do profissional prescritor na lógica do
mercado é uma das mais importantes estratégias da indústria para conquistar potenciais
consumidores de medicamentos.
O paciente, por sua vez, buscará no sistema de saúde a provisão de todos os recursos
prescritos como essenciais a sua vida.
Entretanto, não recebendo do Estado a prestação requerida, o cidadão ingressa no Judiciário
alegando sua hipossuficiência de recursos financeiros para adquirir tais medicamentos, o que é de
difícil comprovação, por não haver parâmetros ou formas de negar um direito fundamental e
incondicional de todos, que deve ser prestado pelo Estado.
A finalidade do Estado é atingir o bem comum, “[...] este se realiza quando o cidadão vê
supridas suas necessidades biopsíquicas” (FILOMENO, 2003, p. 67), neste sentido, “[...] a saúde
corporal e mental está subordinada à saúde do corpo social e político, ou seja, a saúde enquadra-se
no conceito de uma ordem social justa” (PEGORARO, 2009, p. 109).
Nesta perspectiva, o Judiciário não considera a negativa do Estado em fornecer o
medicamento prescrito como essencial à vida, seja pela limitação orçamentária do poder público, pela
condição financeira do paciente ou pelo fato deste possuir plano privado de saúde; neste último caso,
o fornecimento do medicamento por um órgão público está condicionado ao ressarcimento pelo plano
contratado pelo usuário, logo, ainda assim, o seu provimento continua sendo um dever do Estado e
um direito inviolável de todo e qualquer cidadão.
15

Neste trabalho, utilizou-se o termo “cidadão”, e suas variações “cidadão-vulnerado” ou cidadão-demandante”,
em referência aos indivíduos que procuram efetivar seus direitos através do ajuizamento de ações para a
garantia da provisão dos medicamentos prescritos, ou seja, os que agem pela potência em resistência às
imposições políticas sobre as suas vidas, especialmente, quando estas – na perspectiva do próprio indivíduo,
influenciados ou não por parâmetros biomédicos – se mostram ineficientes na garantia das oportunidades
necessárias para um existência qualificada; já “sujeito”, refere-se aos indivíduos capturados pelo biopoder, os
quais, por algum motivo, não tendem a lutar ou resistir às imposições da política sobre suas vidas, mesmo que
estas sejam ineficientes na promoção de uma existência qualificada. Outras variações utilizadas são paciente ou
usuário, quando em cenário do sistema de saúde.
16
A menção ao termo “vulnerado” indica que o indivíduo encontra-se já afetado ou acometido por determinada
condição, por sua vez, a menção ao termo “vulnerável” indica que o indivíduo encontra-se suscetível à
determinada condição.
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São os direitos fundamentais, reconhecidos no aparato constitucional brasileiro, que
potencializam o cidadão a ingressar na justiça para suprir suas necessidades negadas, ou seja, a
liberdade (primeira dimensão) como um direito contra os abusos do estado (proteção negativa); e a
igualdade (segunda dimensão) como um direito de exigir o impedimento de atos do Estado que
prejudique a sua saúde ou um direito de exigir a prestação necessária (proteção negativa e positiva).
Deste modo,

[...] a essencialidade das liberdades públicas, enquanto expressão concreta das
conquistas individuais e sociais obtidas ao longo do desenvolvimento de nosso
processo histórico e político, traduz o reconhecimento de que o poder do Estado não
deve ser absoluto e de que a dignidade da pessoa humana, a importância da
cidadania e a necessidade da prevalência do pluralismo político constituem valores
fundantes e intangíveis da própria ordem democrática (MELLO-FILHO, 2003, p. 29,
grifo do autor).

De fato, “a instrumentalização dos direitos fundamentais, portanto, ao atribuir operatividade às
situações jurídicas ativas deles emergentes, culmina por assegurar às pessoas em geral a plenitude
da cidadania” (MELLO-FILHO, 2003, p. 21).

Na realidade, o acesso ao Poder Judiciário reflete, na significativa projeção dos seus
efeitos, uma expressiva garantia revestida de fundamentalidade irrecusável,
destinada a permitir a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de restaurar a
ordem jurídica vulnerada por atos eivados de ilicitude ou de desrespeito ao sistema
normativo (MELLO-FILHO, 2003, p. 22, grifo do autor).

Tanto a liberdade quanto a igualdade, neste caso, operam como potência da vida para uma
ética de cuidado. Essa biopotência promove um modo de resistência do cidadão-vulnerado contra a
sujeição imposta pelo Executivo, que regula e restringe recursos indicados como essenciais à
manutenção da sua qualidade da vida.
Logo, o exercício da cidadania é a expressão de uma política a favor da vida, ou seja, uma
biopolítica dos de baixo que, com o amparo do Poder Judiciário, intercepta à biopolítica do Estado
(política que regula e age sobre a vida), garantindo a concretização de direitos individuais e, no
melhor dos resultados, podendo instituir uma mudança positiva na política regulatória, ampliando-se
direitos individualmente conquistados para a coletividade.
O Poder Judiciário tem procurado garantir um modo de cuidado ao cidadão, pela garantia da
aplicação prática do direito à saúde e pela defesa da vida, entretanto, o pragmatismo jurídico,
pautado imperativamente na lei e na norma, tem potencializado, por um lado, a normalização médica
da sociedade, frequentemente influenciada por interesses do complexo médico-industrial, e por outro
lado, tem oferecido “[...] riscos à equidade na distribuição dos recursos escassos da saúde”, visto
que, “[...] camadas mais desfavorecidas da população ainda encontram obstáculos importantes no
acesso à Justiça” (FERRAZ, 2007, p. 3).

4.4. Poder Judiciário
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A demanda judicial por serviços, ações de saúde e medicamentos, são causas pacificadas
nos tribunais brasileiros, pois há jurisprudência que trata essa matéria, com decisões que “[...] não
decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte” (BARROSO, 2012, p. 31), sustentando,
extensivamente, “[...] que questões políticas não podem disciplinar ou condicionar o exercício desse
direito [à saúde]” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 105).

Ao conferir ao Judiciário a atribuição de apreciar inconstitucionalidade por omissão e
ao contemplar princípios providos de vasta carga de subjetividade, contra
moralidade administrativa e eficiência administrativa, por exemplo, a Constituição de
1988 fez com que o Judiciário viesse a protagonizar atuação nitidamente política
(NALINI, 2003, p. 132).

Tanto o juiz quanto o administrador “[...] realizam a integração da lei para atingir a plenitude
da vida” (REALE, 2002, p. 299), neste sentido, também cabe ao juiz participar da política “[...] porque
desempenha um papel considerado adequado para assumir a cumplicidade de partilhar os valores e
interesses dos grupos e indivíduos que, perante ele, reivindicam direitos e posições prestacionais
negados ou bloqueados pelos decisores político-representativos” (CANOTILHO, 2008, p. 268).
Logo, “o controle da legitimidade se faz mediante incursão a temas políticos [...]
exteriorizando o fenômeno da judicialização da política e da politização da justiça [...]” (NALINI, 2003,
p. 131), onde o juiz é o encarregado de “[...] extirpar do sistema qualquer ato normativo que se afaste
da vontade constitucional” (NALINI, 2003, p. 129, grifo do autor), assim como, intervir nas políticas
públicas “[...] quer para implementá-las, quer para corrigi-las quando equivocadas [...]” (GRINOVER,
2010, p. 36).
Muito “embora não tenham o batismo da vontade popular, magistrados e tribunais
desempenham, inegavelmente, um poder político, inclusive o de invalidar atos dos outros dois
Poderes” (BARROSO, 2012, p. 27-28).
O controle do Poder Judiciário, “[...] na escolha das variáveis essenciais das políticas públicas
(fins, meios e prioridades)” (BADIN, 2013, p. 41), sobre o Poder Legislativo ou sobre o Poder
Executivo, procura garantir a efetividade dos direitos sociais estabelecidos na constituição de 1988,
no entanto, essa crescente atuação, mesmo que legitimada constitucionalmente, tem sido apontada
como um risco à harmonia entre os três poderes do Estado.
De acordo com o Princípio da Separação de Poderes, há um controle recíproco sobre as
atividades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, “[...] de modo a impedir o surgimento de
instâncias hegemônicas, capazes de oferecer riscos para a democracia e para os direitos
fundamentais”, por sua vez, cada um dos Poderes “[...] interpretam a Constituição, e sua atuação
deve respeitar os valores e promover os fins nela previstos”, porém, “[...] em caso de divergência na
interpretação das normas constitucionais ou legais, a palavra final é do Judiciário” (BARROSO, 2012,
p. 30).
A constituinte foi eloquente em enunciar que “[...] a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito [...]” (BRASIL, 1988, Título II, Capítulo I, Artigo 5º, Inciso XXXV),
contudo, “[...] o Judiciário é posto em situação extremamente difícil quando é chamado a proteger o
direito à saúde e outros direitos sociais reconhecidos na Constituição” (FERRAZ, 2007, p. 3), pois os
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outros Poderes vem “[...] denunciando a superestrutura jurídica como uma instância de poder e
dominação” (BARROSO, 2012, p. 29), podendo “[...] subverter a normal divisão de atribuições entre
os três poderes” (BADIN, 2013, p. 41).
Os integrantes do Poder Judiciário “[...] não são agentes públicos eleitos” (BARROSO, 2012,
p. 27-28), portanto, essa atuação na política padece de “[...] grande déficit democrático, na medida
em que não são eleitos nem arcam com a responsabilidade política das decisões que tomam”
(BADIN, 2013, p. 41).
Se por um lado, é apontado que os “[...] juízes não teriam legitimidade democrática ou
capacidade técnica para interferir em complexas áreas como a da saúde”, por outro, a não
intervenção “significaria verdadeira abdicação do Judiciário de sua função de protetor dos direitos
fundamentais e consequente desvalorização do direito à saúde, que ficaria totalmente à mercê da
vontade política de nossos governantes” (FERRAZ, 2007, p. 3), em verdade, “[...] onde inexiste a
possibilidade do amparo judicial, há, sempre, a perspectiva sombria representada pela realidade
opressiva e intolerável do arbítrio do Estado” (MELLO-FILHO, 2003, p. 23, grifo do autor).
Neste sentido, “[...] o que tem assegurado o mínimo de poder real à sociedade não
representada no parlamento e desrespeitada pelo Executivo é, muito mais do que a harmonia tida
como ideal, a permanente tensão entre os Poderes [...]” (PINTO, 2013, p. 40), pois, “ao exercer sua
missão controladora de legitimidade e verdadeiramente moderadora em relação aos demais poderes
e entidades detentoras de força legítima, o Judiciário não está exorbitando, mas atendendo à tarefa
para o qual o preordenou a Constituição” (NALINI, 2003, p. 133).
Portanto, com a função precípua de defender os direitos constitucionais violados, “[...] esse
controle não fere o princípio da separação dos Poderes, entendido como vedação de interferência
recíproca no exercício das funções do Estado [...]” (GRINOVER, 2010, p. 35).
Nestes casos, as ações dos representantes do Judiciário brasileiro são pautadas,
fundamentalmente, no sistema da civil law, pragmática em relação ao texto constitucional e à lei,
onde “o instrumental dogmático é forjado, assim, para favorecer a decidibilidade dos conflitos, a partir
de respostas que são previamente dadas, de forma mais ou menos clara, no ordenamento jurídico”
(BADIN, 2013, p. 28), expressando a defesa da vida como um bem da humanidade que deriva do
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, do qual advêm os direitos sociais reconhecidos e
positivados, assim, a justiça institucional do Estado procura cumprir o seu dever ao exercer o controle
sobre o Poder Executivo, quando este oferece risco aos direitos individuais subjetivos, no caso
concreto, restringindo o fornecimento do medicamento, prescrito como essencial, ao cidadão que tem
direito a uma assistência integral.

A partir da invariante axiológica primordial representada pela pessoa humana
configura-se todo um sistema de valores fundantes [...] de uma forma de vida
compatível com a dignidade humana, [...] em função dos quais se impõem
imperativamente deveres ao Estado, com a correspondente constelação de direitos
subjetivos públicos. Somente assim se realiza o Estado Democrático de Direito
proclamado logo no artigo primeiro da Constituição Federal (REALE, 2002, p. 276,
grifo do autor).
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O valor fundamental da pessoa humana “[...] é a dignidade individual de todas as pessoas, de
toda a família humana”, que está “[...] acima da vontade dos poderosos, acima do poder econômico,
do poder político [...]”, e corresponde “[...] a base de uma concepção ética” (MONTORO, 2003, p. 39).
O Judiciário entende que as ações do Executivo devem ser consoante com o que está
disposto na norma e com a defesa dos valores da dignidade humana, assim, parte do Princípio da
Legalidade, não acatando os argumentos pautados na normalização político-administrativa que não
preveem a concessão do mínimo existencial necessário para a garantia de uma vida qualificada.
Ressalta-se que, o sistema de justiça, ao garantir a aplicabilidade máxima do direito, não considera o
impacto e as “[...] consequências de suas decisões [...]” (BADIN, 2013, p. 21) para o sistema de
saúde.
O mínimo existencial é “[...] um direito às condições mínimas de existência humana digna que
exige prestações positivas por parte do Estado [...]” (GRINOVER, 2010, p. 18, grifo do autor).
Não se mostrará lícito [...] ao Poder Publico, em tal hipótese – mediante indevida
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo
artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e
dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, deste
modo, que a cláusula da ‘reserva do possível’ [...] não pode ser invocada, pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder
resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade (BRASIL, 2010b, p. 757758).

A omissão do Estado na garantia do mínimo existencial “[...] justifica a intervenção do
Judiciário nas políticas públicas, para corrigir seus rumos ou implementá-las” (GRINOVER, 2010, p.
18), conferindo uma “[...] eficácia forçada à política social” (DE PAULA, 2002, p. 62), visto que,

A meta central das constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode
ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de
partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além
da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-seão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas
depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos
remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial,
como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz
de conviver produtivamente com a reserva do possível (BRASIL, 2010b, p. 758).

A ação do Judiciário propugnando pela cidadania, “[...] não por vontade política própria”
(BARROSO, 2012, p. 29), expressa um modo “[...] expansivo de interpretar a Constituição,
potencializando o sentido e alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário”, procurando
contornar “[...] o processo político majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou
incapaz de produzir consenso”, contudo, “os riscos da judicialização [...] envolvem a legitimidade
democrática, a politização da justiça e a falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir
determinadas matérias” (BARROSO, 2012, p. 31).
Nesta orientação prática, não podemos desconsiderar que há um déficit técnico e cientifico do
magistrado em determinadas matérias, por este motivo, pode não ser "[...] o árbitro mais qualificado,
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por falta de informação ou conhecimento específico”, deste modo, “[...] deverão eles prestigiar as
manifestações do Legislativo ou do Executivo, cedendo o passo para juízos discricionários dotados
de razoabilidade” (BARROSO, 2012, p. 30).
Em conformidade com a doutrina, os juízes distinguem os atos administrativos em duas
categorias, os vinculados e os discricionários, “[...] no primeiro caso, o juiz deve verificar se houve
perfeita subsunção dos fatos à norma; no segundo, respeitar o juízo de conveniência e oportunidade
feito pelo administrador” (BADIN, 2013, p. 70), no segundo caso, o juiz analisará “[...] se o
administrador público ou o responsável pelo ato guerreado pautou sua conduta de acordo com os
interesses maiores do indivíduo ou da coletividade, estabelecidos pela Constituição e nas leis”,
confrontando com a pretensão do autor da ação, mais especificamente, analisando “[...] a
razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público” (GRINOVER, 2010,
p. 23, grifo do autor).
Assim, essa análise do judiciário é pautada pela regra da razoabilidade, que “[...] mede-se
pela aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade” (GRINOVER, 2010, p. 19).
O Princípio da Proporcionalidade, por sua vez, permite a “[...] busca do justo equilíbrio entre
os meios empregados e os fins a serem alcançados” (GRINOVER, 2010, p. 19, grifo do autor),
permitindo ao “[...] intérprete ponderar os princípios constitucionais em um determinado caso
concreto, de forma a extrair a solução que preserve, da melhor forma possível, a eficácia de todos
[...]” (BADIN, 2013, p. 72).
Nesta linha interpretativa, a lógica do Judiciário em matéria das prestações Estatais é
fundamentada na igualdade de direitos entre os cidadãos, assim como na equidade, na medida em
que a satisfação desses direitos possa contribuir com a garantia de oportunidades fundamentais e
existenciais, tal como é frequentemente documentado e declarado nos autos dos processos.
Operando sobre causas cíveis relacionadas ao fornecimento de medicamentos, o Judiciário
procura concretizar o direito à saúde através da exigência do fornecimento das provisões necessárias
para um mínimo de cuidado ao cidadão, em uma situação de vulneralidade.
Deste modo, em um incremento exponencial do número de ações judiciais, os “[...] juízes vêm
ordenando aos serviços públicos de saúde, em todos os níveis da Federação, que financiem
tratamentos originariamente não contemplados na política de saúde [...]”, geralmente, esses
tratamentos “[...] são de elevadíssimo custo, disponíveis apenas no exterior e, frequentemente, tão ou
menos eficazes que os disponíveis no sistema público de saúde” (FERRAZ, 2007, p. 3).
Se por outro lado, a gestão e o sistema de regulamentação de medicamentos podem estar
negligenciando a validação e a incorporação de um medicamento de alto custo, com alto valor
terapêutico, nas relações de provisões disponibilizadas ao cidadão, por outro lado, há o risco da
supervalorização, por parte do Judiciário, da prescrição realizada pelo médico que acompanha e
cuida do paciente, sem considerar com acuidade a questão dos benefícios ou eficácia que
determinado medicamento pode trazer.
Frequentemente, os juízes não consideram o parecer negativo do próprio núcleo técnico
especializado do judiciário ou se há regulamentação do fármaco no território nacional, neste sentido,
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tem sido comum a concessão de medicamentos de alto custo de uso off label ou em fase de teste,
com o risco de não oferecer benefícios necessários ou consideráveis ao tratamento.
Efeitos não menos graves, podem ser observados quando o Judiciário não considera a
natureza econômica de sua decisão (GUIMARÃES, 2008).
Tal fato pode contribuir para a defesa, indireta, dos interesses mercadológicos, e, por esse
motivo, a judicialização pode chegar a representar uma estratégia da indústria para conquistar
consumidores, “[...] para recuperar o poder de mercado em países com sistemas de saúde liderados
por administrações públicas e não conduzidos pelo mercado” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011,
tradução nossa), contribuindo com a crescente mercantilização e medicalização da vida.
Destarte, deve-se “[...] questionar a posição quase unânime do Judiciário brasileiro de
interpretar o direito à saúde como um direito individual ilimitado a todo e qualquer tratamento,
procedimento ou medicamento” (FERRAZ, 2007, p. 3).

[...] o juiz deve ser municiado com informações sobre a saúde pública, a fim que, no
lugar de decidir exclusivamente com base em um raciocínio jurídico, possa agregar
dados relacionados aos impactos de sua decisão no referido sistema de saúde [...] a
fim de que sejam alcançados resultados capazes de assegurar a tutela dos direitos à
saúde de modo eficiente, sem a emissão de ordens judiciais desconectadas das
preocupações com a gestão do SUS (FRANCO, 2010, p. 04-05).

O simples fato de “[...] ignorar que tais direitos dependem de políticas públicas complexas,
que têm custos e que os recursos para atendê-los são escassos, porém, não é resposta adequada a
esse importante desafio” (FERRAZ, 2007, p. 3).
Assim como no sistema de saúde, que considera os usuários em sua integralidade, o sistema
judiciário deve realizar uma análise integral de cada caso de interesse individual (levando em
consideração todos os fatores determinantes e condicionantes do pleito), considerando, também, a
organização e o funcionamento do sistema de saúde, bem como os seus desafios, procurando
acessar as especificidades que envolvem tanto o cidadão quanto o sistema de saúde em questão.
Diante dos riscos de intervenção imperiosa e excessiva nas políticas públicas, a doutrina
estabelece alguns limites para a atuação do Judiciário, tais como: “[...] a restrição à garantia do
mínimo existencial; a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público
e a irrazoabilidade da escolha do agente público; a reserva do possível [...]” (GRINOVER, 2010, p.
36).
Grinover (2010, p. 36) defende que a “[...] a estrita observância desses limites, assim como o
correto entendimento do que sejam políticas públicas, é necessária e suficiente para coibir os
excessos do Poder Judiciário [...]”.
Tal como foi abordado, a judicialização corresponde a um fenômeno multiordem, que envolve
questões econômicas, sociais e políticas, onde, de uma forma geral, a política procura exercer seu
poder regulador sobre a vida, que por sua vez, procura refúgio (proteção e potenciação) no direito
positivado para concretização do que é inato ao homem, ou seja, a garantia de uma vida digna e
qualificada. Essa resistência imposta pelo cidadão que acessa o Judiciário, em resposta à sua
sujeição aos cálculos do governo, advém da potência da vida que procura instituir uma política
plenamente a seu favor.
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4.5. Judicialização

A judicialização da saúde é gerada pelo crescente acesso de cidadãos, vulnerados e
declarantes de hipossuficiência financeira, ao Judiciário para a aquisição de serviços, medicamentos
ou insumos que não estão previstos nas relações de provisão do Estado, seja em virtude da limitação
orçamentária e do planejamento orientado para a maximização do bem-estar coletivo, o que indica
“[...] ‘resistências’ aos direitos sociais como direitos subjetivos [...]” (SARLET, 2008, p. 183) por parte
do Executivo, ou, em virtude da blindagem regulatória diante dos interesses bioeconômicos da
indústria farmacêutica, que procuram influenciar a política pública.
Esse fenômeno é desencadeado, fundamentalmente, pela “[...] crescente procura e atuação
do Judiciário na solução de demandas e tensões que, via de regra, costumavam ou deveriam ser
solucionadas/regulamentadas com o exercício das funções inerentes aos Poderes Executivo e
Legislativo” (GALLO, 2009, p. 10).
A judicialização advém do caráter principialista da Constituição de 1988 que, elaborada e
promulgada em um contexto de redemocratização, “[...] foi eloquente ao fortalecer o judiciário”
(NALINI, 2003, p. 130), permitindo “o envolvimento do Poder Judiciário na esfera política [...]”
(BORGES; UGÁ, 2010, p. 60) e ampliando o poder do juiz em “[...] aferir compatibilidade dos atos
normativos com regras ou princípios constitucionais” (NALINI, 2003, p. 132), o que tem permitido o
maior acesso do cidadão em virtude de sua “dilatada eficácia” (NALINI, 2003, p. 132).
Assim, com a judicialização ocorre “[...] uma transferência de poder [decisório] para juízes e
tribunais [...]” (BARROSO, 2012, p. 24), que passam a exercer o controle sobre os atos legislativos e
administrativos que, alegadamente, tendem a cercear direitos invioláveis e indissociáveis da
dignidade humana.
Entretanto, há o indicativo de que “[...] a sobreposição das decisões judiciais e do arcabouço
normativo às opções políticas representam uma ameaça à própria democracia e à complexidade
interna desses sistemas [...]” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 106), especialmente, “quando a
decisão jurídica não considera as políticas públicas, formalizadas juridicamente, que envolvem os
direitos sociais, corre o risco de atuar fora dos limites estruturais do sistema jurídico. Disso resulta um
Judiciário que decide politicamente [...] e uma política judicializada [...]” (MARQUES; DALLARI, 2007,
p. 106), suscitando “[...] questões cruciais que estão no cerne dos debates atuais sobre saúde no
mundo inteiro: o acesso à tecnologia e a prestação de serviços de saúde, o financiamento e a
sustentabilidade de programas de tratamento, o fortalecimento de sistemas de saúde e a melhoria
dos resultados” (BIEHL; PETRYNA, 2016, p. 176).
Alguns estudos indicam uma “[...] relativa despreocupação das instâncias condutoras e
julgadoras das ações com as questões relativas ao uso racional dos medicamentos e os possíveis
danos oriundos da má indicação e do mau uso” (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005,
p. 533), o que pode comprometer “[...] o acesso à assistência à saúde de qualidade” (MACHADO et
al., 2011, p. 597), na medida em que conduz à

“[...] aquisição de medicamentos com poucas

evidências de sua eficácia e segurança, a custos elevados, mesmo havendo substitutos para eles
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com eficácia, segurança e custo-efetividade bem determinados [...]” (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 221),
logo, uma das consequências inevitáveis, é que a judicialização “[...] tende a se constituir
predominantemente em um estímulo à medicalização e em um obstáculo para o uso racional de
medicamentos” (MACHADO et al., 2011, p. 597).
A “[...] judicialização contraria as prioridades em saúde pública do Brasil” (MACHADO et al.,
2011, p. 596), pois, “[...] gera realidades sociomédicas extremamente complexas, além de enormes
desafios administrativos e fiscais [...]” (BIEHL; PETRYNA, 2016, p. 176), devido ao aumento da “[...]
irracionalidade no uso do recurso financeiro público [...]” (VIEIRA; ZUCCHI, 2007, p. 221), logo, “a
judicialização resume a política de saúde à dispensação do medicamento de alto custo” (DINIZ;
MEDEIROS; SCHWARTZ, 2012, p. 487) e desconsidera “[...] todo o planejamento, as políticas de
saúde, as pactuações entre gestores, os serviços sistêmicos que se transformam em bens e produtos
isolados, tal qual um balcão desregulado de serviços ou uma farmácia pública” (SANTOS, 2013, p.
04), o que prejudica a operacionalização e a efetivação racional da política pública de assistência
farmacêutica, voltada mais para o cuidado que, propriamente, para o uso extensivo de tecnologias.
O Judiciário tende a ignorar “[...] que os direitos foram instituídos, de forma ampla e atrelada à
elaboração de políticas sociais e econômicas” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 105), direcionadas a
uma dimensão coletiva (CHIEFFI; BARATA, 2009; MEDICI, 2010), deste modo, “[...] as decisões
judiciais vêm influindo na função de tomada de decisões coletivas com base nas necessidades
individuais dos autores” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 105).

É claro que o Estado não pode ser negligente frente a indivíduos que correm risco
de vida iminente. No entanto, como o direito à assistência farmacêutica depende de
uma política pública para ser garantido, sob a perspectiva da justiça distributiva, é
preciso que as necessidades individuais sejam contextualizadas dentro da política
pública de medicamentos. Assim, a noção de justiça distributiva pode nortear a
prestação coletiva e o próprio atendimento às necessidades terapêuticas individuais
(MARQUES; DALLARI, 2007, p. 106).

Neste sentido, questiona-se a legitimidade e a “[...] capacidade técnica do Poder Judiciário
para intervir na organização e gestão do sistema de saúde” (GOMES et al., 2014, p. 41), pois,
observa-se uma “[...] falta de adoção de critérios pelo Poder Judiciário na questão do fornecimento de
medicamentos” (BORGES; UGÁ, 2010, p. 62), visto que, “[...] tem se manifestado sempre em favor
do usuário quando se trata de solicitações sobre medicamentos, independentemente de ser aquele
medicamento padronizado [...]” (BORGES; UGÁ, 2010, p. 61).

Esse fenômeno tem duas vertentes que não podemos ignorar: a insuficiência dos
serviços públicos e a eficiência de uma estrutura que se organiza para incentivar a
judicialização (indústria farmacêutica, lobistas, advogados; uma indústria para
incorporar medicamentos e tecnológicas no cotidiano do SUS sem registro na
ANVISA). Separar o joio do trigo nessa seara, que lida com a vida humana e suas
fragilidades e o poder médico, é fato complexo e assim seguimos num SUS, com
dificuldades ainda para se estruturar e que se desestrutura ante os mandados
judiciais diários [...] (SANTOS, 2013, p. 04).

No cenário de excessiva judicialização “[...] não se deve negligenciar a função das forças de
mercado na judicialização – uma mistura de estratégias de marketing farmacêutico que visam a
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prescrições médicas e aquecem a demanda de pacientes [...]” (BIEHL; PETRYNA, 2016, p. 176),
onde “os grandes volumes financeiros movimentados fazem com que os resultados da judicialização
de medicamentos sejam objeto de interesse dessas empresas” (MEDEIROS; DINIZ; SCHWARTZ,
2013, p. 1094), interesse bioeconômicos “[...] daqueles que produzem inovações na produção de
diagnósticos, equipamentos, medicamentos e terapias em saúde” (MEDICI, 2010, p. 84), “[...]
inacessíveis financeiramente aos autores” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 105). Neste contexto, “[...]
o próprio cidadão usuário pressiona pelo uso, desconhecendo seu papel de objeto do capital”
(CARVALHO, 2005, p. 101) e os “gestores, profissionais, promotores, juízes e advogados podem
todos imaginar estar servindo ao ser humano cidadão, mas, no fundo, estão servindo a ganância dos
que lucram com a doença alheia” (CARVALHO, 2005, p. 104).
Alguns estudos desvelam a organização de uma superestrutura de redes, protagonizadas
fundamentalmente por médicos e advogados do setor privado, financiados pela indústria
farmacêutica, para a promoção de interesses de mercado com a judicialização de medicamentos, os
quais, são recorrentemente citados em distintos processos com a mesma pretensão de medicamento
(MACHADO et al., 2011; CAMPOS-NETO et al., 2012; MEDEIROS; DINIZ; SCHWARTZ, 2013, p.
1094).

O capital, sem alardes, subverteu a lógica do novo sistema de saúde e apropriou-se
do termo 'integralidade' dando a ele o conceito pleno de que todos os exames, todas
as terapias, todas as especialidades, sem o mínimo critério, devam ser dispensados
a todos. O capital, entendendo como seus efetores a indústria e comércio, fez três
grandes alianças para lograr êxito. Aliou-se a profissionais de saúde, a cidadãos
usuários e, mais recentemente, ao Judiciário e ao Ministério Público. Esta última
aliança veio de forma unilateral, inconfessa e indireta. Tudo muito bem mediado pelo
marketing” (CARVALHO, 2005, p. 100).

Entretanto, apesar dos impactos negativos, anteriormente abordados, a judicialização pode
resultar benefícios para o cidadão, pois, com “[...] a reconfiguração da relação entre os poderes
estatais e a sociedade foi possibilitada a criação/ampliação de um espaço alternativo para o exercício
da cidadania” (GALLO, 2009, p. 01).
Esse espaço de litígio, em matéria de saúde, permite evitar a negligência e/ou a omissão do
Estado na operacionalização do direito à saúde e na garantia da satisfação das necessidades em
saúde (VIEIRA; ZUCCHI, 2007; BORGES; UGÁ, 2010; DINIZ; MEDEIROS; SCHWARTZ, 2012;
CARLI, 2014; MACÊDO et al., 2015), visto que, “existem vazios assistenciais e dificuldades no
acesso às políticas de saúde pública que ganham maior visibilidade com as ações judiciais, geram o
debate necessário e propiciam o alcance de soluções” (CAMPOS-NETO et al., 2012, p. 790).
A despeito do antagonismo entre os pontos positivos e negativos desse fenômeno, observase que a judicialização pode resultar em “[...] um efeito indutor no processo político, não só alterando
as políticas públicas já em curso, mas indicando como devem ser pensadas as políticas para o futuro
[...]” (BORGES; UGÁ, 2010, p. 67).
Neste sentido, a judicialização da saúde “[...] expõe limites e possibilidades institucionais
estatais e instiga a produção de respostas efetivas pelos agentes públicos, do setor saúde e do
sistema de justiça” (PEPE et al., 2010, p. 2406).
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Portanto, diante da complexidade desse fenômeno, torna-se importante compreender as
percepções e perspectivas dos agentes públicos acerca desse tema. Ressalta-se, que a expressiva
maioria dos estudos científicos sobre a judicialização, adotam dados secundários como fontes
documentais para análise, sejam oriundas de documentos processuais, ementários ou até,
propriamente, revisões de literatura. Neste sentido, torna-se relevante a operacionalização de mais
pesquisas que deem voz às partes envolvidas nesses litígios, tanto do sistema de saúde quanto do
sistema de justiça, procurando compreender e contrastar as suas percepções, sentidos, argumentos,
modos de agir e os respectivos parâmetros éticos adotados para as deliberações, desvelando, assim,
as suas intencionalidades e contribuições para a defesa da vida e para a promoção de um cuidado
resolutivo em saúde.
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PARTE II

PROBLEMA, OBJETIVOS E METODOLOGIA
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CAPÍTULO 05: CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A vida do cidadão-vulnerado que necessita de cuidado é alvo de poderes do Estado, dos
profissionais, da indústria, do mercado, entre outros, enfim, são diversos os biopoderes e as
biopolíticas que tendem a remodelar, modificar ou ressignificar a vida.
O biopoder, que tem por objeto a vida biológica, é exercido pela disciplina e pela biopolítica,
respetivamente, sobre os indivíduos e sobre a população, em um domínio predominante da norma e
não da lei (FOUCAULT, 2010, 1994c).
A sociedade disciplinar que, em meados do século XX com o advento biotecnológico,
transformou-se em “sociedade de controle” (DELEUZE, 1992, p. 219; HARDT; NEGRI, 2010, p. 42),
onde a norma é direcionada ao controle da subjetividade, às condutas, aos comportamentos, às
condições de normalidade e de anormalidade, com a “[...] extensão indefinida e sem limites da
intervenção do saber [poder] médico” (CASTRO, 2009, p. 299) sobre a vida humana que, em um
âmbito populacional, podemos denominar de biopolítica da medicina. Neste caso, a medicalização é
a “[...] função política da medicina [...]” (CASTRO, 2009, p. 299).
De fato, “[...] os médicos do século XX estão inventando uma sociedade da norma e não da
lei [...]”, de modo que, com a medicina “[...] dotada de um poder autoritário com funções de
normalização”, a ação do médico, no campo individual, passa a compor dada vez mais os domínios
da disciplina e do controle (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa).
Este poder nosológico e medicalizante da medicina na sociedade contemporânea, endossado
em grande parte pelo complexo médico-industrial, está na contramão de um cuidado que se propõe
ético, podendo gerar a injustiça na aquisição de bens e serviços, fortalecendo a iniquidade em saúde.
Iniquidade em saúde, tanto em relação ao acesso à justiça, por cidadãos em condições mais
acentuadas e particulares de vulnerabilidade, quanto ao acesso a terapias eficazes de menor custo,
fornecidas pelo setor publico que, através da normalização político-administrativa, procura regular
tanto as provisões quanto a vida, estabelecendo critérios de custo-efetividade para a maximização do
bem-estar comum.
Neste sentido, tanto a medicina quanto o Estado, que produzem um cuidado que se propõe
ético, acabam, respectivamente, incluindo o cidadão-vulnerado na lógica do mercado e relegando-o à
margem das prestações públicas, como uma mera vida biológica, literalmente, uma vida banida das
provisões estatais.
Se a vida qualificada e digna é um bem inalienável, interrogamos como a política da vida tem
resistido aos modos de exclusão-inclusão impostos ao cidadão-vulnerado e como a potência da vida
tem propugnado por um cuidado ético.
A política a favor da vida, ou seja, a biopolítica dos de baixo, é a “[...] possibilidade de uma
nova ontologia que deriva do corpo e de suas forças” (LEMKE, 2011, p. 72, tradução nossa), que
advém do direito à vida, o qual, opera como biopotência para um cuidado ético em saúde.
Não olvidamos que o empoderamento do cidadão se deve, em grande parte, ao fato de que,
o direito à vida e à saúde, se tornaram um “imperativo categórico” (KANT, 2006, p. 29) no
ordenamento jurídico de nossa sociedade e são amplamente defendidos no âmbito da microjustiça.
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Deste modo, quando a vida reivindica saúde e qualidade, surgem os conflitos que emanam
da normalização médica e da normalização político-administrativa, caracterizando a judicialização no
contexto da microjustiça de medicamentos, que é um espaço de disputa, que perpassa todas as
etapas de um contencioso, desde o início do litígio, ou seja, com a prescrição de medicamento não
padronizado pela política pública e a consequente negativa de fornecimento pelo Executivo, até o seu
desfecho, com a deliberação do Judiciário para o fornecimento, ao cidadão, do que foi prescrito como
essencial à vida.
Se por um lado, há na sociedade moderna um predomínio da normalização médica sobre a
lei, por outro lado, é com a lei que se concretiza os interesses subjetivos impostos pela medicina,
como é o caso do Brasil com a microjustiça de medicamentos, especialmente, os oncológicos de alto
custo, onde, o Judiciário, como guardião do direito à saúde, tem reconduzido o cidadão-vulnerado e
excluído às provisões públicas, através do controle jurídico, exigindo do Executivo o fornecimento do
medicamento pleiteado.
Deste modo, o Judiciário vem fortalecendo o exercício da cidadania e contribuindo para a
resistência à sujeição promovida pela ação das políticas que se impõem negativamente sobre a vida,
garantindo, assim, indiretamente, um modo de cuidado, mais especificamente, um cuidado mínimo,
com a concessão de provisões apresentadas e indicadas como essenciais à vida.
Portanto, a politização do Judiciário a favor da vida ou a biopolítica da justiça institucional,
com seu pragmatismo, tem se aproximado mais da biopolítica dos de baixo (afirmativa e ascendente),
na medida em que propugna pelos direitos inalienáveis do cidadão, quando em comparação, com a
biopolítica administrativa do Estado que, em uma perspectiva utilitarista e com recursos limitados,
defende os direitos coletivos em detrimento dos individuais.
Entretanto, o Judiciário, ao procurar garantir a efetivação dos direitos constitucionalmente
reconhecidos e estabelecidos, tende a interpretar o princípio da integralidade em saúde, como
orientador da garantia de todos os produtos prescritos a todo e qualquer cidadão, de modo universal
e igualitário, desconsiderando os eventuais interesses que possam gerar tais demandas, deste modo,
tem garantido uma justiça igualitária ao invés de uma justiça equitativa – e talvez esse seja o grande
conflito entre Judiciário e Executivo na judicialização – seja pela expressiva demanda ou pela
dificuldade em conferir um olhar holístico e integral sobre o cidadão, observando sua complexidade
constitutiva, suas reais condições e prioridades.
A justiça equitativa é mais sensível frente às circunstancias particulares, assim como o
cuidado e a ética, a equidade se manifesta com mais acurácia no âmbito particular, nasce da relação,
no espaço da interação, da empatia e do reconhecimento, acima de tudo, do fato real e não de
abstrações.
Para Sen (2011), a justiça das instituições é importante, pois permite o controle da sociedade,
contudo, tem tendência de omitir-se à realidade do cidadão, uma vez que, embora todos sejam iguais
perante a lei, suas necessidades e desejos não são iguais, deste modo, havendo diversidade de
necessidades entre as pessoas, as oportunidades também não devem ser iguais em uma população
socialmente e economicamente desigual.
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Assim a equidade “[...] opera como um critério básico de orientação hermenêutica, atendendo
à ‘natureza, das coisas’ e, mais especificamente, à particularidade de cada caso” (REALE, 1974, p.
12), deste modo, “[...] a natureza do equitativo é uma correção da lei quando esta é deficiente em
razão da sua universalidade” (ARISTÓTELES, 2013, p. 116), logo, “o que origina o problema é o fato
de o equitativo ser justo, porém não o legalmente justo, e sim uma correção da justiça legal. A razão
disto é que toda lei é universal, mas não é possível fazer uma afirmação universal que seja correta
em relação a certos casos particulares” (ARISTÓTELES, 2013, p. 115).
De acordo com Reale (2002, p. 123), “enquanto a justiça em si é medida abstrata, suscetível
de aplicação a todas as hipóteses a que se refere, a equidade já é a justiça no seu dinâmico
ajustamento ao caso”.
Na perspectiva utilitarista do Executivo, a justiça em si é medida abstrata aplicada à
coletividade. Assim, o não fornecimento do medicamento prescrito, sob a justificativa da limitação
orçamentária ou por não estar contemplado no planejamento estatal, indica que não há o ajustamento
da justiça do administrativo ao caso particular, logo, há um comprometimento na eficácia do direito
subjetivo à saúde para que se garanta um modo de cuidado coletivo.
Tal contexto leva o cidadão a resistir aos cálculos da política regulatória, e para resistir “[...]
deve manifestar-se a potência, enquanto inventiva, móvel e produtiva como o poder [...] que, como
ele, ela vem de baixo [...]” (FOUCAULT, 1994c, p. 267, tradução nossa). Para Negri (2003) a
resistência é oriunda das subjetividades singularizadas na multidão (população) frente à imposição do
império (Estado).
É neste sentido que a potência da vida constitui resistências que permitem contrabalancear
poderes do qual o governo da vida é alvo.
Na microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo, quando o cidadão aciona a
justiça institucional do Estado, inicia-se um processo de argumentação entre o Judiciário e o
Executivo, envolvendo questões de justiça e de política relacionadas à vida, cujo desfecho, raramente
mediado pelo consenso, resulta em um controle do Judiciário sobre a política pública para garantir a
eficácia do direito subjetivo à saúde negado pelo Executivo.
Por parte do Judiciário, apesar de se tratar de um interesse individual, não há o ajustamento
da lei universal ao caso particular, pois, acentua-se o domínio das invariáveis axiológicas do
ordenamento jurídico, deste modo, ao garantir a efetivação do direito à saúde, também se garante um
modo de cuidado aplicável em igual medida a todos os que acionam o judiciário para fornecimento da
provisão requerida; o que tem refletido negativamente no orçamento público com o aumento
expressivo da judicialização e que, não se pode deixar de mencionar, pode estar contribuindo para o
fortalecimento de uma medicina voltada mais para o mercado do que para o cuidado.
Em ambos os casos não há a singularização do cuidado do cidadão-vulnerado, pois, tanto o
Executivo quanto o Judiciário agem com base na medida abstrata da igualdade e não na justa
medida da equidade, ou seja, enquanto o Executivo coletiviza o cuidado com base no planejamento e
alocação de recursos, o Judiciário coletiviza, com base na lei universal e em igual medida, o cuidado
a cada indivíduo inserido em uma multiplicidade, porém, apenas quando este acessa a justiça
institucional.
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A objetividade do cuidado se projeta em um sentido oposto ao da biopolítica dos de baixo,
que tem fundamentado sua análise crítica “[...] do ponto de vista das experiências de subjetivação e
de liberdade, isto é, de baixo” (NEGRI, 2003, p. 107).
Então, a grande questão é se essa objetividade do cuidado responderia com suficiência a
concepção ética do ato de cuidar.
Esse é um “problema interessante” (POPPER, 2004, p. 26) ou, em outras palavras, uma
“observação instigante” (KLIMOVSKY, 1997, p. 149), que exige uma maior exploração da ideia de
cuidado dos atores que interagem na microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo.
Presumimos, com base no exposto, que o cuidado, presente no enfrentamento das questões
do direito à saúde e acesso a serviços e produtos do SUS, no caso medicamentos oncológicos por
via judicial, pode ser por parâmetros de uma ética biomédica, centrada na medicalização; uma ética
de mercado, que opera por lógicas de distribuição do produto e é centrada na mercantilização da
doença ou da vida; uma ética utilitarista, centrada na maximização do bem-estar comum; ou,
propriamente, uma ética de cuidado, que age no zelo ao direito fundamental à saúde e, efetivamente,
na defesa da vida qualificada.
Nesta direção, visando evidenciar e compreender a lógica do Executivo, no sistema de saúde,
e do Judiciário, no sistema de justiça, a respeito do cuidado e sua orientação ética na microjustiça de
medicamentos de alto custo, à luz da biopolítica, surgem a perguntas que nortearão esta pesquisa:
I. Qual é a ideia de cuidado presente nos argumentos do Executivo e do Judiciário, nas
ações judiciais por medicamentos oncológico de alto custo no estado do Rio de Janeiro?
II. Quais as principais teses consideradas no momento da tomada de decisão, diante de
interesses ou direitos individuais e coletivos, e seus efeitos na defesa da vida do cidadãovulnerado-demandante?
III. Os parâmetros éticos, presente nos processos/casos, que orientam essas teses e o agir
das partes, operam como potência da vida ou como potência de morte?
Com este estudo, procura-se compreender como se expressa a judicialização, considerando
as éticas que orientam a ação e o cuidado que é produzido, através dos relatos, atos, argumentos e
contra-argumentos dos protagonistas envolvidos, diretamente ou indiretamente, nos conflitos que
compõem o espaço de disputa da microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo.
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CAPÍTULO 06: OBJETIVOS

Objetivo Geral

Analisar, na microjustiça de medicamentos de alto custo do estado do Rio de Janeiro, a ideia
de cuidado dos representantes do Executivo e do Judiciário, à luz da biopolítica, evidenciando as
teses e as éticas expressas nos processos-casos que operam como potência da vida, ou potência de
morte, para uma ética de cuidado.

Objetivos Específicos
 Analisar (análise da retórica e abordagem qualitativa em profundidade) a dinâmica entre a
política da vida e a política sobre a vida, assim como a dinâmica entre a biopotência e o biopoder, no
contexto da microjustiça de medicamentos;
 Analisar e identificar (dialética, análise da retórica, fluxograma descritor e abordagem
qualitativa em profundidade) os conflitos presentes nos argumentos processuais e no agir cotidiano
dos representantes do Executivo (gestores) e do Judiciário (magistrados);
 Identificar e refletir (dialética, análise da retórica, fluxograma descritor e abordagem
qualitativa em profundidade) sobre os parâmetros considerados nas tomadas de decisões, que estão
presentes nos argumentos processuais e no agir cotidiano dos representantes do Executivo
(gestores) e do Judiciário (magistrados), relacionando-os às éticas (de mercado, biomédica, utilitarista
e de cuidado);
 Averiguar e analisar (análise da retórica e abordagem qualitativa em profundidade),
considerando a situação atual do cidadão, se esses parâmetros éticos operam como potência da vida
ou potência de morte, e se contribuem para a produção de um cuidado ético da vida pela ética de
cuidado com a vida.
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CAPÍTULO 07: METODOLOGIA

7.1. Delimitação empírica do objeto de pesquisa

O tema desta pesquisa é a judicialização e o seu recorte temático é a judicialização da
política de medicamentos oncológicos de alto custo.
A finalidade deste estudo foi investigar a ideia de cuidado estabelecido com o cidadãovulnerado, na perspectiva dos representantes do Judiciário, do Executivo e do próprio cidadão, assim
como, compreender a dinâmica entre a política da vida e a política sobre a vida, e, entre a
biopotência e o biopoder, no contexto da microjustiça de medicamentos; evidenciando os conflitos
entre as partes e os parâmetros éticos que orientam as tomadas de decisões, presentes tanto nos
argumentos processuais como no agir cotidiano dos participantes da pesquisa; e, por fim, refletir
como tais parâmetros operam como potência da vida, ou potência de morte, para um cuidado ético da
vida pela ética de cuidado com a vida.
Para alcançarmos esse propósito, realizamos uma “delimitação empírica do objeto de
investigação” (VÍCTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000, p. 45) através de uma busca no sítio eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), [www.tjrj.jus.br], entre os anos 2012 e
2014. O período utilizado na busca iniciou-se com a data da aprovação da última revisão da Relação
Estadual de Medicamentos Essenciais do Rio de Janeiro (REMERJ), em fevereiro de 2012, se
estendendo até o final de 2014, quando foi finalizada a seleção dos processos para o início da
exploração dos argumentos.
Com os unitermos “medicamento” e “câncer”, obtivemos 172 resultados de ementários de
processos cíveis. Excluímos as ações movidas contra planos de saúde e as originárias de municípios
do interior do estado, assim como os casos de requisição exclusiva de suplemento nutricional.
Esses critérios permitiram a seleção preliminar de seis processos julgados em segunda
instância no TJRJ (RIO DE JANEIRO (Estado), 2014), desses, obtivemos acesso à íntegra dos autos
de cinco processos, mediante a anuência dos juízes em suas respectivas Varas de Fazenda Pública
(04 processos arquivados) ou Câmaras Cíveis (01 processo em andamento), os quais foram incluídos
nessa pesquisa.
Os participantes dessa investigação foram os representantes do Poder Executivo (gestores e
coordenadores), do Poder Judiciário (desembargador), da Defensoria Pública (defensor), da
Procuradoria (procurador) e do Ministério Público (promotor), envolvidos, direta ou indiretamente,
nessas disputas judiciais em segunda instância no estado do Rio de Janeiro.
Os cidadãos (autores dos processos), incialmente incluídos nesse estudo, foram excluídos no
trabalho de campo, pois, embora tenham concordado em participar da pesquisa, verbalmente, por
ligação telefônica, e tenham respondido, informalmente, algumas perguntas do pesquisador, houve
dificuldade no agendamento para a realização de entrevistas presenciais, logo, não assinaram o
TCLE, porém, foram informados, por contato telefônico, sobre os objetivos da pesquisa e prestados
os esclarecimentos quanto a todas as etapas do processo, riscos, benefícios e divulgação de
resultados.
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Deste modo, por não terem assinado o TCLE, optamos por não utilizar os seus relatos,
diretamente transcritos, nos resultados, contudo, as contribuições dos cidadãos, permitiram orientar o
pesquisador na contextualização desse estudo.
Também não foram incluídos, como participantes da pesquisa, os litigantes de primeira
instância.
Destacamos que, procurando garantir o anonimato, tanto os participantes como os processos,
respectivamente, incluídos e selecionados para esta pesquisa, não foram identificados, para isso
utilizamos um código de letras e números para cada entrevistado: “D” para o desembargador, “G”
para o gestor, “PE” para o procurador estadual, “DP” para o defensor público estadual e “P” para o
promotor estadual, seguido de um número arábico que representa a ordem cronológica da realização
das entrevistas, exemplo: “D7” a entrevista de nº 7 foi realizada com um desembargador.
A operacionalização desta investigação contou com três etapas distintas e sucessivas: (1ª) a
exploração inicial dos argumentos processuais, categorizando as partes de acordo com a afinidade
argumentativa, através da dialética (ABBAGNANO, 2007; BLACKBURN, 1997; FICHTE, 2005;
JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008; MORA, 2001), e evidenciando os núcleos de sentido argumentativo
(MINAYO, 2010), para a elaboração e personalização do roteiro de entrevista; (2ª) o trabalho de
campo, com a aplicação do roteiro para entrevista semiestruturada junto aos participantes (MINAYO,
2010); (3ª) apresentação dos resultados, análise e discussão, que integra, metodologicamente, a
análise da retórica (HIRSCHMAN, 1992; PERELMAN, 2004; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2014) com a abordagem qualitativa em profundidade (MINAYO, 2010).

7.2. Primeira etapa da pesquisa: exploração inicial dos argumentos processuais

Na primeira etapa, preparatória para o trabalho de campo, foi realizada a exploração inicial do
conteúdo dos processos selecionados, dados secundários, com atenção aos núcleos de
argumentação das partes envolvidas, o que permitiu a imersão do pesquisador no objeto de estudo.
Como documentos, fonte de dados secundários, utilizamos os autos dos cinco processos
selecionados na delimitação empírica do objeto da pesquisa, especialmente, a íntegra dos acórdãos
dos casos em estudo. O acesso à documentação física completa de cada um dos processos, em
suas respectivas Varas de Fazenda Pública ou Câmaras Cíveis, permitiu o contato do pesquisador
com os principais argumentos utilizados no contencioso, fundamentais para o desenvolvimento das
etapas subsequentes dessa pesquisa.
Esses argumentos, oriundos da própria prática dos participantes, indicaram as afirmações
empíricas que auxiliaram a investigação de campo, que se propôs a averiguar as opiniões e os
modos de agir de cada parte, de modo interpretativo, “[...] à procura do significado” (GEERTZ, 2008,
p. 04) e da intencionalidade dos atos.
A exploração inicial dos argumentos permitiu estruturar, didaticamente, a distribuição das
partes em categorias orientadas pela dialética.
Essa categorização, classificatória, consistiu em distribuir os personagens dos processos com
base na sua orientação, correspondência e afinidade argumentativa, ou, em outras palavras, de
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acordo com as teses defendidas em contraditório, assim, a partir de uma perspectiva dialética,
classificamos os personagens dessa pesquisa em três grupos distintos: os téticos, os antitéticos e os
sintéticos.
O termo dialética vem do grego dialektikê que designa a arte do debate ou da conversação
“fundamentalmente, o processo de raciocínio que leva à obtenção da verdade e do conhecimento
acerca de qualquer assunto” (BLACKBURN, 1997, p. 99), permitindo “[...] passar da multiplicidade à
unidade e mostrar esta como fundamento daquela” (MORA, 2001, p. 183). Em um sentido mais
técnico, a dialética representa “[...] um tipo de argumento [...] um confronto [...] não ocorre
necessariamente entre dois interlocutores e sim, por assim dizer, ‘dentro do mesmo argumento’ [...]”
(MORA, 2001, p. 182).
Para Sócrates (apud

17

BLACKBURN, 1997, p. 99) “[...] a dialética é o processo de descoberta

da verdade [...] para expor as contradições e as dificuldades da posição adotada por um oponente”;
em Platão (apud

18

JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 73) “a dialética é um instrumento de busca da

verdade [...]”; em Aristóteles (apud

19

BLACKBURN, 1997, p. 99-100) “[...] a dialética é qualquer

inferência racional baseada em premissas prováveis”; já Fichte (2005, p. 109, tradução nossa) utiliza
a dialética para compreender “[...] a realidade e a aplicabilidade do princípio da moralidade”; Hegel
(apud

20

JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 73) refere-se à dialética como “[...] movimento racional

que nos permite superar uma contradição. Não é um método, mas um movimento conjunto do
pensamento e do real [...]”, que “[...] se realiza em três fases: tese, antítese e síntese [...]” (HEGEL
apud

21

JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 56).
De um modo geral, a dinâmica da dialética se manifesta em um litígio judicial, onde se podem

observar as discordâncias, as contradições e os antagonismos entre as partes, cabendo ao julgador a
concretização de uma síntese racional da realidade, que se aproxima da verdade, procurando
solucionar o conflito inicial. Para Fichte (apud

22

ABBAGNANO, 2007, p. 907) a síntese busca “[...] nos

opostos a característica graças à qual eles são idênticos”, no nosso caso, recorrendo à hipótese da
pesquisa, acreditamos que as partes em questão são iguais na preocupação, seja em uma dimensão
coletiva ou individual, com o cuidado, o questionamento seria qual é a ética (de mercado, biomédica,
utilitarista ou de cuidado) que orienta esse cuidado em cada grupo da dialética, ou, que opera
simultaneamente em todos os grupos apesar dos argumentos em oposição. Para esse intento, a
análise pautada na “Nova Retórica” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014), que será utilizada
na terceira etapa dessa pesquisa, privilegia os debates e indica ser fundamental tratar “[...] e analisar
os argumentos que governam as decisões. Já não se trata de privilegiar a univocidade da linguagem,
a unicidade a priori da tese válida, mas sim de aceitar o pluralismo, tanto nos valores morais como
nas opiniões” (MEYER, 2014, p. XX).

17

Não foi especificado o ano e a obra, refere-se a ideia, reflexões, método de trabalho e ao conjunto da obra do
autor citado.
18
Idem.
19
Idem.
20
Idem.
21
Idem.
22
Idem.
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Assim, “o sistema da dialética consiste em ultrapassar a contradição entre tese e antítese por
meio da síntese [...]” (BLACKBURN, 1997, p. 100), o que comumente observamos nas disputas
judiciais, logo,

[...] a dialética é o processo em que há um adversário a ser combatido ou uma tese
a ser refutada, e que supõe, portanto, dois protagonistas ou duas teses em conflito;
ou então que é um processo resultante do conflito ou da oposição entre dois
princípios, dois momentos ou duas atividades quaisquer (ABBAGNANO, 2007, p.
269).

Para Foucault (2010, p. 49-50) a dialética atua na retomada do discurso filosófico-jurídico,
onde,

[...] codifica [...] os enfrentamentos dentro de uma lógica, ou pretensa lógica, da
contradição; ela os retoma no duplo processo da totalização e da atualização de
uma racionalidade [...] assegura a constituição [...] de uma verdade [...] de um direito
em que todas as particularidades teriam enfim seu lugar ordenado.

A exploração inicial dos argumentos processuais, nos casos selecionados para este estudo,
permitiu, além da categorização das partes orientada pela dialética, evidenciar os “núcleos de
sentido” (MINAYO, 2010, p. 316) argumentativo, categorizados em temas que indicam os elementos
argumentativos centrais dos envolvidos no contencioso em estudo (Quadro 01).

Quadro 01. Personagens e categorizações da exploração inicial dos argumentos processuais,

orientada pela dialética e pelos núcleos de sentido argumentativo:
Categorização
Personagens
Dialética
 Cidadão
 Defensor Público do Estado do Rio
de Janeiro (DPGERJ)

Temática ou Núcleos de Sentido Argumentativo

Direito à saúde
Hipossuficiência de recursos financeiros
Necessidade (laudo médico e prescrição)
Lista ou relação de medicamentos
Princípio da reserva do possível
 Gestor da Secretaria Estadual de
Ilegitimidade passiva do ente estadual no
Saúde do Rio de Janeiro (SESRJ/
ajuizamento de titulares de planos de saúde
Poder Executivo)
Antitéticos
Ilegitimidade passiva do ente público frente às
 Procurador do Estado do Rio de
unidades de alta complexidade mantidas pela União
Janeiro (PGERJ)
Violação do princípio da separação ou tripartição de
poderes
Constituição Federal de 1988, direito à saúde e
legislação infraconstitucional
Integralidade da assistência farmacêutica
 Desembargador do Tribunal de
Solidariedade entre os entes
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ/
Inconsistência da argumentação pautada na
Poder Judiciário)
Sintéticos
reserva do possível em face da necessidade da
garantia do mínimo existencial
 Promotor do Ministério Público do
Legitimidade passiva do ente estadual (cidadãos
Rio de Janeiro (MPRJ)
titulares de planos e solidariedade entre os entes)
Legitimidade do controle judiciário sobre a política
pública
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos processos judiciais do TJRJ selecionados para esta pesquisa, 2015.
Téticos
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Essa dupla categorização, das partes pela dialética e dos núcleos argumentativos em temas,
permitiu fundamentar a elaboração de roteiros de entrevista personalizados para cada grupo de
participantes (Apêndices de B a F), que foi aplicado na segunda etapa da pesquisa,
consubstanciando-se em “[...] uma lista de temas que desdobram os indicadores qualitativos de uma
investigação” (MINAYO, 2010, p. 189), por se tratar de um roteiro para entrevista semiestruturada, foi
elaborado “[...] vários indicadores [qualitativos] considerados essenciais e suficientes em tópicos que
contemplam a abrangência das informações esperadas” (MINAYO, 2010, p. 191).

7.3. Segunda etapa da pesquisa: trabalho de campo

Na segunda etapa foi realizado o trabalho de campo que permitiu

[...] a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual formulou uma
pergunta, mas também estabelecer uma interação com os ‘atores’ que conformam a
realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico importantíssimo para quem
faz a pesquisa social (MINAYO, 2009, p. 61).

Nesta etapa foi aplicado, aos participantes da pesquisa, os roteiros semiestruturados de
entrevistas, “[...] conduzidos com base em uma estrutura flexível, consistindo em questões abertas
que definem a área a ser explorada” (BRITTEN, 2009, p. 24), contemplando “[...] a abrangência das
informações esperadas” (MINAYO, 2010, p. 191), auxiliando na interlocução e permitindo a
flexibilidade na comunicação, pois a realidade tangível vai além de um conjunto de dados materiais e
de fatos, por esse motivo, é importante compreender a percepção dos indivíduos-participantes que
vivenciam e experienciam o objeto em estudo (FREIRE, 1981).
O convite para participar da pesquisa, foi encaminhado via e-mail, telefone ou entregue
presencialmente. Os dias, horários, e locais das entrevistas foram determinados pelos próprios
participantes.
As entrevistas foram realizadas individualmente e presencialmente com cada participante
formal da pesquisa, após a devida assinatura do TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice A), onde foram informados sobre os objetivos da pesquisa e prestados os esclarecimentos
quanto a todas as etapas do processo, riscos, benefícios e divulgação de resultados.
Os dados primários, oriundos dos relatos permitiram evidenciar o agir das partes dos
processos em estudo, e, posteriormente, estabelecer conexões que caracterizaram uma regularidade
institucional e interinstitucional, visto que, “[...] as instituições não agem; ao invés, só os indivíduos as
agem, dentro ou para ou através das instituições” (POPPER, 2004, p. 33), logo, compreender e
correlacionar diversos “agir individual”, de integrantes de um mesmo grupo, pode traduzir um agir
objetivo e coletivo, indicando o “modo de operar” institucional.
Para Bourdieu (1983), esse agir institucional é produzido e reproduzido no sentido objetivo,
por meio das ações e obras, de seus agentes, que são o produto de um modus operandi.
Deste modo, a ideia foi trabalhar com grupos de indivíduos que refletem “[...] a totalidade das
múltiplas dimensões do objeto de estudo” (MINAYO, 2010, p. 197) e que são “[...] produtos de
condições objetivas idênticas que estão destinadas a exercer simultaneamente um efeito de
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universalização e de particularização, na medida em que elas só homogeneízam os membros de um
grupo distinguindo-os de todos os outros” (BOURDIEU, 1983, p. 66-67, grifo do autor).

7.4. Terceira etapa da pesquisa: apresentação dos resultados, análise e discussão

A abordagem qualitativa permitiu um estudo descritivo e analítico de caráter exploratório,
considerando como participantes do estudo pessoas pertencentes à determinada condição social,
com suas crenças, valores e significados, capazes de informar o que é real de seus pontos de vista,
valorando, julgando, estabelecendo prioridades e projetando o seu social, permitindo, então, acessar
a lógica interna do grupo (MINAYO, 2010).
Minayo (2010, p. 22-23, grifo do autor) indica que as abordagens qualitativas em pesquisa
são “[...] capazes de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos
atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento, quanto
na sua transformação, como construções humanas significativas”.
A pesquisa qualitativa tem significância no estudo das relações sociais, pelo fato da
diversidade dos mundos da vida, por isso visa compreender e explicar os acontecimentos sociais,
pela análise das práticas e das relações de indivíduos ou grupos (FLICK, 2009). Assim, a questão
principal desse tipo de pesquisa, envolve “[...] o reconhecimento e a análise das diferentes
perspectivas, além das reflexões dos pesquisadores sobre a sua investigação como parte do
processo de produção de conhecimento” (FLICK, 2009, p. 14, tradução nossa).
Os relatos, gravados com o consentimento dos participantes, foram transcritos de acordo com
as normas para transcrição do Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo –
NURC/SP (PRETI, 2009), conforme quadro no Anexo A, e, posteriormente, consolidados, expostos e
confrontados nos resultados, análise e discussão, expressos em três capítulos, que delimitam
distintas etapas dos conflitos que envolvem as demandas ajuizadas para a aquisição de
medicamentos oncológicos de alto custo, denominados de pré-contencioso (Capítulo 09), contencioso
(Capítulo 10) e pós-contencioso (Capítulo 11).
A etapa de transcrição das entrevistas pode ser pensada como um ato de pesquisa, pois o
nível de detalhamento afeta a análise das informações (POPE; ZIEBLAND; MAYS, 2009), e, por esse
motivo, as entrevistas foram transcritas literalmente.
O processo de análise se iniciou na primeira etapa desse estudo, com a exploração inicial dos
argumentos processuais, que subsidiou a categorização das partes, identificação dos núcleos de
sentido argumentativo e a elaboração dos roteiros para as entrevistas semiestruturadas. Os dados
secundários, fonte de argumentos dos atores sociais que participaram do contencioso, dialogam com
os relatos na apresentação dos resultados.
Deste modo, trabalhamos nesta etapa, com os relatos dos participantes da pesquisa (dados
primários) e, quando necessário, resgatamos os argumentos processuais (dados secundários),
procurando contrastar ou colocar em diálogo o argumento processual com o agir verbalizado, em
uma perspectiva de estudo da retórica dos atores sociais que agem, deliberam e transformam o
objeto dessa pesquisa.
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Para este fim, adotamos o “[...] estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 04, grifo do autor), que trata da “[...] arte de persuadir e de
convencer, a técnica da deliberação e da discussão” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p.
05), apresentado no “Tratado da Argumentação” como uma “Nova Retórica” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014) e na obra “Retóricas” (PERELMAN, 2004).
Cabe ressaltar que utilizamos as fontes secundárias, oriunda de textos impressos, devido a
sua importância na análise, considerando que “[...] não podemos limitar-nos ao exame da técnica do
discurso oral” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 06), tomando as devidas precauções de
não citar, diretamente, trechos de documentos de domínio público que possam permitir a identificação
das partes em mecanismos de busca virtual.
A teoria geral da argumentação, “[...] da ação sobre os espíritos por meio do discurso, esta
era considerada pelos gregos, com o nome de retórica, a τέχνη [téchnē] por excelência” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 09), considera que:
1º. Na retórica “[...] é em função de um auditório que qualquer argumentação se desenvolve”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 06, grifo do autor) e, portanto, haverá sempre esses
três elementos: o discurso (argumentos), o orador (ator social) e o auditório (a quem se quer
convencer ou persuadir), “entenderemos com isso a argumentação, aquele que a apresenta e
aqueles a quem ela se dirige, sem nos determos no fato de que se trata de uma apresentação pela
palavra ou pela escrita, sem distinguir discurso em forma [...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA,
2014, p. 07).
2º. O auditório é “[...] o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua
argumentação. Cada orador pensa, de uma forma mais ou menos consciente, naqueles que procura
persuadir e que constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 22, grifo do autor).
3º. A retórica, através do discurso, tem a função de “persuadir e convencer” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 29), para a “[...] adesão dos espíritos às teses que se lhes
apresentam ao assentimento” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 04, grifo do autor), a
argumentação persuasiva “[...] pretende valer só para um auditório particular [...]” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 31), já a argumentação convincente é “[...] àquela que deveria obter
a adesão de todo ser racional” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 31).
4º. Uma argumentação eficaz desencadeia o aumento na intensidade da adesão, “[...] de
forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo
menos, crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará no momento oportuno”
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 50).
5º. Trabalhar com a retorica, “[...] deferirá radicalmente do procedimento adotado pelos
filósofos que se esforçam em reduzir os raciocínios sobre questões sociais, políticas ou filosóficas,
inspirando-se em modelos fornecidos pelas ciências dedutivas ou experimentais” (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 10), visto que, “[...] já não é possível menosprezar completamente,
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considerando-as irrelevantes, as condições psíquicas e sociais sem as quais a argumentação ficaria
sem objeto ou sem efeito” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 16).
6º. A retórica se articula com a dialética, que é o “[...] método de toda a filosofia que, em vez
de se fundamentar em intuições e evidências, consideradas irrefragáveis, dá-se conta do aspecto
social, imperfeito e inacabado, do saber filosófico” (PERELMAN, 2004, p. 53), ao passo que permite
“[...] considerar os interlocutores dessa espécie de diálogo não como simples defensores de seu
ponto de vista pessoal, mas como expressão da opinião ‘razoável’ de seu meio” (PERELMAN, 2004,
p. 53), visto que, o razoável “[...] não se limita ao que se exprime por meio de sistemas dedutivos,
bem elaborados, mas se estende a todas as teses [...] que são geralmente aceitas no meio que ele
conhece e que o formou” (PERELMAN, 2004, p. 53).
Ao estudar uma argumentação, devemos “[...] levar em conta não só a seleção dos dados,
mas igualmente o modo como são interpretados, o significado que se escolheu atribuir-lhes”, pois,
“[...] é na medida em que ela constitui uma escolha, consciente ou inconsciente, entre vários modos
de significação, que a interpretação pode ser distinguida dos dados que interpretamos e oposta a
estes” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 137).
É nesse sentido que a análise da retórica, em uma perspectiva dialética, oferece as
ferramentas adequadas para analisar os raciocínios contidos em um processo jurídico, envolvendo a
argumentação de diversos atores sociais em distintas áreas do conhecimento, seja por meio de
advogados em suas defesas, juízes e gestores em suas decisões ou do próprio cidadão exercendo o
seu direito à cidadania.

O juiz esclarecido é aquele que decide depois de ter ouvido o pró e o contra.
Poderíamos dizer que a retórica, mais do que formar o pleiteante, deve formar o juiz.
O que há de desagradável na ideia de pleitear é que é uma ação unilateral, fechada
aos argumentos do adversário, a não ser para refutá-los. Para o pleiteante, as
conclusões são conhecidas e a única questão é encontrar os argumentos que as
apoiam. Mas esse pleito não pode ser separado de seu contexto, do pleito da parte
adversa. Num ambiente relativista, deixa de haver pró e contra independentes: há
uma incessante formação de novos sistemas que integram esse pró e esse contra. É
este o sentido da responsabilidade e da liberdade nas relações humanas. Quando
não há nem responsabilidade de escolha nem alternativa, não exercemos a nossa
liberdade. A deliberação é que distingue o homem do autômato. Essa deliberação
incide sobre o que é essencialmente a obra do homem, sobre os valores e as
normas por ele criados, e que a discussão permite promover (PERELMAN, 2004, p.
90).

No exercício de implementar essa análise da retórica, nos aproximamos do modo de
interpretação desenvolvido por Hirschman (1992), em “A retórica da intransigência: perversidade,
futilidade, ameaça”, onde procura “[...] delinear os tipos formais de argumento ou de retórica, dando
ênfase, pois, às posturas e manobras políticas [...]” (HIRSCHMAN, 1992, p. 15), reacionárias e
progressistas, que antecedem o devir em estruturas sociais cristalizadas ao longo do tempo, assim
como ele, procuramos compreender os núcleos de persuasão utilizados nos discursos e desvelar a
intencionalidade das linhas argumentativas, embora em um só tempo, contrastando os relatos com o
contexto sócio-político em que tais arguições estão imersas.
Os relatos dos participantes da pesquisa, também, permitiu a construção do fluxograma
descritor (FRANCO; MERHY, 2013; FRANCO, 2013a), como uma ferramenta auxiliar para a análise,
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que possibilitou a visualização do processo de trabalho dos envolvidos, no cenário da judicialização e
no contexto da microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo, evidenciando, além do fluxo
de atendimento do cidadão e sua demanda, o modus operandi e a práxis, respectivamente, o modo
com o qual um indivíduo ou uma instituição desenvolve ou opera suas atividades, considerando
princípios e métodos que orientam o trabalho; e, a atividade prática, ação, exercício e conduta.
Na sequência, a discussão foi fundamentada, analiticamente, com base no “recorte
disciplinar” (VÍCTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000, p. 45) que contempla o constructo teórico da
Biopolítica e, também, desvelando “no entrelinhas” o parâmetro ético que orienta determinada
argumentação.
Ante o exposto, foi fundamental o exercício da imparcialidade, evitando envolvimentos que
possam influenciar as interpretações, e também desvincular-se de preconcepções, transformando
“[...] o exótico em familiar e o familiar em exótico” (DA MATA, 1978, p. 28).

7.5. Aspectos éticos

Este trabalho foi realizado mediante a aprovação do parecer nº 1.478.809 do Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal
Fluminense, e, com base nos critérios éticos para a realização de pesquisas, de acordo com a
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013b).
Com base nos critérios de inclusão, mencionados anteriormente, participaram dessa pesquisa
pessoas ou representantes institucionais envolvidos, direta ou indiretamente, nos cinco casos em
estudo (critérios descritos na delimitação empírica do objeto da pesquisa), julgados em segunda
instância pelo TJRJ, cujo pleito era medicamentos oncológicos de alto custo.
Foram excluídas dessa pesquisa todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que não estão
elencadas nos ementários entre os personagens das ações de segunda instância, assim, o município
do Rio de Janeiro, antitético em primeira instância, não ofereceu peça de defesa em nenhum dos
processos selecionados, mesmo em alguns dos casos figurando-se como réu ou autor ao lado do
Estado do Rio de Janeiro, por esse motivo e devido ao recorte temático contemplar apenas casos em
segunda instância, não incluímos os representantes do município do Rio de Janeiro entre os
participantes da pesquisa, assim como, não incluímos as pessoas que, embora convidadas, não
aceitaram participar da pesquisa.
Cabe ressaltar que os participantes não pertencem a grupos vulneráveis.
Tal como supramencionado, os participantes foram informados sobre os objetivos da
pesquisa, foram dirimidas as dúvidas e prestados esclarecimentos quanto a todas as etapas do
processo, riscos, benefícios e divulgação de resultados.
De acordo com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de
Saúde, todas as pesquisas realizadas com seres humanos envolvem “risco em tipos e gradações
variados”. O risco previsto nessa pesquisa é o constrangimento dos participantes, durante a
entrevista, em decorrência de alguma pregunta ou assunto que possa, por exemplo, causar
insatisfação (BRASIL, 2013b).
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Ainda que haja risco quanto à possibilidade de identificação dos participantes, incluídos em
casos oriundos de fontes públicas de informação com características muito específicas, buscamos
minimizá-lo, procurando, sem medir esforços, garantir o “anonimato” e a “confidencialidade”
(GOODWIN, 2009, p. 67), com o sigilo dos nomes e da numeração dos processos, tomando os
devidos cuidados éticos, como o respeito à autonomia e privacidade dos participantes.
Avaliamos que, nesta pesquisa, os benefícios excederam os riscos.
O benefício específico (direto) foi dar voz aos participantes da pesquisa, considerando suas
histórias de vida, seus dilemas e conflitos, através de uma narrativa livre orientada por um roteiro de
entrevista semiestruturado, onde puderam expor suas impressões, sentimentos e opiniões, livres de
julgamento, relacionados ao problema de pesquisa, tal perspectiva, contrasta com a frieza e
formalidade dos argumentos processuais, considerando aspectos de extrema relevância e
subjetividade dos envolvidos nos litígios em estudo. Vocalizar, nesse estudo, tais perspectivas
permitirá uma melhor compreensão e reflexão, por parte dos participantes, sobre causa e efeito,
especialmente das questões éticas, e um melhor contraste entre os diversos argumentos e atos.
Em consonância com o exposto, além de produzir benefícios diretos ao conferir ou atribuir
voz aos participantes da pesquisa, esperamos que os resultados da pesquisa possam trazer
benefícios indiretos, contribuindo para novas reflexões e para uma discussão mais ampla sobre as
questões éticas envolvidas na judicialização de medicamentos oncológicos de alto custo. Esse
trabalho, e durante todo seu desenvolvimento, não tem como propósito tolher qualquer instituição ou
participante envolvido, mas contribuir para o surgimento de ideias que possam ser consideradas e/ou
repensadas para integração, articulação e harmonização entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário
em prol de um cuidado ético aplicado à saúde dos cidadãos, reforçando a afirmativa de Klimovsky
(1997, p. 150) de que a ciência é, atualmente, “[...] um instrumento de ação social para solucionar
problemas práticos [...]”.
Os relatos transcritos estarão sob a guarda do pesquisador por cinco anos, após esse
período serão incinerados.
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PARTE III

RESULTADOS, ANÁLISES, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CAPÍTULO 08: CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TRABALHO DE CAMPO

Após a exploração inicial dos argumentos processuais e a elaboração do roteiro
semiestruturado de entrevistas, empreendidos na primeira etapa da pesquisa, iniciamos a segunda
etapa, com a operacionalização do trabalho de campo.
No trabalho de campo, foram realizadas as entrevistas com os participantes da pesquisa,
entre os meses de junho a setembro, do ano de 2016.
Os contatos iniciais, com os participantes, de acordo com a conveniência e/ou com as
informações disponíveis nos processos em estudo, foram realizados por abordagem presencial, por
convite formal entregue em mãos, por convite formal encaminhado por e-mail ou por contato
telefônico. Dentre os 15 (quinze) profissionais e cidadãos abordados, 12 (doze) aceitaram participar
da pesquisa, desses, 8 (oito) tinham seus nomes citados nos processos, os quais, indicaram os
outros 4 (quatro) representantes de instituições envolvidas nos litígios.
Em um dos casos em estudo, o cidadão-autor havia falecido e, devido a insuficiência dos
dados de contato nos autos processuais, não conseguimos localizar seus familiares, entretanto, em
virtude da incoerência de datas e de informações observadas na documentação processual,
investigamos mais a fundo o seu caso, procurando respostas sobre o andamento de seu processo
que, mesmo transcorrido 5 (cinco) anos após o seu óbito, encontra-se ativo no TJRJ. Tais
informações serão apresentadas nos resultados da pesquisa.
O dia e horário das entrevistas foram determinados pelos próprios participantes, de acordo
com a disponibilidade de suas agendas, apenas em 2 (dois) casos, foram desmarcadas e remarcadas
a pedido dos participantes.
Do total de 12 (doze) entrevistas, 8 (oito) foram formais, realizadas presencialmente,
mediante a assinatura do TCLE; e, 4 (quatro), foram informais, realizadas por meio de anuência
verbal, por telefone, sem a assinatura do TCLE.
Dentre os participantes formais da pesquisa, 7 (sete) concordaram com a gravação da
entrevista e apenas 1 (um) não concordou com a gravação, neste caso, o pesquisador anotou
presencialmente todas as informações relevantes para este estudo.
Os participantes informais, são os 4 (quatro) cidadãos, dos casos em estudo que,
verbalmente em ligação telefônica, concordaram em participar da pesquisa. Esses quatro cidadãos,
são pessoas idosas, aposentados ou “do lar”, que não estão habituados a esse universo de pesquisa
científica, e, portanto, ficaram com receio de agendar uma entrevista presencial (em sua residência
ou em qualquer outro local). Entendemos que esse receio está diretamente associado à insegurança
social em que vivemos atualmente, o que é uma situação compreensível que faz com que nós, como
pesquisadores, não insistamos no agendamento de entrevistas em casos assim, com risco de
ultrapassarmos os limites éticos de uma abordagem e não estabelecermos vínculo com o
participante, mesmo que por outras vias que não a presencial.
Cabe ressaltar, que todos esses participantes informais, apesar de não agendarem um
encontro presencial, foram extremamente atenciosos e colaborativos por telefone, respondendo as
questões da pesquisa.
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Devido a dificuldade no agendamento dessas entrevistas presenciais e a consequente
impossibilidade de assinatura do TCLE, os cidadãos foram informados, por telefone, sobre os
objetivos da pesquisa e prestados os esclarecimentos quanto a todas as etapas do processo, riscos,
benefícios e divulgação de resultados. Assim, em atenção ao item IV.8 da Resolução do Conselho
Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2013b), que expressa que “Nos
casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta
obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante
ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser
justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação,
sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento", deste modo, enviamos uma notificação ao
CEP em 14/10/2016, informando e justificando esse fato, através da Plataforma Brasil, que foi aceita
no dia 20/10/2016.
Entretanto, após a correção da versão do projeto já aprovado pelo CEP, em 07/11/2016 foi
encaminhado um parecer com a seguinte pendência “Este CEP entende que a dispensa de
assinatura do TCLE só é permitida em casos de impossibilidade de entrar em contato com os
participantes da pesquisa. Neste projeto, o contato foi realizado existindo evidências de uma
autorização verbal e de que as entrevistas já teriam sido realizadas. Assim, a solicitação não se
justifica [...] a emenda fica em pendência para apresentar os mecanismos que serão usados para
conseguir as assinaturas dos quatro participantes do grupo ‘cidadãos’ [...]”, neste sentido, por
acreditar que a insistência em marcar um encontro presencial, para a assinatura do TCLE, geraria o
risco de ultrapassarmos os limites éticos de uma abordagem, que poderia resultar no rompimento do
vínculo estabelecido com o participante (mesmo que por via não presencial), optamos por não utilizar
os seus relatos, diretamente transcritos, nos resultados, contudo, suas contribuições permitiram
orientar o pesquisador na contextualização do estudo e para a construção de um saber empírico,
visto que, o conhecimento da situação atual desses cidadãos, autores dos processos em estudo,
desvela aspectos a cerca da resolutividade, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de saúde,
que podem ser vocalizados para tantos outros cidadãos que se encontram na mesma situação, ou
seja, assim como não foram particularizadas informações processuais, dos cidadãos dos casos em
estudo, não foram particularizadas informações a respeito de suas situações atuais, assim, procurouse uma aproximação da realidade, a partir da generalização dos fatos por eles apontados, uma vez
que, não há como negligenciar uma descoberta, especialmente, quando se desconstrói o epílogo
(desfecho) esperado e permite acrescentar um posfácio (adendo) ao resultado do litígio.
Embora, na metodologia, os cidadãos estejam incluídos entre os participantes, por não terem
assinado o TCLE, foram excluídos da pesquisa, durante a operacionalização do trabalho de campo.
Deste modo, seus relatos informais, não foram incluídos nessa pesquisa, mas, como
enunciado anteriormente, ofereceram informações valiosas, que contribuíram para a compreensão
dos problemas evidenciados nos relatos formais e para as conclusões do presente estudo.
As entrevistas presenciais, com os participantes formais, foram realizadas nas respectivas
instituições de trabalho dos profissionais-participantes, com uma duração total, aproximada, de 536
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(quinhentos e trinta e seis) minutos, que corresponde a uma média de 67 (sessenta e sete) minutos
para cada entrevista.
As transcrições tiveram uma duração total, aproximada, de 4.380 (quatro mil trezentos e
oitenta) minutos, que corresponde a uma média, aproximada, de 547 (quinhentos e quarenta e sete)
minutos para cada entrevista.
Os participantes formais da pesquisa, com idade média, aproximada, de 42 (quarenta e dois)
anos, 3 (três) do sexo masculino e 5 (cinco) do sexo feminino, são, em sua maioria, funcionários
públicos concursados ou ocupam cargos e funções de confiança, no geral, desembargadores e
coordenadores de núcleos de instituições do sistema de justiça e coordenadores de núcleos de
instituições do sistema de saúde.
O quadro 02, expressa informações gerais a cerca do sistema, cargo ou função, instituição,
posição argumentativa ou grupo dialético, dos participantes da pesquisa, bem como, seus respectivos
códigos, utilizados ao final de cada relato apresentado nos resultados, procurando garantir a
privacidade e o anonimato dos profissionais entrevistados.

Quadro 02. Informações gerais sobre os participantes da pesquisa:
PROFISSIONAIS-PARTICIPANTES DA PESQUISA
Sistema

Justiça

Saúde

Cargo ou Função
Desembargador (1)
Desembargador (2)
Promotor Estadual
Defensor Público Estadual
Procurador Estadual
Gestor/Coordenador (1)
Gestor/Coordenador (2)
Gestor/Coordenador (3)

Instituição
TJRJ
MPRJ
DPGERJ
PGERJ
SESRJ

Grupo Dialético

23

Código
D2
Sintéticos
D4
P12
Tético
DP11
PE10
G1
Antitéticos
G3
G7
Fonte: Elaborado pelo autor em 2017.

A terceira etapa da pesquisa, onde são apresentados os resultados, as análises e as
discussões, é expressa nos três capítulos seguintes, que delimitam distintas etapas dos conflitos que
envolvem as demandas ajuizadas para a aquisição de medicamentos oncológicos de alto custo, a
considerar: o pré-contencioso, com as ações extrajudiciais; o contencioso, na microjustiça de
medicamentos; e, o pós-contencioso, com as situações atuais dos cidadãos-demandantes.
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As entrevistas de número 5, 6, 8 e 9 foram realizadas com os cidadãos, códigos C5, C6, C8 e C9, que foram
excluídos da pesquisa, devido a impossibilidade da assinatura do TCLE, assim, seus relatos transcritos, não
serão apresentados nesse estudo.
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CAPÍTULO 09. PRÉ-CONTENCIOSO: AÇÕES EXTRAJUDICIAIS

O pré-contencioso é uma etapa anterior ao ajuizamento de uma ação, que contempla o início
ou a gênese do conflito e a operacionalização das estratégias, extrajudiciais, de resolução de litígio e
de atendimento, ou encaminhamento, administrativo das demandas em saúde, procurando manter o
poder de decisão no próprio sistema de saúde, para que não seja delegado ao sistema de justiça com
o ajuizamento da ação.
Neste capítulo, os resultados da pesquisa serão apresentados em categorias e
subcategorias, conforme indicado no quadro 03.
Quadro 03. Categorias e subcategorias do capítulo “Pré-contencioso: ações extrajudiciais”:
PRÉ-CONTENCIOSO
Categorias
O início do conflito
Estratégias extrajudiciais para contenção da
judicialização

Subcategorias
Atendimento do paciente oncológico no SUS
Fluxograma do atendimento na UNACON ou no CACON
Câmara de Resolução de Litígios de Saúde
Fluxograma do atendimento na CRLS
Centro de Apoio Técnico em Saúde
Recomendações do Ministério Público
Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.

Após as categorias ou subcategorias, segue a análise dos elementos relevantes ao objeto em
estudo, evidenciados na retórica dos relatos, e, ao final do capítulo, desenvolvemos a discussão do
conteúdo analisado, com base no constructo teórico da biopolítica.

9.1. O início do conflito

9.1.1. Atendimento do paciente oncológico no SUS

A Portaria MS/GM nº 874 de 16 de maio de 2013 (BRASIL, 2013a), que institui a política
nacional para a prevenção e controle do câncer na rede de atenção à saúde das pessoas com
doenças crônicas no SUS, orienta que os casos suspeitos e confirmados de câncer deverão ser
encaminhados aos hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).
O estado do Rio de Janeiro conta com um total de vinte e uma UNACONs, dez na capital e
onze no interior; dois CACONs na capital, dentre os quais o Instituto Nacional de Câncer (INCA) com
três unidades; dois hospitais com cirurgia oncológica, um na capital e um no interior; e, quatro
serviços isolados de radioterapia, sendo um na capital e três no interior (BRASIL, 2014, p. 84-85).

[...] a Política Nacional de Atenção Oncológica ela é muito clara quando diz que o
tratamento ao paciente oncológico:: ele deve ser integral dentro dos UNACONs e
CACONs néh... éh:::: inclusive com a assistência farmacêutica [...] (G1).
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[...] a Política de Atenção Oncológica ela descreve desta forma... de que as unidades
que são habilitadas pelo Ministério da Saúde como unidades oncológicas elas
deveriam fazer a dispensação daquilo que elas prescreverem [...] os hospitais
UNACONs e CACONs eles são responsáveis pela dispensação dos medicamentos
[...] (G7).

De acordo com a Portaria MS/GM nº 140 de 27 de fevereiro de 2014, para a habilitação de
um hospital como uma UNACON ou um CACON, é fundamental, entre outros fatores, que a estrutura
da unidade comporte uma central de quimioterapia, que integre “[...] todo o processo de avaliação da
prescrição, manipulação, conservação, acondicionamento, controle de qualidade, distribuição e
dispensação de medicamentos quimioterápicos antineoplásicos e de terapia de suporte [...]” (BRASIL,
2014, p. 74).

[...] o oncológico ele é um medicamento diferente:: porque ele fica dentro dos
CACONs e UNACONs... ele é um medicamento que a responsabilidade de
fornecimento dele é das próprias unidades habilitadas em oncologia [...] são os
medicamentos do componente que chama hospitalar [...] (DP11).

Os medicamentos do componente hospitalar, em matéria de oncologia, não são padronizados
para todas as unidades e sim por cada unidade, ou seja, não há listas padronizadas pelo Ministério
da Saúde, cada UNACON ou CACON tem a autonomia de escolha dos medicamentos, desde que
incorporados pela CONITEC e autorizados pela ANVISA, que compõe as diretrizes terapêuticas para
os respectivos protocolos clínicos.
[...] no SUS não há – para o tratamento oncológico – uma relação específica de
medicamentos néh... éh:: cabe às unidades padronizarem suas próprias [...] (G1).
[...] não existe uma lista no público de medicamentos que podem ou não ser
dispensados em oncologia [...] (G7).

Já nas unidades privadas, que atendem aos planos de saúde, há uma lista que regula os
medicamentos oncológicos que são, habitualmente, dispensados.

[...] hospitais que são privados... relacionados a plano de saúde:: hoje em dia tem
uma lista também [...] de medicamentos que deveriam ser dispensados [...] uma lista
oncológica... que eles seriam responsáveis... a própria unidade... claro que pode
estar fora dessas listas algum tipo de medicamento [...] (G7).

As unidades oncológicas públicas são responsáveis pela dispensação de todos os
medicamentos prescritos em seus estabelecimentos, mesmo que este não esteja elencado entre os
medicamentos padronizados pela respectiva unidade.

[...] caso necessário... elas [unidades oncológicas] precisam lançar mão daquilo que
não seja padronizado... que uma vez prescrito pelo profissional daquela unidade... a
unidade deverá fornecer... isso é muito claro na Política Nacional de Oncologia [...]
(G1).
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[...] teoricamente eu como UNACON:: [ou CACON] como unidade habilitada... o que
eu prescrever é o que eu tenho condições de fornecer... então:: ele deveria sair da
própria unidade com medicamento se é de um UNACON [ou CACON] [...] (G7).

A dispensação de uma alternativa terapêutica está condicionada à decisão do médico, que
deve alterar a prescrição para que o respectivo medicamento seja fornecido na unidade de
assistência oncológica.
Na subcategoria seguinte, o atendimento em uma UNACON ou em um CACON é
representado em um fluxograma descritor, construído com base nos relatos dos participantes dessa
pesquisa, que permite a visualização do processo de trabalho dos profissionais que são responsáveis
pela prescrição ou pela dispensação de medicamentos oncológicos.

9.1.2. Fluxograma do atendimento na UNACON ou no CACON

O acesso do usuário à uma unidade ou centro oncológico, UNACON ou CACON, é
condicionado ao fluxo regulatório de pacientes no SUS, desde a Atenção Básica.
A Portaria MS/GM nº 874 de 16 de maio de 2013, expõe e define as competências e
responsabilidades dos componentes da rede de atenção à saúde oncológica (BRASIL, 2013a).
A Atenção Básica é responsável, entre outras ações, pela promoção da saúde e prevenção
dos fatores de risco; realização do rastreamento; identificação precoce, ou em tempo oportuno, dos
casos suspeitos; e, encaminhamento dos casos suspeitos para a confirmação diagnóstica de doença
oncológica (BRASIL, 2013a).
A partir da suspeita, o usuário passa a ser acompanhado em uma linha de cuidado que
contempla todos os níveis de atenção, inicialmente, é referenciado para o atendimento e a realização
de exames na Atenção Secundária ou de Média Complexidade – responsável, fundamentalmente,
pela assistência diagnóstica e terapêutica (BRASIL, 2013a) –, retornando para a Atenção Básica por
meio da contrarreferência. Nesse processo, é estabelecido um diagnóstico precoce e inicial, que
permite referenciá-lo para a Atenção Terciária ou de Alta Complexidade – responsável pela
determinação do diagnóstico definitivo e por todas as ações voltadas ao tratamento, ambulatorial ou
de internação, com a realização de cirurgia, radioterapia e cuidados paliativos, incluindo a assistência
farmacêutica, com a quimioterapia e a hormonioterapia (BRASIL, 2013a) –, por meio do sistema de
regulação de vagas.
O tempo médio de espera para ser atendido em uma unidade oncológica, varia de acordo
com a demanda da unidade e a incidência do câncer a ser tratado.
Na unidade ou centro oncológico, seja em uma UNACON ou em um CACON, após o
acolhimento e os trâmites burocráticos, que contemplam a abertura do prontuário e os processos
administrativos, é realizada a consulta médica, onde se estabelece um diagnóstico definitivo,
geralmente confirmado mediante a realização de novos exames.
A figura 01 representa o fluxograma descritor do atendimento do usuário em uma unidade
oncológica, UNACON ou CACON, com ênfase no processo terapêutico-medicamentoso.
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Figura 01. Fluxograma descritor do atendimento do usuário em uma unidade oncológica:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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Com o diagnóstico definitivo, inicia-se o tratamento, com a indicação dos procedimentos
cirúrgicos e/ou medicamentos que serão, respectivamente, realizados e dispensados na própria
unidade.
Havendo a disponibilidade do medicamento prescrito na farmácia hospitalar, ocorre a
dispensação, tratamento e acompanhamento pela equipe do hospital e, por fim, a saída do usuário da
unidade, quando há a cura, recuperação ou reabilitação, por meio da contrarreferência, para o
acompanhamento, apoio terapêutico e cuidados paliativos, quando necessários, na Atenção Básica.
Caso o medicamento prescrito não esteja elencado entre os padronizados pela unidade,
procura-se indicar ao médico-prescritor quais são as alternativas terapêuticas disponíveis, cabe a ele
decidir se essa sugestão é equivalente à indicação inicial.
O fornecimento do medicamento alternativo é condicionado à alteração da prescrição pelo
médico, não havendo essa readequação terapêutica, não há um encaminhamento específico para o
usuário, ele pode tanto procurar comprar o medicamento, quanto procurar a defensoria, pública ou
particular, para ajuizar o pedido de sua demanda.

[...] o paciente fica numa situação muito vulnerável néh éh:: entenda que o paciente
ele tá dentro do único local que poderia:: quando atendido no habilitado pelo SUS
em oncologia... ele está no único local que poderia fornecer para ele o medicamento
prescrito pelo médico da própria unidade néh:::: coberto de uma maneira clara pela
legislação... e:::: não há encaminhamento algum dentro dessa unidade no sentido
de:: aonde ele poderia ir com aquela prescrição éh:: independente se fosse aguardar
em uma fila de espera para recebimento [...] não há nenhuma sinalização de que há
uma organização dentro da unidade para que o paciente:: após a consulta:: seja
encaminhado para o serviço de farmácia ou de atenção farmacêutica [...] (G1).

Portanto, o conflito de interesses se inicia no sistema de saúde, com a prescrição do médico;
a decisão de manter a prescrição em detrimento da alternativa disponível; a negativa de fornecimento
do medicamento prescrito e a falta de encaminhamento administrativo pela unidade de assistência.

[...] muito comum ouvir das unidades que o ressarcimento do item medicamento
oncológico por APAC... não chega nem a um terço do valor do medicamento e por
isso não haveria como a unidade arcar com aquela despesa [...] quem acaba...
perdido e sem orientação alguma é o paciente [...] o que me deixa realmente mais
indignado... pessoalmente... é que não há nenhum movimento dessas unidades que
são poucas unidades no Rio de Janeiro... que poderiam se mobilizar em conjunto
néh:: frente ao Ministério da Saúde na tentativa de... um aumento pontual...
gradual... ou um auxílio mensal... enfim o que quer que seja para melhorar um pouco
a situação... a gente observa uma falta de articulação... uma falta de proatividade
por parte das unidades [...] (G1).

Essa omissão de uma unidade pública em fornecer o que foi prescrito, em seu
estabelecimento, é o que desencadeia a busca, do paciente, pela provisão dos recursos terapêuticos
para o tratamento em curso.

[...] ele [paciente] não vai ter outro local pra/ ele ir procurar [...] o encaminhamento é
defensoria pra/ que seja feita a ação... porque do medicamento oncológico você não
vai ter uma outra via [...] (G7).
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Neste contexto, o Poder Executivo em parceria com os outros Poderes da República e com
instituições, especialmente jurídicas, desenvolveu estratégias de resolução extrajudicial de litígios,
que tem contribuído para o controle e diminuição do ajuizamento de ações de saúde.

Análise
A Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer propõe, como diretriz fundamental,
o planejamento de ações de promoção, redução de danos e proteção da vida, em conformidade com
os princípios do SUS (BRASIL, 2013a).
Entretanto, é exponencialmente maior a demanda de casos novos de câncer em comparação
à oferta de serviços oncológicos disponibilizados no SUS, o que compromete o acesso tempestivo ou
no momento oportuno, a equidade, a universalidade e a integralidade das ações.
No Brasil, entre os anos 2016 e 2017, estima-se “[...] a ocorrência de cerca de 600 mil casos
novos de câncer” (BRASIL, 2015f, p. 26), uma demanda crescente e expressiva, direcionada à
deficiente estrutura da rede de atenção oncológica.
O tempo de espera, para o diagnóstico e início do tratamento, “[...] no Brasil estão bem
distantes dos padrões internacionais [...]” (BRASIL, 2011d, p. 41), o que pode acarretar prejuízos ao
paciente, seja na cura, na sobrevida ou na qualidade da vida.
Neste sentido, o déficit de serviços de atenção oncológica, geralmente concentrados nas
capitais estaduais e distantes dos municípios do interior, e as dificuldades na regulação do acesso à
primeira consulta, que promove um longo tempo de espera em filas, prejudicam a universalidade e a
equidade das ações nesse âmbito, pois, há uma expressiva limitação de vagas para o atendimento e,
por consequência, não há celeridade em estabelecer o diagnóstico definitivo e em iniciar o
tratamento, o que pode conduzir o paciente a buscar atendimento no setor privado ou por via judicial,
ao agravo de seu estado de saúde ou, na pior das hipóteses, ao óbito.
Ingressando no serviço, o desafio é “[...] o tempo médio de espera entre a data do diagnóstico
e o início dos tratamentos [...]”, que para quimioterapia e radioterapia “[...] foi de 76,3 e 113,4 dias,
respectivamente”, em 2010 (BRASIL, 2011d, p. 06).
Segundo dados oriundos da Autorização para Procedimento de Alta Complexidade (APAC),
em âmbito nacional, “[...] apenas 35,6% dos pacientes que se enquadravam nas condições definidas
para a análise conseguiram iniciar seus tratamentos [quimioterápicos] nos primeiros 30 dias a partir
do diagnóstico” e “[...] apenas 15,9% dos pacientes de radioterapia conseguiram iniciar seus
tratamentos dentro de 30 dias desde o diagnóstico” (BRASIL, 2011d, p. 40).
Cabe ressaltar que, embora o relatório de auditoria (BRASIL, 2011d) do Tribunal de Contas
da União (TCU), utilizado para compor essa análise, seja de 2011, seus dados refletem os mesmos
problemas enfrentados atualmente e possuem, em grande parte, afinidade e convergência com o que
foi relatado pelos participantes dessa pesquisa.
Procurando garantir o fluxo regulatório de pacientes no SUS, a equidade e a maior celeridade
no atendimento oncológico, foi criada a Lei nº 12.732 de 22 de novembro de 2012, que estabelece, no
artigo 2º, que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento

100

no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em
que for firmado o diagnóstico [...]” (BRASIL, 2012b), essa lei, claramente regulatória, estabelece um
prazo longo para debelar uma doença de evolução rápida, especialmente nos casos em que o
estadiamento é avançado.
Embora sejam empenhados esforços para a regulação do acesso, a estrutura física da rede
não acompanha toda a demanda por tratamento oncológico, assim, para o cidadão o atendimento é
muito mais célere acessando o sistema de justiça, que passa imediatamente a tutelar seus direitos, o
que prejudica a equidade, pois nesse caso, independente dos critérios regulatórios de urgência e
prioridade, o que garante o atendimento prioritário a alguns usuários, em tempo hábil, é o acesso ao
Judiciário, pelo ajuizamento de causas individuais.
No município do Rio de Janeiro concentra-se, aproximadamente, 50% das UNACONs e 100%
dos CACONs do estado (BRASIL, 2014), cada qual com suas especialidades clínicas, onde cada
unidade atende determinados tipos específicos de doenças oncológicas, e com suas respectivas
diretrizes terapêuticas.
A autonomia de cada UNACON ou CACON, em padronizar os medicamentos que são
fornecidos, expressa uma dissonância em relação ao que é dispensado por cada estabelecimento,
geralmente, o medicamento prescrito e não fornecido por uma unidade, não pode ser fornecido por
outra, mesmo que haja a disponibilidade, portanto, não há solidariedade na dispensação, pois o
planejamento de cada unidade é realizado de modo independente e de acordo com a demanda e o
volume de usuários assistidos, ou seja, conseguir um medicamento disponível em outra unidade
exige que o usuário seja submetido novamente à fila, a um novo tempo de espera, para ter sua
demanda atendida administrativamente no referido estabelecimento.
Deste modo, o paciente oncológico, que tem um quadro clínico definido e a prescrição de um
medicamento não padronizado na unidade onde é assistido, não tem a quem recorrer
administrativamente, suas únicas opções são a compra, com recursos próprios, ou a procura de uma
defensoria para acessar o Judiciário, com a intenção de garantir o atendimento integral e gratuito de
sua demanda.
Além da carência na estrutura física, as escolhas terapêuticas que são padronizadas nas
unidades também impactam, negativamente, na integralidade da atenção oncológica, por não
contemplar medicamentos diferenciais, disponíveis no mercado, para o tratamento do paciente com
determinado tipo de câncer.
Em pesquisa realizada pelo TCU, em 2011, a maioria dos médicos oncologistas entrevistados
indicaram que “[...] existem procedimentos para diagnóstico e condutas terapêuticas importantes para
os tratamentos, mas não são custeados pelo SUS”, uma vez que “[...] a incorporação de novas
terapêuticas é limitada pelos valores atualmente repassados pelo Ministério da Saúde para cada linha
de tratamento”, deste modo, o acesso à assistência oncológica integral é dificultado pela “[...]
necessidade de utilização de procedimentos não cobertos e pela desatualização dos valores dos
procedimentos custeados pelo SUS” (BRASIL, 2011d, p. 51).
Essa “[...] falta de atualização das condutas terapêuticas utilizadas no combate ao câncer
pelo SUS” (BRASIL, 2011d, p. 49), cuja regulação é pautada mais no critério de custo-efetividade do
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que no critério de eficácia-qualidade, também contribui para o incremento da judicialização da política
de medicamentos de alto custo, especialmente quando o médico prescreve determinado
medicamento e não altera a prescrição, de acordo com o que é disponibilizado pelo SUS, por não
haver equivalência comparável clinica e/ou cientificamente.
Apesar do parágrafo único, da Lei nº 12.732 de 22 de novembro de 2012, determinar que “a
padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e
atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à
disponibilidade de novos tratamentos comprovados” (BRASIL, 2012b), uma proporção significativa de
médicos oncologistas consideram inadequada “[...] a sistemática adotada pelo Ministério da Saúde
para a atualização das condutas terapêuticas e dos protocolos clínicos de oncologia utilizados [...]”
(BRASIL, 2011d, p. 52), e indicam que existem protocolos inapropriados e ultrapassados, “[...]
demora no processo de atualização das terapêuticas [...] falta de transparência na sistemática de
atualização [...] de critérios técnicos e falta de discussão com as sociedades médicas e com a
comunidade científica” (BRASIL, 2011d, p. 53).
O processo de atendimento em uma unidade oncológica, seja pública ou particular, é
centrado na figura do médico, pois ele possui autonomia para decidir o que deve ser prescrito e o que
pode ser substituído por alternativas padronizadas, trata-se do exercício de um saber-poder que pode
ser direcionado ao cuidado ético do assistido ou à satisfação de interesses bioeconômicos, tanto do
próprio profissional, quanto da indústria farmacêutica.
Nesse cenário que se apresenta, as dificuldades e desafios estruturais, o déficit da oferta de
serviços, a inflexibilidade e burocratização regulatória dos fluxos de atendimento e da padronização
dos tratamentos, assim como, outros interesses emergentes que são, muitas vezes, insensíveis à
individualidade e complexidade de cada caso, podem tanto garantir a qualidade da vida do paciente
ou aproximá-lo da morte, o que determina o resultado dessa equação são os parâmetros éticos que
orientam a produção do cuidado. As éticas, que orientam os profissionais na produção do cuidado,
serão abordadas no capítulo “Contencioso: microjustiça de medicamentos”.

9.2. Estratégias extrajudiciais para contenção da judicialização

9.2.1. Câmara de Resolução de Litígios de Saúde

Após um longo processo de articulação interinstitucional e intersetorial, foi criada a Câmara
de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), instituída em 2012, pelo Convênio de Cooperação nº
003/504, para atender os cidadãos que procuravam a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de
Janeiro (DPGERJ) e a Defensoria Pública da União (DPU), demandando alguma prestação de
serviços ou ações públicas de saúde.
[...] a CRLS – Câmara de Litígio – é a porta de entrada onde o assistido com o laudo
médico [e a prescrição] vai procurar as defensorias... e aí procura tanto a defensoria
da União quanto do Estado [...] (G3).
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A CRLS não é uma porta de entrada alternativa do sistema público de saúde, e sim a porta de
entrada de um espaço de articulação interinstitucional, entre o sistema de saúde e o de justiça.

[...] a câmara NÃO É uma nova porta de entrada [do SUS]... a gente não FURA a
fila... néh:: porque acaba tendo assim:: pessoas que acabam vindo direto pra/ cá/ [...]
a câmara tenta resgatar o assistido... resgatar a confiança dele no sistema único...
então a gente tenta fazer a vinculação a todo momento com as unidades de saúde::
da área programática dele [...] (G7).

Este convênio de cooperação foi firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro (SESRJ), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMSRJ), Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro (PGERJ), Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (PGMRJ),
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro (DPGERJ), Defensoria Pública da União (DPU)
e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

[...] de alguma forma a gente percebeu que era importante que se tivesse a
aproximação desses órgãos que atuavam no sistema de saúde e no sistema de
justiça:: nessas demandas:: nesses processos judiciais relacionados à saúde pública
éh::... pra/ que se criasse uma nova forma de solução desses conflitos:: mas que de
alguma maneira éh:: o sistema de saúde pudesse de novo trazer ele a sua lógica
para o processo decisório... sem gerar prejuízo ali ao:: paciente [...] (PE10).
[...] todas as demandas relacionadas à saúde das defensorias migraram pra/ cá/ [...]
o assistido não vem buscar a câmara de resolução ou muito menos as secretarias
de saúde que estão aqui... eles vêm buscar as defensorias para ingressarem com
uma ação na justiça... então de uma forma ou de outra eles vão passar por uma
avaliação administrativa das secretarias [...] (G7).

Antes de firmar esse convênio, as ações eram ajuizadas, em sua expressiva maioria, pela
Defensoria Pública do Estado ou da União, sem que houvesse uma avaliação qualificada das
demandas em saúde, portanto, foi essencial a criação ou o estreitamento do canal de comunicação
entre o sistema de justiça e o sistema de saúde, procurando garantir uma maior celeridade na
resolução dos litígios, extrajudicialmente, ao passo em que se esgota todas as possibilidades de se
obter determinada pretensão administrativamente.

[...] a intenção da câmara é tentar fazer um encaminhamento administrativo antes
que haja uma propositura de ação [...] tentar as vias alternativas possíveis pra/ que
não seja judicializado [...] ele [cidadão] não tem ideia de que ele possa sair daqui
com o encaminhamento administrativo praquela/ demanda:: que ele achava que ia
ter que entrar com a ação e esperar um tempo médio de quatro meses... que é o
tempo que leva um processo até o seu deferimento [...] (G7).

Na CRLS, em uma mesma estrutura física, atuam representantes da SESRJ, SMSRJ,
DPGERJ e DPU, onde o cidadão, em sua maioria, hipossuficiente, passa por uma primeira triagem
com a assistente social, posteriormente, é encaminhado para o atendimento administrativo para o
checklist dos documentos, que serão repassados para uma equipe de análise técnica.

[...] a equipe técnica é formada por farmacêutico... enfermeiro... médico...
nutricionista... assistente social... é feito uma avaliação daquela solicitação... é
verificado se tem alguma alternativa terapêutica nas listas de dispensação do SUS...
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se tiver o assistido retorna pro/ seu médico – porque a vinculação dele é com o
médico dele a gente não pode substituir – com o parecer técnico nosso aqui...
assinado e carimbado... dizendo que aquele medicamento não é um medicamento
padronizado que no entanto nas listas de dispensação a gente tem esse:: esse::
esse:: medicamentos que são alternativas terapêuticas... aí ele retorna com esse
parecer técnico e um formulário pro/ médico... que caso o médico não aceite... ele
preenche esse formulário já pra/ justificar no formulário “ah já fez uso das
alternativas terapêuticas... não teve efeito” então ele justifica ali pra/ embasar a ação
caso haja a negativa [...] (G7).

O fornecimento da alternativa terapêutica está condicionado à alteração da prescrição pelo
médico, público ou particular, que assiste o usuário.

[...] a gente tenta mostrar o que seria viável praquele/ caso [...] se o médico não
aceitar:: ele [paciente] vai voltar com o parecer [...] com o formulário preenchido [e]
vai pra/ via judicial... a gente não tem como... não pode impor nem interferir pois a
vinculação dele continua sendo com o médico de confiança dele [...] (G7).

Devido à autonomia das unidades oncológicas na padronização dos medicamentos
disponibilizados aos seus assistidos, não há listas estaduais de dispensação oncológica com
alternativas terapêuticas viáveis, assim, entra-se em contato com a unidade do demandante para
esclarecer se há previsão de fornecimento ou se o produto não é, de fato, padronizado na unidade.

[...] não tem o medicamento... não tem previsão de restabelecer... seja por falta ou
ele nunca fez a compra daquele medicamento... a gente encaminha pra/:: pra/ ação
mesmo... o encaminhamento é defensoria pra/ que seja feita a ação... porque do
medicamento oncológico você não vai ter uma outra via [...] as demandas
oncológicas vão todas pra/ Defensoria da União justamente porque [quase todos] os
hospitais hoje em dia habilitados dentro do estado do Rio de Janeiro – pelo menos
aqui no município – ou eles são universitários ou eles são federais [...] (G7).

O ajuizamento de ações ocorre mesmo que haja o medicamento prescrito em outra unidade,
pois não há parceria na dispensação, assim, devido ao alto custo, cada centro ou unidade de
atendimento oncológico programa as suas compras de acordo com a demanda de seus assistidos,
deste modo, a única forma de adquirir tal medicamento é sendo referenciado à determinada unidade,
de acordo com o fluxo de atendimento no SUS, demandando um tempo que muitas vezes não é hábil
para o início do tratamento, o que contribui para a falta de tempestividade no acesso e gera um
impacto negativo no estadiamento da doença e na proservação do paciente, que já tem um quadro
clínico previamente definido.

[...] pra/ ele entrar numa outra unidade oncológica [...] ele teria que voltar pra/
Atenção Básica... pra/ Atenção Básica inserir ele numa consulta... pra/ que ele fosse
vinculado àquela unidade lá:: tivesse matrícula lá:: para talvez receber o
medicamento lá [...] (G7).

Já o usuário que vem do sistema privado tem duas alternativas: ser inserido no fluxo de
atendimento preconizado no SUS ou ajuizar o plano de saúde, neste último caso ele é direcionado
para o Núcleo de Defesa do Consumidor (NDC).
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[...] particular seria esse fluxo também... a gente tenta sempre vincular ele às
unidades que tem do SUS [...] pra/ que ele seja inserido nos sistemas de regulação
que existem [...] a gente sempre diz assim:: “vou ter que passar você pela Atenção
Básica”... pra/ ele marcar com especialista [....] “você pode ter essa alternativa ou::
você pode entrar [na justiça] contra o plano de saúde” [...] aí vai pro/ Núcleo de
Defesa do Consumidor pra/ entrar contra o plano de saúde [...] (G7).

Assim, na CRLS, o processo decisório respeita a lógica do sistema público de saúde, com a
participação e a soma de expertises dos órgãos que a compõe, avançando, sempre que possível,
para um processo de solução consensual de conflitos.

[...] de alguma forma todos eles tem um interesse convergente... que é o
atendimento aos direitos de saúde... ninguém ali tá/ pra/ ((risos)) éh:: não se pode
conceber néh:: que nenhuma das partes estejam ali pra/ promover a aniquilação do
direito de saúde [...] (PE10).
[...] antes de se tentar judicializar pra/ sempre tentar o diálogo:: a via administrativa::
[...] não tem outro caminho néh:: hoje a não ser tentar dialogar com a gestão:: [...]
hoje nós [defensoria pública] somos também parte do SUS:::: então a gente tem que
contribuir para que o SUS caminhe e não pra/ que ele seja destruído [...] (DP11).

Distancia-se, portanto, da suposta polarização, paciente versus setor público ou direito
individual versus direito coletivo, concebida pelo sistema de justiça, quando há uma pretensão que
não foi atendida espontaneamente pelo sistema de saúde.

[...] isso é uma visão até muito equivocada que às vezes se coloca no processo
judicial néh? que se cria até uma polarização entre o paciente versus o ente
público... que é uma polarização que não existe porque o ente público:: ele existe
para garantir aquilo que a Constituição diz que ele tem que garantir... que no caso é
o direito à saúde... a questão é que muitas vezes o ponto de vista de como se
garantir aquele direito à saúde ele é diverso... então:: ali na câmara se teve a
possibilidade então de:: reunir esses pontos de vista e de alguma forma se trabalhar
pra/ conseguir chegar ali à melhor solução pra/ casos concretos [...] (PE10).

Esse espaço de solução consensual de conflitos, além de procurar chegar à melhor solução
para casos concretos, tem potencial, ainda que pouco explorado, para a evidenciação de deficiências
administrativas, o que pode contribuir para o aperfeiçoamento do próprio sistema de saúde, na
medida em que promove a aproximação da gestão do SUS com outras instituições e com o usuário,
em atenção às particularidades de suas demandas, as quais, poderão ser vocalizadas na
necessidade de muitos outros usuários do sistema público.

[...] muitas vezes as políticas públicas que são feitas néh:: partindo sempre daquela
lógica de como eu posso alocar melhor meus recursos para atender o maior número
de pessoas... éh:: muitas vezes acaba-se chegando à percepção de que aquela
decisão coletiva néh:: que se pensou:: ela não conseguiu abranger particularidades::
individualidades que:: ficaram de fora daquele desenho de política pública... e aí eu
teria então:: conflitos criados porque:: o sistema de saúde não pensou na minha
situação [...] se cria então:: esse espaço pra/ percepção dessas individualidades [...]
naquele caso eu preciso de uma solução diversa daquela pensada coletivamente...
mas quem estará dando a resposta àquele caso concreto é o próprio sistema único
[...] com a sua lógica de decisão... com a sua capacidade técnica e:: com a sua
expertise [...] tirando [a] solução que vinha pra/ um juiz:: que não é a pessoa mais
habilitada para decidir sobre conflitos sanitários [...] nem sempre um processo
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judicial é a melhor forma de se garantir a solução de conflitos... se existem outras
formas de solução de conflitos como a mediação:: a arbitragem:: [...] (PE10).

Entre setembro de 2014 e de 2015, a CRLS realizou “[...] 12.101 atendimentos, evitando
4.477 ações judiciais. A economia pode chegar a R$ 12 milhões, considerando custo de R$ 2,5 mil
por ação. Foram 10,5 mil conflitos solucionados [desde a criação da CRLS até aquele momento],
resultando uma economia total de R$ 27 milhões” (RIO DE JANEIRO (Estado), 2015c, p. 01),
economicidade garantida tanto com o atendimento administrativo, quanto com a mediação conduzida
pelos procuradores da PGERJ, PGMRJ e mediadores do TJRJ.

[...] [atender administrativamente] num/ todo é mais econômico néh:: porque desde
que você não cumpre aquela ordem:: [judicial] ela tem multa diária... então no final
pro/ Estado aquilo acaba tendo um valor alto:: [...] (G3).

A mediação ou arbitragem é realizada diante do insucesso da recomendação da alternativa
terapêutica e, imediatamente, antes do ajuizamento da ação.

[...] a mediação... que são as conciliações:: onde a gente tentaria aquilo que não é
previsto dentro do Sistema Único de Saúde [...] seria dado administrativamente
mesmo aquilo que não é incluído nas listas de dispensação [...] (G7).

De acordo com alguns participantes da pesquisa, com base nos indicadores e na parceria
interinstitucional da CRLS, a SESRJ tem estudado estratégias para padronizar determinados
medicamentos, cuja dispensação é de competência do ente estadual – não contempla os oncológicos
–, que são solicitados com maior frequência.
Na subcategoria seguinte, o atendimento na CRLS é representado em um fluxograma
descritor, construído com base nos relatos dos participantes dessa pesquisa, permitindo a
visualização do processo de trabalho dos profissionais, do sistema de saúde e de justiça,
responsáveis, respectivamente, pelo encaminhamento administrativo ou pela condução da mediação
do litígio, que tem por objeto as demandas de medicamentos oncológicos de alto custo.

9.2.2. Fluxograma do atendimento na CRLS

O usuário, não recebendo o medicamento prescrito na unidade oncológica em que é
assistido, seja em um CACON ou uma UNACON, procura uma defensoria para ajuizar uma ação.
O acesso à CRLS é indireto, visto que não há um encaminhamento, divulgação ou indicação
desse serviço, esse encontro ocorre pela livre iniciativa do usuário em procurar a defensoria pública,
para ajuizar a sua pretensão. A figura 02 representa o fluxo de atendimento na CRLS, desde o
acesso, até o encaminhamento administrativo ou judicial da demanda.
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Figura 02. Fluxograma de atendimento na CRLS:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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O usuário, ao ingressar na CRLS, passa por um acolhimento burocratizado, especialmente
nas duas primeiras triagens, mediante a apresentação de documentos comprobatórios de
hipossuficiência financeira e de necessidade da demanda, atestada no laudo e na prescrição médica.
A inobservância da apresentação da documentação necessária, tanto pela assistente social,
quanto pelos profissionais do atendimento administrativo, inviabilizam a continuidade do atendimento
na CRLS, conduzindo o usuário à saída do serviço, até que se providencie o que é exigido.
Na etapa seguinte, caso o usuário seja titular de um plano de saúde, é indicado o
atendimento do Núcleo de Defesa do Consumidor (NDC), para as devidas orientações em relação ao
ajuizamento da instituição que oferece o plano de serviços contratados.
Cabe ressaltar que o usuário, titular de plano de saúde ou atendido pelo setor privado, pode
continuar no fluxo de atendimento da CRLS, contudo, o encaminhamento usual nesses casos, é que
ele seja inserido no fluxo de atendimento do SUS, desde a Atenção Básica, mesmo que já se tenha
um diagnóstico definitivo, para que seja assistido na lógica técnico-sanitária da política pública; esse
tempo adicional, até que se obtenha uma nova prescrição, não necessariamente de um medicamento
padronizado, pode gerar prejuízos ao seu quadro clínico, podendo tornar a sua demanda ainda mais
complexa e dispendiosa.
O mesmo pode ocorrer com o usuário que já é atendido em unidade oncológica do SUS, caso
haja a disponibilidade do medicamento prescrito em outra unidade, neste caso, a dispensação do
medicamento está condicionada a entrada do usuário no respectivo serviço, sendo necessário,
portanto, a sua reentrada no sistema de regulação de vagas, a partir da referência expedida por sua
unidade programática; o que, também, não é viável para esse usuário que necessita de celeridade no
tratamento. Esse último encaminhamento não é muito comum, diante de outras medidas mais céleres
para o atendimento de determinada pretensão.
Seguindo no fluxo de atendimento da CRLS, a equipe técnica multiprofissional, responsável
pela terceira triagem, estabelece uma comunicação com a unidade de assistência do usuário, com a
finalidade de ratificar a indisponibilidade em estoque ou a não padronização do medicamento
prescrito, para, então, avaliar as alternativas terapêuticas, que seguirão como sugestão ao médicoprescritor.
Novamente, o fornecimento da alternativa terapêutica é condicionado à decisão do médico
em alterar a prescrição.
Havendo a alteração da prescrição, pelo médico, o usuário é encaminhado para a unidade
que o assiste para o recebimento da alternativa terapêutica.
Caso não haja a alteração da prescrição, diante do insucesso do encaminhamento
administrativo, a pretensão do usuário segue para o processo de mediação e arbitragem, conduzido
pelo TJRJ, PGERJ, PGMRJ, com a participação da DPGERJ, DPU, SESRJ e SMSRJ, para a
tentativa de aquisição do medicamento prescrito que, caso tenha êxito, será fornecido na Central de
Atendimento à Demandas Judiciais (CADJ) da SESRJ.
Geralmente, essa etapa não é muito resolutiva para o atendimento de demandas oncológicas,
devido ao alto custo e por não se tratar de medicamentos de competência de fornecimento estadual,
o que leva à próxima etapa, conduzida pela DPGERJ ou DPU, de ajuizamento da demanda.
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O acesso ao Judiciário será abordado no capítulo seguinte, intitulado “Contencioso:
microjustiça de medicamentos”.
Embora, a CRLS também seja composta por profissionais da SESRJ, a sua abrangência de
atendimento ainda esta concentrada no município do Rio de Janeiro e alguns municípios adjacentes,
assim, ainda não houve uma interiorização da câmara para todos os municípios do estado.

[...] a área de abrangência daqui da câmara:: pra/ defensoria do Estado:: é município
do Rio de Janeiro... ou seja munícipes do Rio de Janeiro... pra/ defensoria da União
munícipes do Rio de Janeiro... Itaguaí e Seropédica... eram já as áreas de
atendimento... são coisas que a gente não interferiu... horário de atendimento:: eram
os horários de atendimentos das defensorias... as abrangências do que as
defensorias entravam com ação:: permaneceram as mesmas áreas de abrangência
que eles já tinham... de acordo com o organograma deles [...] (G7).

Há a intensão de interiorização da CRLS, mas ainda não foi elaborado um projeto de
operacionalização, com esse mesmo escopo, e nem uma minuta de convênio.

[...] o desafio é esse... éh:: a gente continuar aí trabalhando pra/ ampliação da
Câmara de Resolução de Litígios de Saúde [...] fortalecer... levá-la pro/ interior... e
assim de alguma forma contribuir para que o próprio Sistema Único de Saúde
perceba que ele precisa criar essas arenas de solução consensual... como eu disse
então:: que toda a consensualidade que existe na atuação administrativa éh:: do
sistema único:: ele também possa se dar com a criação de uma câmara éh:: de
solução consensual também desses conflitos no SUS... eu acho que o SUS:: ele vai
precisar evoluir pra/ isso... que é um(...) faltou néh? no desenho do sistema único::
acho que um espaço pra/ solução consensual de conflitos... é isso [...] (PE10).

A ideia de articulação interinstitucional para a solução extrajudicial de litígios, inspirou a
criação de Centros de Apoio Técnico em Saúde, em municípios do interior do estado do Rio de
Janeiro, o que será apresentado na subcategoria seguinte.

Análise
A CRLS é um órgão pioneiro e inovador do estado do Rio de Janeiro, para a resolução
extrajudicial de litígios em saúde, que conta com a articulação de grande parte das instituições
envolvidas na microjustiça de medicamentos, na garantia, quando possível, de uma maior celeridade
na dispensação e de economicidade do Estado na aquisição, no fornecimento de medicamentos e
nos custos judiciais.
A CRLS é o último ponto do sistema com potencial para o atendimento, espontâneo e
consensual, de demandas em saúde, diminuindo o ajuizamento dessas pretensões no Judiciário,
através da articulação interinstitucional, mediação e/ou arbitragem.
A articulação interinstitucional é a primeira medida adotada pela CRLS na resolução de um
conflito, através de uma atuação conduzida pelo próprio sistema de saúde, SESRJ e SMSRJ, em
parceria com DPGERJ e DPU, com a análise e o encaminhamento administrativo da demanda,
pautado na lógica técnico-sanitária que orienta a disposição dos serviços e ações no SUS.
Não havendo alternativas viáveis, reguladas pelo SUS, para o atendimento administrativo, ou
não havendo alteração da prescrição, a pretensão segue para a mediação ou arbitragem, que será
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conduzida pelo sistema de justiça, na própria CRLS, através da parceria entre TJRJ, PGERJ e
PGMRJ, com a participação da DPGERJ, DPU, SESRJ e SMSRJ.
A ampliação do canal de diálogo e interlocução, extrajudicial, entre as instituições que
integram a microjustiça de medicamentos, é fundamental para o enfrentamento da judicialização da
política de medicamentos, pois, permite um manejo articulado e uma resolução mais eficiente e
pacificada desses litígios.
Para as instituições que atuam de acordo com a lógica do sistema de justiça é um grande
ganho, pela compreensão mais técnica e qualificada das demandas e da política pública de saúde;
para o sistema público de saúde, permite a garantia, quando aplicável, da economicidade, a inserção
do usuário na lógica de regulação e a sinalização das deficiências da política no atendimento
individual e singular de assistidos pelo sistema; para o usuário, que vive um momento de sofrimento,
fragilidade, insegurança e incerteza, amplifica o processo de escuta e análise, qualificada, de suas
demandas, oferecendo a possibilidade de uma resposta ágil e célere, quando possível e previsto na
regulação, impedindo o início de conflito judicial.
Se por um lado, a atuação da CRLS pode promover um efeito positivo para o sistema de
saúde, ao reinserir o usuário, que acessaria o Judiciário, ao fluxo de serviços regulados no SUS; por
outro lado, não tem contribuído, satisfatoriamente, para o planejamento e para a padronização de
medicamentos, frequentemente judicializados, pelo SUS.
Apesar da avaliação qualificada das demandas, com o auxílio de uma equipe técnica
multiprofissional e interdisciplinar, não é explorado o seu potencial em contribuir para a sinalização de
produtos que poderiam ser incorporados, de acordo com a frequência em que são prescritos e de
acordo com a evidência cientifica que justifique a relevância de seu uso, seguindo os trâmites
determinados pela política, em seu âmbito de atuação.
A despeito de seu potencial, a atuação da CRLS ainda é focada na relação custo-benefício e
no atendimento de pretensões individuais, portanto, segue tanto a lógica burocrática do fluxo e da
regulação, em uma perspectiva técnico-sanitária, quanto a lógica do Judiciário, de atendimento
individual e focal de demandas, apenas de quem acessa o respectivo serviço.
Deste modo, não tem gerado incentivos para a qualificação da política, a partir das
reivindicações comuns que poderiam beneficiar uma coletividade.
Neste sentido, seria desejável incluir, nesse processo de articulação e interlocução
institucional, o Ministério Público, instituições da sociedade civil e os próprios conselhos de saúde,
procurando vocalizar demandas individuais e legitimar interesses de uma coletividade, que não
procura a defensoria com a intensão do ajuizamento de pretensões em saúde, tal perspectiva,
representaria um importante diapasão para a política e um elemento estratégico do planejamento.
Outro ponto importante é a necessidade de maior divulgação da CRLS, facilitando o
conhecimento e o acesso de todo usuário, na tentativa de obter o encaminhamento administrativo do
que foi prescrito, não restringindo o atendimento aos cidadãos que procuram as defensorias, já com a
intenção de acionar o Judiciário. Assim, o suporte oferecido pela CRLS deveria ser inserido no fluxo
de atendimento do SUS, para o acolhimento dos usuários, cuja demanda prescrita, não esteja
incluída na regulação estatal.
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Cabe destacar que, no atendimento de demandas individuais, a CRLS é eficaz no
encaminhamento administrativo de medicamentos do componente básico, estratégico, especializado
e de dispensação excepcional, os quais são contemplados em listas padronizadas pelos entes, que
podem dispor de recursos para suprir estoques ou fazer aquisição de determinado medicamento
prescrito.
Contudo, a CRLS não realiza um atendimento eficaz no encaminhamento administrativo de
medicamentos oncológicos de alto custo, por não haver alternativas terapêuticas disponíveis ou
padronizadas em listas, planejadas pelo Executivo, pois, nesses casos, a competência de
fornecimento e a autonomia da padronização são atribuições da unidade ou centro de referência em
o paciente é atendido.
Assim, apesar do governo federal gerir grande parte dos serviços de atenção oncológica,
sendo responsável, inclusive, pelo repasse de recursos, cada unidade é autônoma no planejamento
de suas demandas e responsável apenas pelo fornecimento de medicamentos prescritos em seu
estabelecimento, logo, não há “solidariedade”, comunicação ou integração entre essas unidades na
dispensação de medicamentos, para os seus assistidos.
Nesses casos, procurando esgotar as medidas cabíveis para o manejo e solução desses
conflitos, a CRLS procura levar ao conhecimento do médico as alternativas terapêuticas, que
apresentem ou não equivalência, fornecidas pela unidade que assiste o paciente, quando atendido
pelo SUS, cuja dispensação, está condicionada à decisão do profissional e à alteração da prescrição.
A normalização conduzida pelo médico, resultado do exercício de seu saber-poder, se
antepõe à tentativa de normalização político-administrativa, promovida pela regulação do que é
ofertado no sistema de saúde, deste modo, o próprio sistema de atendimento da CRLS, assim como
seu processo de decisão, acaba sendo centrado na perícia do médico, especialmente em matéria de
medicamentos oncológicos, visto que, por fim, é ele quem decide o que deve ser dispensado.
Sequencialmente, diante do insucesso da indicação de alternativa terapêutica, a CRLS
procura, quando o paciente não é atendido pelo SUS, oriundo do setor privado, inseri-lo no fluxo de
atendimento do sistema público de saúde, desde a Atenção Básica, alocando-o em uma fila de
espera que compromete a tempestividade do acesso ao cuidado necessário, o que gera prejuízo ao
paciente que já tem o diagnóstico definido e necessita do início imediato do tratamento; também
administrativamente, procura fornecer o medicamento quando essa decisão é resultado da mediação
e/ou arbitragem, conduzida pelo TJRJ, PGERJ e PGMRJ; ou, encaminhar o caso para a defensoria,
para o ajuizamento da ação, neste caso, o poder de decisão passa para o Judiciário, gerando novos
custos operacionais, tornando mais dispendioso ao Executivo o atendimento da respectiva demanda.
Tal como observado, a CRLS é um órgão fundamental para o enfrentamento da
judicialização, mas tem seu potencial pouco explorado, ainda restrito às demandas individuais apenas
de quem acessa seus serviços, com uma atuação focal na prevenção do ajuizamento de ações. A
efetividade de sua atuação, em um cenário de intensa judicialização, pode ser vislumbrada através da
vocalização de seu atendimento a todos os que obtiveram uma negativa de fornecimento, com ou
sem interesse de acessar o Judiciário; através da solicitação de incorporação de medicamentos
frequentemente demandados; da sinalização das deficiências e fragilidades da política; da
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composição com sistema de controle; e, do auxílio e subsídio ao planejamento de ações e serviços
de saúde no SUS.

9.2.3. Centro de Apoio Técnico em Saúde

Inspirados pela atuação da CRLS, a DPGERJ elaborou um projeto para criar um Centro de
Apoio Técnico em Saúde (CATS) em cada município do estado, replicando uma estratégia que já
estava sendo implementada no município de Nova Iguaçu.

[...] não é a câmara:: foi inspirado nela::... porque a câmara é um projeto grande:: [...]
gente não teria como replicar câmaras néh? pra/ éh::(...) em todos os municípios...
porque esse projeto é caro e os municípios:: se eles tem duas pessoas dentro da
sua secretaria de saúde trabalhando é muito [...] então a gente teve que escolher um
novo caminho... inspirado na câmara [...] [e em] um convênio em Nova Iguaçu que já
funcionava assim [...] a gente mesclou na verdade duas ideias que já existiam em
uma [...] (DP11).

A proposta é que todo município possua um CATS, composto por um servidor da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e um defensor público, que irão atuar juntos no Núcleo de Defensoria
Pública (NDP).
Esse projeto tem uma dupla função, qualificar as defensorias para atuar no campo da saúde e
aproximá-las das secretarias de saúde para, quando possível, articular o encaminhamento
administrativo de tais demandas.

[...] qualificar os defensores em saúde pra/ que eles entendam essas políticas
públicas de saúde:: como que o SUS funciona:: pra/ que eles mesmo possam buscar
a via administrativa antes de judicializar... pra/ que eles saibam onde procurar e o
que procurar:: antes de se judicializar [...] e tenho que:: ao mesmo tempo:: aproximar
eles dos secretários municipais de saúde e da Secretaria Estadual de Saúde:: [...]
(DP11).

Essa proposta foi apresentada nas reuniões das Comissões Intergestores Regionais (CIR),
de cada região administrativa do estado do Rio de Janeiro, evidenciando a importância da articulação
interinstitucional para minimizar o impacto da judicialização na gestão municipal de saúde.

[...] só aprimorar o diálogo entre a secretaria de saúde e o defensor:: que isso já vai
reduzir a judicialização... porque muitos dos problemas estão na falta de
comunicação entre todos esses atores que estão todos envolvidos no mesmo
conflito de saúde [...] (DP11).

A DPGERJ já conseguiu implantar o CATS em alguns municípios do Rio de Janeiro.

[...] a gente já tem alguns convênios já funcionando:: a gente tem Nova Iguaçu:: a
gente tem São Gonçalo:: a gente tem em Vassouras:: a gente tem em Nova
Friburgo:: a gente tem em Bom Jardim:: [...] (DP11).

A expansão e operacionalização desse projeto, pela DPGERJ, prevê a implantação e
implementação de um CATS em cada município do estado do Rio de Janeiro.
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Análise
A criação dos CATS é uma iniciativa da DPGERJ, em parceria com os Núcleos de Defensoria
Pública dos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro.
Os CATS já implantados, inspirados na atuação da CRLS, tem cumprido o propósito de
qualificar melhor as defensorias municipais, em relação às demandas em saúde, medicamentos ou
serviços, bem como, procurar priorizar o encaminhamento administrativo dessas pretensões.
Apesar de não apresentar a dimensão estrutural e operacional da CRLS, os CATS em
atividade enfrentam desafios e dificuldades semelhantes, agravadas pela distância de determinados
municípios, do interior do estado, das unidades de atendimento oncológico da capital, e da própria
sede de gestão do estado, o que dificulta a comunicação e articulação para a resolutividade das
ações propostas.
Embora tenha sido apresentado a todos os gestores municipais de saúde, nas reuniões das
CIRs, esse projeto ainda não tem uma ampla adesão, é uma proposta recente, que exigirá da
DPGERJ um maior empenho na articulação com a gestão municipal e, se possível, com outros atores
que possam compor e fortalecer essa formação, como os apoiadores regionais do governo estadual.

9.2.4. Recomendações do Ministério Público

O Ministério Público (MP), no exercício de sua função jurisdicional, defende a ordem jurídica,
a democracia e os interesses sociais, individuais e coletivos, observando a implementação das
políticas públicas e recomendando ajustes quando necessário.

[...] muitas vezes em reuniões extrajudiciais a gente já resolve alguns problemas...
ou na vistoria mesmo [...] (P12).

Em matéria de medicamentos, duas recomendações têm sido fundamentais para o
enfrentamento da judicialização, a recomendação de incorporação de medicamentos e a
regularização da base de dados do Banco de Preços em Saúde (BPS).
A recomendação de incorporação de medicamentos pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS (CONITEC) pode, usualmente, ser realizada pelo Ministério Público Federal
(MPF),

[...] é eles [MPF] que tem atribuição perante a CONITEC:: a União:: a essas
entidades... o máximo que a gente [MPERJ] pode fazer é oficiá-los... no sentido
deles providenciar essa incorporação [...] (P12).

No âmbito estadual, a recomendação de padronização de determinado medicamento não é
usual, geralmente, essas recomendações ocorrem com maior êxito e frequência no âmbito municipal.

[...] município é mais fácil néh? porque o município pode ter além daquela
[relação/lista] que tá/ prevista no Ministério da Saúde... na nacional... ele pode
também adicionar ali medicamentos que tem mais a ver com o perfil epidemiológico
do município [...] (P12).
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Tal como ocorreu no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde se reduziu,
consideravelmente, as demandas judiciais de medicamentos, após a recomendação da padronização
das pretensões frequentemente ajuizadas.

[...] em Maricá o promotor da área cível:: foi ele que começou esse projeto com a
gente:: [MPERJ] e ele zerou as demandas de medicamentos [...] [ele] começou a
perceber os direcionamentos de compra:: na judicialização... começou também a
verificar os déficits maiores que tinham sobre a atribuição do Município e do
Estado... e a partir dali ele acionou os promotores de tutela coletiva e esses
promotores fizeram uma vistoria:: porque aqui a gente tem um grupo de apoio
técnico que é formado por médicos:: farmacêuticos:: éh:: enfermeiros:: médicos
psiquiatras:: médicos sanitaristas que são pareceristas e fazem vistorias junto com o
Ministério Público:: junto com os promotores... então essa farmacêutica [apoio
técnico] foi até a farmácia do município de Maricá e também fez a mesma vistoria no
âmbito do Estado:: viu quais que eram os problemas de logística:: de dispensação::
os abastecimentos:: e a partir dali a tutela coletiva conseguiu [a padronização de
alguns medicamentos no âmbito municipal] através de recomendações [...] (P12).

Já a recomendação da regularização da base de dados do BPS, orienta os gestores a
manterem atualizados os dados de todas as aquisições de insumos no banco de preço e consultá-lo
para orientar os processos de compra, verificando os preços praticados nas licitações para aquisição
de medicamentos.

[...] a gente tem uma preocupação também com o patrimônio público... então a gente
tem a preocupação com a compra econômica... por isso que tem essa visão
institucional de observar nas licitações esses fatores econômicos de redução de
preço:: [...] porque a gente sabe que precisa de um financiamento adequado e de
uma economicidade pra/ você poder garantir que a política seja pra/ todos:: [...] pra/
obrigar os gestores nas licitações de medicamentos a realizarem os projetos básicos
e utilizarem esse banco de preços nacional pra/ verificar a economicidade [...] (P12).

A regularização da base de dados do BPS é uma recomendação do MPF, voltada para a
defesa e a transparência no empenho do erário público, para o controle e a economicidade na
compra de medicamentos por licitações, sejam esses padronizados ou judicializados.

Análise
O MPERJ não possui uma atuação, fundamentalmente, direcionada à judicialização da
saúde, seja relacionada a provisão de serviços ou medicamentos e insumos, seus objetos são,
prioritariamente, os direitos e interesses coletivos que, em certa medida e indiretamente, são
impactados pela concretização de interesses individuais.
Enquanto, por um lado, os promotores de causas cíveis, que são convidados a opinar nos
autos dos processos individuais em juízo, que versam sobre a saúde, costumam ser favoráveis ao
provimento, pelo Executivo, do que está sendo pleiteado; por outro lado, os promotores de tutela
coletiva procuram, na observância das normas, leis, portarias e regulamentações, promover e garantir
o adequado funcionamento da política.
Há, portanto, na distribuição de competências do MP, dois modos de atuação, a dos
promotores de causas cíveis, que procuram zelar pelo direito em uma perspectiva individualizada, e a
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dos promotores de tutela coletiva, que procuram observar, na estrutura e no funcionamento da
política, a garantia dos direitos coletivos, e, portanto, zelam pelo adequado funcionamento e
operacionalização da política, respeitando, assim, tanto a vontade do legislador, quanto a
discricionariedade do administrador que regula recursos financeiros para o atendimento de todos os
cidadãos.
Neste sentido, enquanto um age na observância do direito de todos, com o cumprimento
satisfatório do que está estabelecido no ordenamento jurídico, o outro zela pelo direito de cidadãos,
que não tiveram as suas condições de saúde observadas e atendidas pela política. Cabe ressaltar,
que essa atuação individual e/ou coletiva tende a ser harmoniosa entre essas promotorias, visto que,
também são legitimados, constitucionalmente, para a promoção da tutela coletiva de interesses e
direitos individuais, no caso, especialmente, os comuns ou homogêneos. De um modo geral, as suas
perspectivas de atuação são mais direcionadas às recomendações para a efetivação de direitos não
observados, sem que para isso seja necessário um litígio, portanto, não cabe à promotoria o
julgamento e a deliberação contenciosa, e sim propor uma readequação ou o adequado seguimento
do que está estabelecido na política, para isso, busca-se sempre o caminho do diálogo, das
promotorias entre si e com a gestão do sistema de saúde.
Ainda que não haja um ativismo do MP na judicialização, há um ativismo decorrente do
impacto da judicialização na política e nos direitos de uma coletividade, ou seja, decorrente do póscontencioso, capaz de articular a promotoria de causas cíveis com a promotoria de tutela coletiva, na
defesa de direitos e na concretização de interesses individuais e coletivos, o que pode conduzir à
recomendação de incorporação ou de padronização de medicamentos, frequentemente demandados
judicialmente, e de um maior controle e economicidade em tais aquisições.
Contudo, no contexto atual da judicialização excessiva, a atuação do MP deveria ser
amplificada em todas as etapas do contencioso, na observância dos interesses que alicerçam essas
demandas em saúde, o que as orientam e as legitimam, e, se a ética que as promovem é consoante
com a finalidade do Estado na defesa da vida.

Discussão
Na Constituição de 1988, as normas que discorrem sobre a saúde são “[...] declaratórias de
princípio programático” (SILVA, 2007, p. 86), ou seja, a natureza positiva do direito à saúde permite
qualificá-lo como um direito social programático, cuja aplicabilidade, necessita de legislação ulterior,
elaborada a partir da interpretação do texto constitucional pelo Legislativo, e da composição de
normas político-administrativas, para, então, serem efetivados com a devida racionalidade e
discricionariedade do Executivo.
As normas político-administrativas do Executivo, que orientam as ações e serviços no campo
da saúde, se expressam, fundamentalmente, através da regulação de fluxos e provisões, que
procuram, simultaneamente, controlar e ordenar os recursos destinados a uma multiplicidade de
indivíduos que utilizam o sistema público, ou que dele se beneficiam.
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Para Foucault (2010), é progressiva essa expressão do poder exercido nos domínios da
norma, não jurídica, em detrimento do poder exercido nos domínios, exclusivos, da lei.
Essa normalização descreve o funcionamento e a finalidade do poder na regulação da vida,
em uma biopolítica que integra ao mesmo tempo em que modifica a técnica disciplinar, dirigindo-se
“[...] à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na
medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que
são próprios da vida [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 204), e que, portanto, lida “[...] com a população, e a
população como problema político, como problema a um só tempo científico e político, como
problema biológico e como problema de poder [...]” (FOUCAULT, 2010, p. 206), por meio de “[...]
mecanismos pautados, fundamentalmente, em estatísticas, probabilidades e previsões [principais
parâmetros científicos, entre outros, adotados no planejamento e, consequentemente, na regulação],
para assegurar uma regulamentação, isto é, uma ‘biorregulamentação do Estado’ [...]” (FOUCAULT,
2010, p. 210), é, portanto, “[...] recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da
vida” (FOUCAULT, 2014b, p. 150).
Enquanto a lei individualiza cada indivíduo no limite da legalidade, a norma procura
homogeneizar, padronizar e massificar, em uma perspectiva tanto disciplinar ou de controle quanto
regulatória, que conduzem ao ordenamento; à concretização operacional, racionalizada e regulada,
do direito; ao controle de recursos e ao controle dos corpos, individuais e múltiplos.
A norma, portanto, “[...] pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar [ou controlar]
quanto a uma população que se quer regulamentar” (FOUCAULT, 2010, p. 213). Ressalta-se que,
atualmente, muito além da disciplina, a norma prevê o controle, tanto do indivíduo-corpo quanto
social, reflexo da transição de uma “sociedade disciplinar” para uma “sociedade de controle”
(DELEUZE, 1992, p. 219; HARDT; NEGRI, 2010, p. 42).
Ainda que a normalização político-administrativa seja orientada pela lei, cuja validade deriva
do texto constitucional, ela molda e da forma à individualidade inserida em uma coletividade, em uma
tentativa de padronizar individualidades em uma coletividade, pois, a tendência é que a política seja
planejada e executada com base em padrões e não em exceções, assim, o poder cobre “[...] toda a
superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das
24

tecnologias de disciplina, de uma parte, e das tecnologias de regulamentação , de outra”
(FOUCAULT, 2010, p. 213).
Nesse limiar, entre a disciplina e a regulação, emana o biopoder “[...] que se incumbiu tanto
do corpo quanto da vida, ou que incumbiu, se vocês preferirem, da vida em geral, com o polo do
corpo e o polo da população” (FOUCAULT, 2010, p. 213).
Assim como Foucault (2010) expressa que a sociedade de normalização não significa
sociedade normalizada, entende-se que política de normalização não representa uma política
normalizada, simplesmente, retrata o padrão estabelecido e as escolhas do administrador para
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Nas traduções das obras de Foucault, para o português, é comum o emprego dos termos regulamentação e
regulação como sinônimos, quando comparadas traduções distintas de um mesmo trecho de texto. Entretanto,
nas obras originais em francês, Foucault adota o termo régulation [regulação] e não régulamentation
[regulamentação].
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ordenar, controlar, regular e disciplinar o atendimento do setor público à população, neste caso em
matéria de saúde.
Ressalta-se que o padrão normalizado, que é normatizado por atos do Executivo, procura
orientar e homogeneizar as ações e serviços de saúde, mas não tem a precedência, diante das
normas constitucionais e das leis, que esse Poder almeja, visto que, a normalização é uma estratégia
de operacionalização da política, que não apresenta força para impedir uma concessão ou provisão
do Executivo por outras vias decisórias, que são pautadas, quase que exclusivamente, nos direitos
reconhecidos e estabelecidos no constructo jurídico, como é o caso da via judicial, do mesmo modo,
cada vez mais, a própria resistência do usuário procura impedir que seus direitos sejam remodelados
e reorientados pela normalização, tal como se pode observar com a excessiva e expressiva
judicialização da saúde.
Os sistemas de saúde de cobertura universal “[...] apresentam restrições orçamentárias, uma
vez que o cuidado de saúde não é o único bem importante”, o que torna necessária a “[...] decisão
sobre quais as necessidades médicas são mais importantes do que outras”, permitindo ao poder
público definir “[...] prioridades e racionamento [...]”, que são “[...] uma exigência de justiça, já que o
cuidado em saúde não deve e não precisa ser um poço sem fundo” (DANIELS, 2001, p. 04, tradução
nossa).
De fato, os recursos financeiros são limitados diante da demanda infinita e da amplitude de
garantias de direitos, e, portanto, é fundamental a regulação, que pode ser positiva ou negativa, da
vida ou sobre a vida, assim, pode gerar tanto potência quanto submissão, respectivamente,
biopotência ou biopoder.
Cabe ressaltar que mesmo a política sobre a vida, pelo exercício de um biopoder que gera
submissão do cidadão à norma, pode ser empenhada em defesa da vida, como é o caso da proteção
negativa do Estado com a regulação de medicamentos, quando procura não expor a vida aos
interesses do mercado, portanto, uma negativa de fornecimento de determinado medicamento, por
exemplo os não testados ou sem eficácia comprovada, pode promover a defesa e proteção da vida,
neste caso, a regulação pode beneficiar o cidadão.
A política de normalização que age sobre a vida, à luz de uma ética utilitarista, que invoca a
máxima de bem-estar comum ou coletivo, ao mesmo tempo em que objetifica individualidades,
promove o sujeitamento de indivíduos ao organograma e aos critérios estabelecidos pelo
administrador, o que pode conduzi-los à margem do ordenamento, por não contemplar, na sua
condição de saúde-doença, a dispensação dos medicamentos prescritos como essenciais, em virtude
da delimitação prestacional diante da explosão de intermináveis opções disponíveis no mercado, ou
seja, pode conduzir a uma “[...] condição preliminar para definir a relação que liga e, ao mesmo
tempo, abandona o vivente ao direito” (AGAMBEN, 2004, p. 12), um “[...] lugar em que a oposição
entre a norma e a sua realização atinge a máxima intensidade [...] em que o mínimo de vigência
formal coincide com o máximo de aplicação real e vice-versa” (AGAMBEN, 2004, p. 58).
Nessa perspectiva de governo sobre a vida, onde a política comanda e submete a vida à sua
equação, “[...] a biopolítica remete sem mais para a dimensão da zoé, ou seja da vida na sua
expressão biológica mais simples [...]” (ESPOSITO, 2010, p. 31, grifo do autor), especialmente,
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quando constatamos que seus mecanismos de regulação são pautados, fundamentalmente, em
estatísticas, probabilidades e frequência, que remetem a processos puramente naturais e/ou
biológicos de controle da população, com a adoção e padronização de tratamentos a seu turno
comuns, que atendem, fundamentalmente, a relação custo-benefício. Essa biopolítica, qualificada
como “negativa” (ESPOSITO, 2010, p. 74) por não considerar individualidades e por enquadrar o
homem ao status de mero vivente no meio de uma multiplicidade – apenas mais uma vida/corpo
biológico no meio de tantas outras(os) –, age sobre os “[...] sujeitos submetidos pelo controle [...]”
(FOUCAULT, 1995, p. 235).
Deste modo, a dificuldade em lidar com as demandas de usuários do sistema de saúde, a
carência financeira e estrutural na rede de serviços, pode conduzir o Executivo a ponderações
perigosas e a uma ação regulatória calculista, que expressa o exercício da política sobre a vida, onde
se manifesta o biopoder e o sujeitamento, especialmente, na política oncológica, onde, as opções
disponíveis no mercado, geralmente, são de alto custo.
Enquanto a deficiência estrutural da rede de serviços oncológicos pode comprometer o
acesso tempestivo ao diagnóstico e ao tratamento do câncer, a padronização de medicamentos, seja
desatualizados pela morosidade da ANVISA, na autorização do uso em território nacional, ou pelo
desinteresse da CONITEC e das próprias unidades autônomas na incorporação e padronização,
atendendo o critério de custo-benefício ao invés do critério de qualidade-efetividade, pode
comprometer a recuperação ou a qualidade da vida do paciente, que não teve a complexidade e a
individualidade de sua condição de saúde adequadamente observada, ao invés disso, ele é
submetido aos padrões de escolha pautados no bem-estar comum e não na especificidade de seu
caso, o que expressa uma política mais igualitária e pretensiosamente integral, até certo ponto, e não
equitativa e, consequentemente, parcialmente integral, isto é, a delimitação terapêutica para um
respectivo quadro clínico, nem sempre contempla as escolhas mais eficientes ou de melhor qualidade
para cada caso, muitas vezes são desatualizadas e utilizadas devido ao baixo custo, comparado ao
valor das apresentações mais recentes no mercado que, para alguns cidadãos, podem ser
diferenciais e essenciais.
Ainda que a política sobre a vida tenha a finalidade da defesa da vida, ao impedir a
capitalização da saúde quando exposta às leis de mercado, essa perspectiva não justifica a
desassistência deliberada em virtude de um medicamento prescrito não estar padronizado, tal como
será abordado nos capítulos “contencioso” e “pós-contencioso”,

assim, o administrativo-

governamental deve repensar um outro modo de garantir o cuidado assistencial.
Há uma dificuldade do Estado-provedor em garantir a assistência, equacionando os produtos
padronizados na política com as demandas prescritas, o que tende a resultar na desassistência, visto
que, a dispensação de uma alternativa terapêutica está condicionada à alteração da prescrição pelo
médico que assiste o cidadão, assim, não é uma competência administrativa a dispensação de uma
alternativa terapêutica, padronizada pela política, sem a retificação da prescrição pelo respectivo
médico-assistente.
Tal como observado, para medicamento oncológico não há opção alternativa, que possa ser
atendida extrajudicialmente pelo administrativo, seja pela autonomia de cada unidade na
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padronização ou pela independência entre as unidades, que não são solidárias na dispensação
quando há indisponibilidade em estoque ou quando determinado medicamento é padronizado por
uma e não por outra, nesse caso específico, a única via administrativa seria o usuário entrar
novamente no fluxo regulatório do sistema e enfrentar uma nova fila, mesmo já havendo um quadro
clínico definido e conclusivo, o que também compromete seu estado de saúde.
A CRLS, e até o CATS, são vias importantes na tentativa de resolução extrajudicial de litígios,
que através da articulação interinstitucional e da escuta qualificada, procuram manter o poder
decisório no Executivo, em sua lógica técnico-sanitária e regulatória, ao mesmo tempo em que
procuram dar uma resposta rápida ao paciente, seja com um encaminhamento administrativo ou por
meio da mediação e arbitragem, contudo, não são efetivas para o fornecimento de medicamentos
oncológicos de alto custo, assim, a última trincheira desse paciente vulnerado e excluído dos cálculos
do governo é o Judiciário, com o ajuizamento de ações.
A mediação procura “[...] obter um acordo entre as partes [TJRJ, PGERJ, PGMRJ, DPGERJ,
DPU, SESRJ e SMSRJ], pondo fim à demanda [prescrita ao cidadão]”, é “[...] uma alternativa
extrajudicial ou meio de solução de disputas, ou conflitos de interesses [...]”, que “[...] pressupõe
negociação e é aplicável a todos os conflitos, em especial aos objetivos”, trata-se de uma “[...]
resolução consensual e satisfatória de litígio” (DINIZ, 2010, p. 392).
A arbitragem é uma “[...] forma extrajudicial de litígios, pela qual árbitros (em número ímpar)
decidem sobre o ponto neles discutido, baseados em critérios preestabelecidos e conhecidos pelos
litigantes [...]” (DINIZ, 2010, p. 49).
Tanto a mediação quanto a arbitragem, procuram contribuir para o manejo, a pacificação e a
resolução, efetiva e extrajudicial, dos litígios em saúde. A finalidade da adoção dessas medidas, vão
além da mera redução do número de causas a serem julgadas no Judiciário, é a promoção e
operacionalização de meios mais adequados para lidar com tais conflitos (GRINOVER; WATANABE;
LAGRASTA NETO, 2007).
Em matéria de medicamentos oncológicos, a mediação e a arbitragem sinaliza um potencial
caminho extrajudicial para o enfrentamento da judicialização, pois, por ser conduzida por
representantes do sistema de justiça que, compreendendo melhor as políticas públicas através da
articulação e parceria com o sistema de saúde na CRLS, podem propor medidas que contribuam para
o planejamento administrativo, acrescentando e cooperando com a reorganização e qualificação da
política, desde que, o objetivo e a finalidade dessa atuação, não se restrinja à mera diminuição de
demandas do Judiciário ou à mera mediação individual, pontual e peremptória, sem com isso gerar
incentivos para o aperfeiçoamento do sistema de saúde.
O Ministério Público, por sua vez, possui uma atuação ainda pouco expressiva em relação à
judicialização, a ideia de compor o processo de mediação e arbitragem, no âmbito da CRLS, poderia
contribuir para a recomendação de incorporação de demandas comuns, pleiteadas judicialmente, que
apresentem relevância pública, qualidade e efetividade justificável para a incorporação e
padronização, esse seria um caminho para legitimar e vocalizar individualidades para uma
coletividade, que frequentemente não acessa o Judiciário para a satisfação de suas demandas em
saúde.
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É importante que toda essa estrutura e articulação interinstitucional, da CRLS, tenham seu
potencial amplamente explorado, também em relação ao paciente oncológico, seja por meio de um
acolhimento qualificado, minimizando o impacto do litígio; seja no esgotamento das possibilidades de
se atender determinada pretensão; seja na observação adequada e humanizada de seu quadro
clínico e de sua vulneralidade; seja na avaliação qualificada da segurança de uso e da racionalização
do que foi prescrito; seja na avaliação da viabilidade de solicitar ou recomendar a incorporação de um
medicamento expressivamente relevante, comparado aos já padronizados; enfim, é importante que o
processo decisório, nesses casos, continue sendo uma atribuição do próprio Executivo, que é mais
qualificado para apreciar as demandas em saúde e tem competência técnica para promover a
escolha e adoção das melhores oportunidades para o enfrentamento de uma determinada doença,
desde que, centrado na produção de um cuidado ético com o cidadão, nessa perspectiva, a CRLS
tem capacidade para ir além e se tornar um órgão estratégico para o planejamento governamental em
saúde, contanto que, sua atuação não seja restrita à diminuição do número de ações ajuizadas ou à
perpetuação dos critérios insatisfatórios de regulação, quando esses já não respondem
adequadamente às demandas e necessidades em saúde.
Cabe ressaltar que, de uma maneira geral, o modo como são conduzidos esses encontros
com os usuários, em qualquer ponto ou âmbito do sistema de saúde, do atendimento clínico ao
atendimento administrativo, pode desvelar os parâmetros éticos adotados para a produção do
cuidado e sua potência para a vida do cidadão-vulnerado.
De acordo com a efetividade das escolhas do Executivo, especialmente, na alocação de
recursos, na estruturação da rede de serviços e na regulação de medicamentos, ele pode tanto “fazer
viver” quanto “deixar morrer” (FOUCAULT, 2010, p. 202), nesse sentido, a biopolítica pode produzir
tanto subjetividade (potência da vida) quanto conduzir ao óbito (potência de morte), pode tanto
assumir o indivíduo como seu objeto ou objetivá-lo ou, até, negligenciá-lo. Tal enunciação indica que
“[...] ou a política é retida por uma vida que a prega ao seu inultrapassável limite natural; ou, pelo
contrário, é a vida que fica presa, e é presa, de uma política que tende a aprisionar a sua potência
[...]” (ESPOSITO, 2010, p. 55).
A biopolítica do Executivo pode ser positiva, por exemplo, se a regulação for promovida em
defesa da vida (política sobre a vida em defesa da vida), sem a soberania dos critérios econômicos
ou de economicidade (foco, exclusivo, na relação custo-benefício para aquisição de produtos
públicos), potenciando a vida ao promover uma incorporação racional de tecnologias essenciais e
diferenciais que, se for o caso, antepõem-se aos interesses que envolvem as prescrições, sob a
orientação de uma ética exclusivamente biomédica (medicalização da vida) ou de mercado
(mercantilização da vida).
No pré-contencioso, o cidadão é alvo de dois biopoderes com distintas funções de
normalização, de um lado, a ação do Executivo em sua lógica técnico-sanitária de regulação de
recursos em saúde e garantia de economicidade, pelos parâmetros de uma ética utilitarista,
coletivista e centrada no bem-estar comum, e por outro lado, o exercício da medicina que, através da
prescrição, pode adotar os parâmetros de uma ética de mercado, por influência da indústria na
construção dessa demanda, promovendo a mercantilização da doença e/ou da vida, ou pode adotar
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os parâmetros de uma ética biomédica, para a satisfação de interesses do próprio profissionalprescritor, promovendo a medicalização, visto que, “[...] medicina é um saber-poder [...]”, também,
com “[...] efeitos disciplinares e efeitos regulamentadores” (FOUCAULT, 2010, p. 212).
Em um contexto liberal, a medicina foi considerada uma estratégia biopolítica, do Estado no
exercício do controle sobre a população, hoje, a medicina, em uma perspectiva mais individualizada,
pode se antepor e se contrapor ao Estado e seu sistema de regulação, especialmente, se alinhada
com os interesses bioeconômicos fomentados pelas indústrias farmacêuticas, podendo ser
considerada uma estratégia de ampliação de mercado.
Neste contexto, o cuidado em saúde pode ser moldado e tensionado por essas éticas,
presente no enfrentamento das questões do direito à saúde e acesso a serviços e produtos do SUS,
no caso medicamentos oncológicos de alto custo, seja pelos parâmetros de uma ética utilitarista,
centrada na regulação, por meio de uma política de normalização, padronização e ordenamento; uma
ética biomédica, centrada na medicalização, por meio da normalização médica; uma ética de
mercado, que opera por lógicas de distribuição do produto e centrada na mercantilização da doença
e/ou da vida; ou, uma ética de cuidado, que age no zelo ao direito fundamental à saúde e,
efetivamente, na defesa e potenciação da vida.
Esses parâmetros éticos, e suas influências na produção do cuidado, serão abordados na
discussão do capítulo seguinte, que explora o contencioso na microjustiça de medicamentos, na
perspectiva dos participantes dessa pesquisa.
Em um contencioso, as normas constitucionais e, posteriormente, a lei disciplinam não
somente os corpos individuais, mas também as ações da gestão que incidem no indivíduo-corpo,
assim, é nesse contexto da microjustiça de medicamentos, que se manifesta o controle do Judiciário
sobre a política pública do Executivo, em um momento em que a resistência e a luta se antepõem à
normalização político-administrativa ou governamental, cujas escolhas não contemplam as
individualidades e complexidades de cada caso, o que pode gerar a desassistência, assim, “[...] a
vida como objeto político foi de algum modo tomada ao pé da letra e voltada contra o sistema que
tentava controlá-la” (FOUCAULT, 2014b, p. 157), logo, se estabelece uma relação autoimune entre
os Poderes do Estado, fundamentalmente, entre o Judiciário e o Executivo, ou seja, do Estado para o
próprio Estado, o que é próprio do sistema tripartite de controle de funções, especialmente quando é
necessária a defesa do direito social à saúde, para a garantia das demandas que são apresentadas
ao cidadão como essenciais à sua vida.
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CAPÍTULO 10. CONTENCIOSO: MICROJUSTIÇA DE MEDICAMENTOS
O termo contencioso, remete ao “[...] que é litigioso, controvertido ou relativo a uma contenda
[...] em que há litígio; em que se demanda o direito [...]”, um procedimento que requer “[...] o
contraditório entre as partes, relativamente a um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo
órgão judicante” (DINIZ, 2010, p. 151).
A microjustiça é um espaço de disputa, que perpassa todas as etapas sucessórias do
contencioso, do pré ao pós-contencioso, ou seja, desde o início do conflito, o manejo, até o seu
desfecho, mobilizando tanto o sistema de saúde, quanto o sistema de justiça.
Considerando que as instituições agem por meio de seus representantes, pode-se dizer que
na microjustiça há uma dimensão subjetiva, que compreende o agir individual e autônomo dos
diversos profissionais, com distintos graus de liberdade operacional, nos seus respectivos processos
de trabalho, com a adoção de parâmetros éticos que orientam as suas ações e deliberações.
Por outro lado, há também uma dimensão intersubjetiva, que comporta tanto o protagonismo
de indivíduos que se articulam dentro de suas próprias instituições, traduzindo um modus operandi e
uma práxis institucional, quanto o protagonismo de indivíduos que se articulam com outras
instituições, onde cada ação e deliberação, em ambos os casos, desencadeiam novas ações e
deliberações de outros agentes.
Essa cadeia de ações e deliberações compõe o contencioso, suscitando argumentos e
contra-argumentos, especialmente, entre o Judiciário e o Executivo, na apreciação de matérias que
envolvam o direito e a saúde, mais especificamente, a política de medicamentos.
Neste contexto, procuramos compreender como se expressa a judicialização de
medicamentos oncológicos de alto custo, através dos relatos, percepções, atos, argumentos e contraargumentos dos protagonistas envolvidos, diretamente ou indiretamente, nos conflitos que compõem
o espaço de disputa da microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo.
Neste capítulo, assim como no anterior, os resultados da pesquisa serão apresentados em
categorias e subcategorias, conforme indicado no quadro 04.
Quadro 04. Categorias e subcategorias do capítulo “Contencioso: microjustiça de medicamentos”:
CONTENCIOSO
Categorias
Judicialização
Entre sistemas: da saúde à justiça

Dialética argumentativa

Éticas

Subcategorias
Sentidos e percepções
Vantagens ou benefícios
Desvantagens ou riscos
Acesso ao Judiciário
Fluxograma de atendimento no contencioso
Téticos (Cidadão e Defensoria)
Antitéticos (Executivo e Procuradoria)
Sintéticos (Judiciário e Ministério Público)
Arguição dos antitéticos sobre os sintéticos
Mercado: lobby da indústria farmacêutica
Biomédica: o poder do médico pela prescrição
Utilitarista: regulação governamental
Cuidado: sentido, percepção e protagonismo
Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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Após a apresentação dos resultados, ao final de cada categoria ou subcategoria, segue a
análise dos elementos relevantes ao objeto em estudo, evidenciados na retórica dos relatos, e, ao
final do capítulo, desenvolvemos a discussão do conteúdo analisado, com base no constructo teórico
da biopolítica e das éticas, que representam os parâmetros de ação dos envolvidos na judicialização
de medicamentos oncológicos de alto custo.
10.1. Judicialização

10.1.1. Sentidos e percepções

A judicialização, de um modo geral, advém da impossibilidade de autocomposição dos
componentes de determinado grupo social, em relação aos conflitos originados pela resistência de
pretensões ou interesses não satisfeitos de modo espontâneo, entre duas ou mais partes, ou seja,
decorre da dificuldade de um grupo social em manejar e solucionar conflitos, devido a divergência de
intencionalidades e pretensões, o que exige a mediação e ponderação, com prudência e
racionalidade, de outro ator ou grupo social, que não esteja diretamente envolvido, para a resolução
do referido litígio.
A judicialização da saúde expressa o manejo e a resolução de conflitos, pelo Judiciário, que
surgem a partir de demandas, dos cidadãos que acessam o sistema de justiça, não atendidas pelo
Executivo, que é o planejador e provedor do sistema de saúde, seja no âmbito federal, estadual ou
municipal.

[...] as vezes a judicialização é a única via realmente que a pessoa tem:: porque o
SUS não tem cobertura pra/ tudo... as políticas públicas que nós temos não cobrem
todas as doenças [...] nos municípios do interior que são muito pobres:: nem
medicamento básico:: ou seja os baratos:: tem [...] (DP11).

Para o cidadão-vulnerado é um modo de garantir direitos, especialmente por meio da
provisão de recursos, indicados como essenciais para o seu quadro clínico, que não estão
contemplados no sistema de regulação da política de saúde, assim, potencializados pelos direitos
conferidos pela Constituição de 1988, que determinam a existência de um Estado-provedor, acessam
o Judiciário que, guardião da carta política, procura certificar-se e garantir, com racionalidade, a
efetiva operacionalização do direito à saúde, especialmente, quando os atos do Executivo
condicionam esse direito, submetendo-o aos critérios regulatórios, reduzindo a força da norma
constitucional.
Na judicialização, para a pacificação e tentativa de resolução do conflito em saúde, o arbítrio
transita de um Poder estatal a outro, ou seja, o poder de decisão se desloca do Executivo para o
Judiciário, em uma relação autoimune, para a certificação do cumprimento de suas funções típicas e
para a concretização e defesa dos direitos constitucionalmente estabelecidos.

[...] não há como... um país que possua um sistema único de saúde... principalmente
os que possuem sistema único de saúde e que não são muitos néh:: no cenário
mundial éh:::: uma vez que possuindo sistema único de saúde::... que a população
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não:: utilize o próprio sistema contra ele mesmo néh... éh:: acho que... acompanho
um pouco do do:: que acontece nos outros países néh:: éh:: quando a gente começa
a procurar um pouco de judicialização da saúde nos outros países “health lit(...)
litigation” você começa a entender o quanto isso é comum em outros países...
então:: não há como fugir disso [...] (G1).
[...] sobre essa questão da judicialização da:: da:: política de medicamentos ela é
inevitável... é pena que ela aconteça... como acontece em vários outros setores se
houver política [...] acaba sendo inevitável porque não decidem lá... então corre todo
mundo pro Judiciário... porque é – queira ou não – o último(...) a última trincheira a
que o cidadão vai dizer assim “olha aqui... eu tenho esse direito... estão me tirando o
direito”... nós [desembargadores] vamos dizer se ele tem mesmo... mas é aqui [no
Judiciário] que resolve... é aqui que resolve e é aqui que mais se marreta...
infelizmente [...] (D4).

O Judiciário entende que, no geral, as demandas em saúde são essenciais para a
manutenção da vida do cidadão-vulnerado, um mínimo fundamental para a garantia da existência, o
que o eleva ao status de principal via para a deliberação do fornecimento dos medicamentos
prescritos, muitos dos quais, não estão elencados entre as provisões de fármacos que são
considerados essenciais pelo Executivo.

[...] eu acho que esses conflitos em saúde:: eles sempre existirão... por mais
eficiente que seja um serviço de saúde:: a gestão administrativa::... eles sempre
existirão porque eu tenho demandas que são altamente sensíveis néh:: ao
paciente... ao usuário:: enfim:: ele sempre que se vê numa situação:: ele seus
familiares:: de muita dificuldade néh? de:: de:: de lidar com a doença néh? todos nós
temos muita dificuldade de lidar com a doença... então qualquer resistência que se
faça... e resistência eu digo qualquer resposta que seja contrária aquilo que se
acreditava que era melhor... de alguma forma vai gerar um conflito... então:: por
melhor que seja a decisão administrativa:: a gestão::... por melhor que seja... ela
necessariamente sempre gera(...) [conflitos] pela própria qualidade dessas
demandas [...] se tá/ numa situação aí néh:: de apuro em saúde de:: éh:: escutar que
aquela sua expectativa... aquela sua esperança de um tratamento:: ela infelizmente
não vai poder ser atendida... então:: o caminho do Judiciário:: ele sempre vai ser
néh:: vai sempre gerar um conflito e sempre se buscará então o Judiciário ou outra
arena pra/:: solucionar esse conflito que existirá:::: [...] (PE10).

A judicialização sempre será expressiva frente a autonomia de escolha do médico-prescritor,
em um cenário de intensa inovação tecnológica implementada pela indústria farmacêutica, que
promove o aumento da oferta de produtos diferenciais para determinada condição e de alto custo no
mercado, de modo mais célere que o processo de análise e incorporação de produtos no SUS, que
pauta-se nos critérios científicos de frequência, incidência, abrangência populacional e custobenefício.

[...] jamais vai se conseguir [acabar com a judicialização]... por mais que a gente crie
estratégias pra/ tentar de alguma forma ahn:: evitar uma judicialização... mesmo que
a gente crie estratégias para fornecer administrativamente alguns medicamentos –
vou falar dos medicamentos táh? – a indústria farmacêutica:: ela:: é muito mais
rápida do que uma incorporação que se possa fazer [...] (G7).

A regulação é uma ferramenta administrativa que, previsivelmente, controla a disposição e
alocação de recursos financeiros para as provisões em saúde, otimizando o planejamento do
Executivo, no atendimento programado das demandas do maior número de pessoas, imunizando a
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política dos efeitos deletérios de uma economia de mercado e da explosão da oferta diuturna de
novos produtos.
Neste sentido, havendo a obrigação do Estado em atender a todos os cidadãos que procuram
assistência médico-farmacêutica e diante da impossibilidade de ofertar todo e qualquer medicamento
disponível no mercado, passa a estabelecer critérios e padrões, sensíveis aos recursos financeiros
disponíveis, que determinam o dispensário padrão para o atendimento do público.
Entretanto, o padrão regulatório, que compõe os cálculos do governo, ao adotar o parâmetro
de custo-efetividade e de abrangência da cobertura, atende a apenas uma parcela do público e acaba
desconsiderando a outra parcela de cidadãos que necessitam de medicamentos diferenciais, de alto
custo ou, até mesmo, as inovações, o que contribui para o incremento da judicialização, assim como
a crise econômica, que compromete a compra, inclusive, dos medicamentos já padronizados no SUS.
Esse problema de dotação orçamentária, decorre da limitação dos recursos financeiros
destinados ao setor público de saúde, da atual crise financeira e das demandas dos cidadão que são
infindáveis, diante de tantas escolhas disponíveis, ao médico-prescritor, no mercado comum, logo,
esse problema orçamentário se agrava, exponencialmente com a judicialização, diante da
obrigatoriedade do Executivo no cumprimento de mandados judiciais, para o fornecimento de
medicamentos de alto custo não contemplados na política.
Ao cumprir um mandado judicial, o gestor é compelido a não priorizar as suas escolhas na
alocação de recursos, expressas no escopo da política e na regulação de medicamentos, o que o
leva a descobrir/desprover alguns para a provisão de outros, ou seja, com um recurso financeiro que
atenderia várias demandas reguladas, o Executivo passa a atender poucas demandas de alto custo,
não equacionadas no planejamento da política estatal.

[...] judicialização... da política... mas ela deixa de ser política quando entra ali [no
Judiciário]... se bem que eu sei por exemplo que o Supremo Tribunal Federal é um
tribunal que ele leva em consideração questões políticas... ele não pode não levar
questões políticas... por quê? porque ele é o principal guardião – como se diz néh:: –
da Constituição da Republica e aquilo ali é um documento político também...
basicamente um documento político... o que é que uma Constituição faz? quando
ela é promulgada ela inaugura um novo Estado... ela capta a legitimidade e a
juridicidade da coisa... quer dizer éh éh:::: ela capta a vontade política da nação e a
vontade jurídica da nação [...] o que não significa dizer que ele julgue politicamente...
esse é o ponto [...] (D4).

A discricionariedade do Executivo, que compõe a organização e operacionalização política,
não é considerada um elemento prioritário na apreciação do Judiciário, diante da necessidade
expressa nas provas materiais, endossadas pelos profissionais prescritores e apresentadas pelos
cidadãos nos autos do processo; procura-se, assim, garantir a efetivação do direito social à saúde,
constitucionalmente estabelecido como vontade política da nação, em detrimento da vontade política
do administrador.

[...] não... não... ativismo da justiça de forma nenhuma [...] o:: magistrado embora ele
não tem(...) não exista mais aquela questão do juiz fala nos autos [...] não existe
esse negócio... o juiz não fala só nos autos... o juiz fala também fora dos autos...
agora é claro que eu tenho que ter cuidado quando eu(...) se tem um caso aqui que
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eu vou julgar eu não devo me posicionar politicamente em relação aquele caso [...]
(D4).

Portanto, na judicialização da saúde, não há um ativismo judicial na conformação política ou
influenciado pela política, especialmente a política partidária, deste modo, a ponderação estabelecida
pelo Judiciário, ao apreciar as causas espontaneamente e individualmente ajuizadas, prioriza a
vontade política da Constituinte e do Legislativo como a expressão da vontade política da nação, que
determinou os direitos e garantias expressos na Constituição de 1988, e não a vontade política do
Executivo, ou Administrador, ao regulamentar, regular, equacionar recursos e operacionalizar a
política que garante a aplicabilidade programada e calculada de tais direitos.
Embora existam diversos pontos de vista, as vezes consideravelmente dissonantes, todos os
participantes dessa pesquisa concordam ao indicar, em seus relatos, que a judicialização pode ser
tanto positiva, quanto negativa, e do mesmo modo, apresenta tanto vantagens, quanto desvantagens.

[...] a judicialização tem lados positivos e tem lados negativos [...] (DP11).

10.1.2. Vantagens ou benefícios

A judicialização é uma via para a concretização de direitos, através do sistema de justiça, não
contemplados ou insatisfatoriamente contemplados pela operacionalização política do sistema de
saúde.

[...] a vantagem é evidente [...] benefícios da judicialização é evidente:: é que é o
único meio que se tem para que – que o indivíduo tem ou que o Ministério Público
tem com as ações coletivas entendeu? – para fazer valer determinados direitos...
que são muito éh:: éh:: desgastados aí no dia a dia [...] eu tenho que recorrer ao
Judiciário se se:: se alguém – não é só quando um bandido comete um crime – mas
se alguém leva um direito que eu acho que eu tenho e ninguém resolve... eu tenho
que vir ao Judiciário... não tem como [...] (D4).
[...] eu acho que:::: que é uma via que:: que tem que existir mesmo... que as
pessoas(...) é uma forma delas conseguirem seja medicamentos:: seja internação::
seja consulta:: seja exame... a gente sabe que a gente não consegue atender a
todos néh? então... se não há uma forma viável administrativamente e tiver que ser
pelo Judiciário... que seja... mas da forma mais racional [...] (G7).
[...] com ela [judicialização] vai ter a sua pretensão de alguma forma atendida [...]
como vantagem eu acho que:: a possibilidade até de tutela de interesses que de
alguma forma eles não conseguiram ser observados néh? nos canais próprios do
sistema de saúde... então seriam os interesses de minorias não organizadas que de
alguma forma não conseguiam fazer prevalecer os seus interesses néh:: na política
pública... esse é um espaço importante pra/ atuação do Poder Judiciário [...] (PE10).
[...] as vantagens é que são muitas vezes a única forma que a gente tem de
concretizar a saúde:: de dar o tratamento que a pessoa precisa [...] (DP11).

Permite o atendimento mais célere de demandas, na medida em que o Judiciário exige uma
resposta rápida do Executivo.
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[...] um outro papel importante que eu acho que ele tem que ser melhor explorado:: é
o de:: fixação de agendas... porque muitas vezes o que acontece é que pela própria
dificuldade administrativa e pelas amarras para o funcionamento éh:::: o tempo de
funcionamento da administração ele acaba também não sendo:: éh:: o tempo que o
paciente precisa pra/ que sua pretensão seja atendida... então:: de alguma forma a
demanda judicial:: o Judiciário ele pode fixar agendas... exigir então que se atue...
que se cumpra... que se estabeleça então qual é a solução pro/ caso... mas sempre
não tentando substituir o sistema de saúde... que acho que esse é o equivoco...
então acho que esse seria até uma forma de exercer melhor esse controle néh? tá/
fixando então agendas... pra/ que o sistema de saúde se manifeste sobre aquela
pretensão que foi apresentada:: tem um prazo pra/ que se decida sobre aquela
pretensão:: enfim:: por aí vai... qualificando o sistema de saúde [...] (PE10).

Pode contribuir para a sinalização dos desafios a serem enfrentados pelo Executivo e o que
deve ser aperfeiçoado, observado ou repensado na política de saúde.

[...] eu acho que a judicialização pode ser vista muitas vezes pelos secretários de
saúde como a sinalização do que está errado na gestão deles néh? [...] ela serve
para o gestor como um sinal de alerta... se tá/ com muita judicialização com certeza
algum problema tá/ tendo dentro da gestão:: daquele tratamento:: daquele serviço...
é uma oportunidade de se repensar a política... eu acho que a gente tem que ser
visto assim:: nós estamos sinalizando que alguma coisa tá/ dando errado néh? e
isso precisa ser encarado e enfrentado pelo gestor [...] (DP11).

O expressivo ajuizamento de determinada pretensão, pode sinalizar a necessidade da criação
de uma política específica ou contribuir para a incorporação e padronização de medicamentos
relevantes, para o tratamento de doenças que afetam um número expressivo de cidadãos.

[...] por exemplo... insulina é um caso típico... a gente sabe que a insulina previsto ali
não é aquela que a maioria dos médicos hoje recomenda... e aí acaba que é uma
judicialização intensa... que foi o que aconteceu com a Hepatite C também... com o
HIV... então assim:: tem muitas políticas que foram construídas a partir da
judicialização [...] (P12).

A judicialização tem sido um caminho para a inclusão de minorias que, tuteladas pelo
Judiciário, passam a ser contempladas pelas provisões do Executivo.

[...] sem dúvida nenhuma o Judiciário ele é sim um caminho também para a
inclusão... pra/ inclusão até de:: de:: de:: assim de interesses que muitas vezes eles
são negligenciados:: porque – mais uma vez – quando se molda então uma política
pública e pensando então em decisões coletivas... como se alocar melhor para
atender o maior número de pessoas... muitas vezes eu tenho interesses de minorias
que eles não acabam sendo observados e vistos... porque são grupos menos
organizados que:: tem menos força política... éh:: e portanto:: eles acabam não
tendo correspondência naquela política pública que vai ser desenhada... então:: o
Judiciário funciona sim pela sua própria função:: sim como um espaço até pra/ tutela
de minorias:: éh:: e muitas vezes as minorias aí que de alguma forma não
conseguem então ter a sua pretensão observada numa/ política pública [...] (PE10).

10.1.3. Desvantagens ou riscos

A judicialização pode comprometer a organização do sistema de saúde, pois, as escolhas
administrativas do Executivo e as responsabilidades atribuídas à cada ente ou serviço do sistema,
não são elementos priorizados na apreciação do Judiciário.
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[...] a desvantagem é que quando a judicialização ela não é feita de forma cuidadosa
néh? a gente pode realmente acabar néh? atrapalhando a organização do sistema...
então:: assim:: onerando muito o ente:: [estadual] por exemplo... medicamento
oncológico néh? é responsabilidade do hospital:: da unidade:: do CACON e do
UNACON fornecer aquele medicamento:: então a gente tem que litigar em face do
UNACON e do CACON... a gente não tem que litigar em face do município [ou do
Estado] que não recebe financiamento pra/ isso néh? [...] se a gente não priorizar as
políticas que já existem:: muitas vezes a judicialização acaba interferindo – claro que
os entes públicos depois podem rever isso entre eles néh? éh:: mas:: o diálogo entre
eles não existem – então as vezes a judicialização ela acaba sendo mais um peso
pro/ gestor que ele tem que lidar ainda com a judicialização que muitas vezes não
observa as políticas e tem que resolver isso também... então é mais uma atribuição
pra/ ele no dia a dia... a judicialização deve ser feita sempre com muita atenção...
com muita responsabilidade:: e tentando priorizar a política pública [...] (DP11).

Permite empenhar uma quantidade expressiva de recursos para o atendimento de alguns,
que acessam o Judiciário, em detrimento do atendimento de muitos outros cidadãos, incluindo os
que, na mesma condição de saúde, não acessam esse Poder.

[...] aí que eu acho que tem que entrar a racionalidade de defensoria:: dos juízes...
porque senão daqui a pouco a gente tá/ dando muito(...) algo que é muito grande
pra/ poucos e ficando muitos descobertos néh? [...] (G7).
[...] dentro da secretaria gera um impacto que eu acho que o gestor deixa de
atender... realizar coisas para coletividade prum/ bem de atender um pleito
específico que de repente poderia ser atendido por uma unidade específica [...]
fazendo um levantamento daquele paciente:: daquela doença:: ou outras linhas de
tratamento néh? [...] (G3).

Portanto, o impacto negativo da judicialização na organização administrativa e assistencial do
sistema público de saúde, compromete a regulação, o atendimento da coletividade e, inclusive, o
atendimento do cidadão que está seguindo os critérios regulatórios.

[...] vou falar de regulação... das filas de regulação de leitos de UTI táh? quando
você tem um assistido que ele é colocado a frente dos outros e não se é levado em
conta o nível de gravidade... e sim o que tá/ sendo julgado ali é “ah:: eu tenho uma
determinação judicial eu tenho uma multa... e eu tenho que cumprir em vinte e
quatro horas...” você não tá/ avaliando a pessoa... você tá/ cumprindo algo que
houve uma decisão judicial lá onde não se tem uma avaliação da gravidade do que
seria(...) qual seria o melhor pra/ tá/ ocupando aquele leito... acho que todo mundo
tem direito... mas eu acho que a gente tem que ter formas de regular esse direito
néh? não acho que:: que a outra pessoa não tenha direito a ocupar um leito
também:: mas se a gente não tem nesse momento pra/ todas... vamos tentar ser de
uma forma mais racional pra/ que a gente consiga atender da melhor forma... e aí eu
acho que os critérios de gravidade deveriam ser:: levados em conta [...] (G7).

Esse impacto negativo, da judicialização na organicidade do sistema de saúde, decorre do
impacto negativo da judicialização no orçamento público destinado à saúde, onde os recursos
disponíveis, que subsidiam as escolhas administrativas e o planejamento da política assistencial,
passam a ser empenhados, coercitivamente, para o cumprimento de demandas judiciais.

[...] impacto financeiro altíssimo... ano passado [2015] eu gastei cinquenta e seis
milhões só pra/ atender ordem judicial... então assim... são várias doenças... não só
oncologia como outros pleitos... eu tenho um caso em especial que pra/ uma
paciente eu gasto três milhões por ano... por ano... com o autor de uma causa eu
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gasto três milhões por ano [...] essa verba que a gente paga mandado judicial é a
25
verba 00 ... não é a verba do tesouro mesmo... não tem uma verba específica pra/
atender mandado judicial... mas acredito que esta verba deve fazer falta pra/ outra
coisa [...] dessas compras muitos casos são uso contínuo que você só vai deixar de
utilizar quando você falecer ou quando trocar o medicamento... que são as duas
formas que mais acontecem aqui [...] (G3).

O Judiciário, ao exigir coercitivamente a provisão de uma demanda em saúde, não sinaliza as
fragilidades da política, o que está adequado ou não, e, assim, não gera incentivos para o
aperfeiçoamento do sistema pelo Executivo, do mesmo modo, não contribui para o acompanhamento
do usuário de acordo com os critérios padronizados pela política de saúde, na medida em que, quem
delibera é o sistema de justiça e não o sistema de saúde.

[...] eu não crio incentivos pra/ que eu qualifique melhor o sistema de saúde... néh
porque na verdade eu sempre tenho um canal de retirada de pacientes do sistema
único pra/ que eles sejam atendidos pelo sistema de justiça [...] de alguma forma a
sociedade... ela entende que aquilo é uma postura positiva do Judiciário:: atender
qualquer pretensão que se leve em juízo [...] ainda é um desafio muito grande que a
gente ainda não conseguiu vencer:: que é fazer com que o Poder Judiciário comece
a enfrentar as políticas públicas do Sistema Único de Saúde... e ir em frente dizendo
se de fato as decisões administrativo-sanitárias são adequadas:: não são
adequadas... se elas deveriam então ser aprimoradas:: reformadas:: [...] (PE10).

Há uma falta de critério em relação ao que se pode exigir, no Judiciário, de prestações a
serem providas pelo Executivo.

[...] alguns procedimentos poderiam ser discutidos... se eles são relevantes pelo
número de processos:: ou pelo valor:: ou pelo impacto financeiro isso não traria
prioridade sobre o outro... mas:: acho que seria importante ter um entendimento::
único néh sobre alguns tipos de:: de:: demanda judicial éh:: [...] os critérios para...
acesso aquele medicamento pela via judicial:: eles poderiam ser mais definidos
e::::... não seria como atualmente:: que é a ausência de critérios [...] acho que... o
Executivo com o Judiciário:: acho que poderiam promover uma discussão... no
sentido de entender essa demanda... tornar ela incorporada no SUS ou não:: ou
definir alguns critérios para que os pacientes possam ingressar na justiça [...] (G1).
[...] entre os Poderes acho que falta [diálogo] [...] o ministro Marco Aurélio disse que
essas questões todas... tudo que esta se vivendo:: já disse há muito tempo... “não se
resolve sem um mínimo de compromisso com a virtude por parte de todos”... e
quando for esse salve-se quem puder... é essa loucura o resultado [...] (D4).
[...] o entendimento precisa ser pelo menos próximo entre esses dois poderes
[Judiciário e Executivo] os dois poderes envolvidos deveriam procurar para alguns
aspectos ter o entendimento próximo para que algo seja::... racionalizado [...] (G1).

Um dos grandes riscos, da judicialização, é que pode ser utilizada, oportunamente, para
atender aos interesses econômicos da indústria farmacêutica.

[...] eu sempre terei conflitos porque eu tenho a indústria sempre incentivando éh:: a
rejeição às decisões técnico-sanitárias que são tomadas no âmbito do SUS que se
25

Fonte 00, ou verba 00, são os recursos ordinários provenientes de impostos, ou seja, oriundos dos 12% (doze
por cento) do produto da arrecadação dos impostos estaduais, conforme determinado na Constituição Federal de
1988, consubstanciado na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000, e, regulamentado na Lei
Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.
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guiam até por padronização de tratamentos que tem ali a indicação de menor custoefetividade:: ou enfim:: de segurança:: efetividade:: éh:: enfim:: e que essas decisões
muitas das vezes elas não serão as decisões que vão melhor atender os interesses
econômicos da indústria [...] também incutindo nesse paciente já que vive essa
situação de um grande dilema néh:: pessoal:: também a crença de que ele precisa
de um outro tratamento... não aquele padronizado no SUS... e aí:: enfim:: entram
todas as formas que a indústria farmacêutica tem de fazer isso néh? pelo seu
marketing camuflado:: néh:: seja no patrocínio e no direcionamento até de pesquisas
éh:: médicas... seja por meio da atuação de propagandistas junto aos médicos... e::
enfim:: tem aí uma série já e conhecida forma de atuação da indústria farmacêutica
pra/ no fim das contas fazer isso que é opor resistência às decisões do sistema
único néh:: que são tomadas ali no âmbito do processo de definição dos Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas [...] (PE10).
[...] desafio básico é:: saber aquilo que deve ser judicializado e aquilo que não deve
ser judicializado [...] isso o Judiciário precisa fazer [...] (D4).

Em setembro de 2016, ocorreram duas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal
(STF), onde, foram discutidos os limites da judicialização e a validade do fornecimento de
medicamentos de alto custo, quando demandados judicialmente, contudo, houveram várias
divergências entre os ministros, o que não permitiu com que chegassem a um consenso, assim,
diante da dificuldade de se determinar os interesses econômicos que possam revestir as demandas
ajuizadas ou a regulação de medicamentos no setor público, esse debate foi adiado, com a promessa
de ser retomado em breve, devido ao impacto sócio-político da judicialização da saúde no Brasil.
Na judicialização há o risco de que as decisões sejam, frequentemente, condicionadas às
prescrições de médicos que muitas vezes desconhecem o que é fornecido pelo SUS, qual a eficácia
ou qualidade do medicamentos padronizados.

[...] o ideal seria que os médicos já soubessem de tudo isso:: dos Protocolos Clínicos
de Diretrizes Terapêuticas de medicamentos:: néh:: já soubessem quais são os
medicamentos pra/ cada linha de cuidado:: as alternativas que existem
terapêuticas... mas eles infelizmente não tem esse conhecimento... então isso vem
parar aonde? vem parar pra/ gente... pro/ defensor público [...] (DP11).
[...] acho que o profissional fica um pouco a mercê do que ele conhece... e aí ele vai
prescrever de acordo com o seu conhecimento... na base não se tem um tipo de
formação ou de informação... que oriente “olha privilegie prescrever esses
medicamentos que são os medicamentos que o assistido vai ter maior facilidade até
de conseguir porque são medicamentos...[padronizados no SUS]” [...] (G7).
[...] o que a gente observa muito é um desconhecimento de ambos profissionais... do
público e do privado éh:: do que é fornecido no SUS... principalmente do que possui
protocolo clínico e diretriz terapêutica do Ministério da Saúde [...] isso é o mais
comum... é o desconhecimento de protocolo clínico [...] (G1).
[...] o setor público:: as secretarias de saúde:: municipais:: estaduais:: elas precisam
capacitar os seus médicos [...] mostrando as políticas que existem os Protocolos
Clínicos de Diretrizes Terapêuticas [...] (DP11).
[...] do privado a gente não vai conseguir controlar mesmo... mas nas unidades
públicas a gente deveria ter um tipo de educação continuada pra/ dizer quais são os
mecanismos que tem de regulação... o que que é regulado por aqui e o que é
regulado por ali... quais são os medicamentos que estão nas listas que você pode
priorizar em detrimento de:: de usar qualquer outro néh? [...] eu acho que isso não
existe numa/ etapa que deveria ser a anterior... tanto na formação quanto no
processo de educação permanente das unidades... das unidades públicas do SUS...
da Atenção Básica [ou] lá da:: dentro dos hospitais... seria mais fácil intervir [...] (G7).

130

O ajuizamento de ações, para o recebimento de medicamento pelo setor público, pode,
também, ser considerado um caminho para a exclusão dos cidadãos que não acessam o Judiciário.

[...] existe um efeito que de alguma maneira é um efeito éh:: excludente daqueles
que não acessam aqueles canais éh:: para a obtenção da sua pretensão... éh::
qualquer decisão de alguma maneira ela signifique uma:: uma:: alocação de
recursos seja ela legislativa ou executiva néh::... no âmbito da definição
orçamentária... seja ela judicial quando se determina então ah:::: a entrega de
alguma prestação:: éh:: pelos entes públicos... ela acaba sendo necessariamente
também uma decisão desalocativa... porque eu tô/ colocando numa área pra/ tirar de
outra... então:: sem dúvida nenhuma eu tenho aí um efeito de exclusão daqueles
que não acessam e que não conseguem éh:::: obter a mesma(...) éh:: os mesmos
caminhos para aquela pretensão... néh:: que se deduziu em juízo [...] (PE10).

O Judiciário também pode excluir o cidadão, na medida em que procura incluí-lo, uma vez
que, na judicialização se decide pelo sistema de justiça o que deveria ser decidido pelo sistema de
saúde, ou seja, pontualmente se provê uma demanda, sem que haja um acompanhamento adequado
do cidadão, tanto no sistema de justiça, na observância da resolutividade do tratamento que foi
deliberado, quanto no sistema de saúde, no suporte ao tratamento terapêutico que não é previsto
pela política.

[...] o encaminhamento que se dá:: ele acaba sendo no final excludente porque:: eu
tirei aquele paciente do sistema de saúde::... aquele paciente não tá/ tendo sua
pretensão atendida pelo sistema de saúde... tá/ tendo sua pretensão atendida pelo
sistema de justiça... éh:: que de acordo com a sua lógica de:: de:: do processo judicial
é(...) quase que inviabiliza o atendimento adequado daquele paciente... até pra/
própria avaliação éh:: das escolhas que foram feitas... porque foi feito ali no processo
judicial em cada decisão judicial que se tem em relação a cada demanda de saúde::
se tem uma escolha sanitária... se fez uma escolha sanitária... escolhi então:: que
determinado tratamento vai ser feito para um paciente... mas:: não se pode avaliar até
assim... foi a melhor escolha praquele/ caso? ou como é que se faz o
acompanhamento néh? da:: da:: dessa escolha? [...] o processo judicial ele não é o
melhor instrumento para a solução desses conflitos [...] as demandas de saúde:: são
demandas altamente complexas... como eu disse são tratadas de uma forma muito
banalizada:: simplificada pelo Poder Judiciário [...] a lógica de decisão do Poder
Judiciário ela continua trabalhando com a ideia de que os direitos fundamentais e
sociais a saúde significam então o fornecimento de qualquer coisa [...] (PE10).
[...] acho que seria BOM se o judiciário entendesse que:: se a política pública de
acesso:: ela:: ela possui um protocolo e se esse protocolo estiver atualizado:: isso é
importante éh:::: a chance daquele processo judicial que da acesso a um
medicamento pela via judicial para aquele autor:: não produzir efeito algum:: benefício
algum para aquele cidadão [...] (G1).

Diante dessas desvantagens e no enfrentamento dos desafios da judicialização, é
fundamental a racionalização das decisões e o amadurecimento da sociedade, neste caso,
amadurecimento também de todos os envolvidos, instituições e pessoas que agem através das
instituições.

[...] acho que é uma via necessária [...] eu acho que ela [a judicialização] é
necessária... mas é necessária com racionalidade [...] (G7).
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[...] a judicialização depende do amadurecimento da sociedade... e não nos
esqueçamos também que políticos e administradores... e juízes saem do povo
também... ninguém veio de Siriús nem de de:: Júpiter:: não não... todo mundo veio
daqui mesmo ((risos)) [...] a mudança social está acontecendo também:: mas:: ela é
muito rápida:: mas ela é muito tumultuada... para ela ser orientada precisaria haver
lideranças fortes (também) não existem... entendeu? então essa judicialização da
questão dos medicamentos:: é apenas um aspecto da judicialização da vida
brasileira... porque ninguém consegue se por de acordo... ninguém consegue... nada
está bom... nunca... ((risos))... então fazemos o que podemos néh? mais não é
possível [...] (D4).

Análise
A judicialização, de ordem multifatorial, que advém de uma cadeia de eventos que envolvem
o cidadão, o sistema de saúde e o sistema de justiça, é fruto da complexidade da vida humana no
meio político-social, o que acaba suscitando distintas percepções e perspectivas, a cerca do tema,
dos diversos envolvidos no espaço de disputa da microjustiça.
Diante desta vertente, decorre a dificuldade em determinar uma definição teórica, sob o
fundamento de sua aplicabilidade prática, que englobe todos os sentidos atribuídos, por cada parte,
ao termo.
Este intento torna-se ainda mais laborioso, quando tratamos da judicialização da saúde, mais
especificamente da judicialização da política de medicamentos oncológicos de alto custo, devido a
própria complexidade da demanda, de um cidadão-vulnerado, que procura, na concretização do
direito, a garantia de sua saúde e a defesa de sua da vida.
Tal como apresentado nos relatados, a judicialização representa uma via de solução de
conflitos, especialmente na perspectiva dos representantes do sistema de justiça, e/ou uma via de
controle jurisdicional de ações ou serviços administrativos, quando não contemplam as demandas em
saúde ajuizadas, especialmente na perspectiva de representantes do Executivo.
Na judicialização como expressão de um modo de mediar conflitos ou litígios, em um
processo contencioso que envolve demandas de saúde, cabe ao Judiciário o manejo e a tentativa de
resolução das divergentes intencionalidades e pretensões, entre os cidadãos e o Executivo.
Porém, o resultado pode ser contrário ao desejado, pois, sempre haverá a prevalência da
satisfação unilateral de pretensões pontuais, frequentemente dos cidadãos, ao mesmo tempo em que
se perpetua o inconformismo do Executivo, neste sentido, apesar de se mudar o cidadão-autor da
ação, o desfecho tende a ser sempre o mesmo, sem que esse processo intervenha na gênese do
problema e que, consequentemente, gere incentivos para o aperfeiçoamento do sistema, diminuindo
o número de ações ajuizadas e qualificando melhor o sistema público de saúde, em atenção às
futuras demandas.
Embora alguns operadores do sistema de justiça indiquem que a judicialização seja uma via
de resolução de conflitos, o que de fato não é por não haver consenso entre as partes, atentam que o
ajuizamento de ações não é o melhor modo de solucionar os litígios em saúde, exatamente, por não
considerar a perspectiva técnico-sanitária de operacionalização política do SUS, assim como, por não
contribuir para uma reorientação política, em atenção à essas demandas complexas em saúde.
Já a judicialização como atividade-fim de controle, pressupõe a concretização de direitos do
cidadão-vulnerado, através da garantia da provisão de recursos em saúde, não contempladas na
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regulação da política pública, embora, de modo coercitivo, através de mandado judicial que exige, do
Executivo, uma resposta rápida e o consequente, empenho imediato de recursos inicialmente
destinados para demandas programadas.
O próprio ajuizamento de uma ação é uma atividade de controle, individual, do cidadão sobre
as escolhas administrativas que influenciam a sua qualidade de vida, que dispara o controle do
Judiciário sobre a atividade-fim – administrativa – do Executivo, em uma relação autoimune, cujo
poder de decisão perpassa de um Poder do Estado a outro, para a garantia da aplicação prática das
normas e leis que tratam a matéria.
Neste contexto, o controle, coercitivo, exercido pelo Judiciário, também, tende a não
considerar a perspectiva técnico-sanitária de operacionalização política do SUS, assim como, não
contribui para uma reorientação política, em atenção à essas demandas complexas em saúde,
desvelando as desvantagens e os riscos promovidos da judicialização.
Na judicialização, as desvantagens e os riscos têm relação direta e consecutiva com as
vantagens e benefícios.
Dentre as vantagens ou benefícios relatados, destacam-se a concretização de direitos do
cidadão através do sistema de justiça; o atendimento mais célere de demandas, especialmente
quando há antecipação de tutela; e, a inclusão de minorias que, tuteladas pelo Judiciário, passam a
receber provisões do Executivo.
De fato, se não houvesse o amparo legal, e o Judiciário como guardião dos direitos
reconhecidos e estabelecidos, o cidadão não teria a quem recorrer diante de uma negativa do
Executivo, ficando a mercê de uma dupla regulação administrativa, a regulação de recursos e a
regulação da vida, que estabelecem, respectivamente, quais devem ser as aquisições e o que
excepcionalmente pode ser fornecido, considerando como critérios a atenção à população em geral,
abrangência de cobertura, custo-efetividade ou custo-benefício, desconsiderando as demandas
diferenciais para determinada condição de saúde.
Dentre as desvantagens, indica-se a falta de critérios em relação ao que se pode exigir, no
Judiciário, de prestações a serem providas, pelo Executivo, e se essas pretensões garantiriam a
defesa da vida, visto que há o eventual risco de que essas demandas não sejam essenciais, que o
alto custo não justifique benefícios diferenciais e não estejam atendendo as necessidades dos
cidadãos, e sim, revestidas de interesses econômicos da indústria farmacêutica e/ou do médicoprescritor, que procuram garantir a aquisição e o consumo de medicamentos de alto custo, em
detrimento dos medicamentos alternativos padronizados na política pública, através da deliberação
do Judiciário, o qual, em uma expressiva frequência, acata a decisão do médico-prescritor, em
manter ou alterar a prescrição, desconsiderando qualquer argumentação técnico-sanitária que
justifique a não incorporação/padronização ou negativa de fornecimento do medicamento prescrito.
Do mesmo modo, o atendimento mais célere de demandas, por imposição do Judiciário, faz
com que o Executivo empenhe recursos disponíveis, que subsidiariam o fornecimento planejado de
produtos ou insumos de saúde, para o cumprimento de demandas judiciais.
Por sua vez, a inclusão de minorias, tuteladas pelo Judiciário, passam a ser contempladas
nas provisões do Executivo, contudo, essa ação não é garantida aos cidadãos que, na mesma
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condição de saúde, não acessam o Judiciário; tais provisões comprometem a regulação e o
atendimento de cidadãos que estão seguindo os critérios regulatórios; e, exclui o cidadão, na medida
em que procura inclui-lo, pois a deliberação do sistema de justiça não dispõe de mecanismos que
garantam o acompanhamento adequado do cidadão, tanto pelo próprio sistema de justiça, na
observância da resolutividade do tratamento que foi deliberado ou se houve um fornecimento
contínuo, quanto no sistema de saúde, no suporte ao tratamento terapêutico que não é previsto pela
política.
Em relação à qualificação ou aperfeiçoamento da política, houve uma oposição clara entre
percepções, se por um lado, alguns apontam que, com a judicialização, há a sinalização de desafios
a serem enfrentados e o que deve ser aperfeiçoado, observado ou repensado na política de saúde,
permitindo, inclusive, a incorporação e a padronização de medicamentos relevantes, para o
tratamento de doenças que afetam um grande número de pessoas na mesma condição, como foi o
caso da incorporação do Cinacalcete® para o tratamento da doença renal crônica e os medicamentos
para o tratamento de portadores do vírus HIV, por outro lado, outros apontam que, a judicialização,
não sinaliza as fragilidades da política, indicando o que está adequado ou não, pelo fato de não
considerar as escolhas administrativas e as responsabilidades atribuídas a cada ente ou serviço do
sistema, assim, agindo sempre coercitivamente, acaba gerando apenas pressão sobre o
administrativo e não incentivos para o aperfeiçoamento do sistema de saúde em operação.
Ante a clara oposição, observa-se que há, com a judicialização, um potencial para reorientar
ou reformular a política de saúde, porém, antes de se apontar as fragilidades do sistema, é
fundamental que se considere os argumentos técnico-sanitários e as escolhas administrativas, para
que, efetivamente, se procure repensar a política de saúde rumo ao aperfeiçoamento do sistema,
proporcionando melhorias que se propaguem para a coletividade e que os benefícios não sejam
exclusividades advindas das ações movidas individualmente.
Cabe ressaltar, que ao enunciar as vantagens e desvantagens da judicialização, alguns
entrevistados apresentaram uma duplicidade de posição argumentativa, indicando vantagens na
perspectiva de outros envolvidos e, imediatamente na sequência, refutando-as e indicando como
desvantagem,

essa

incoerência

argumentativa,

evidencia

que

das

vantagens,

atribuídas

predominantemente ao cidadão, surgem desafios a serem enfrentados, institucionalmente, pelos
próprios responsáveis pelo relato.
A judicialização de medicamentos oncológicos de alto custo é parte do processo de
judicialização da vida, em resposta à regulação da vida em seus diversos âmbitos político-social,
nesta problemática, o cidadão que procura garantir seus direitos, pode ser um veículo, inconsciente,
para a concretização de interesses, muitas vezes, discordantes com a defesa da sua vida.
Deste modo, nas categorias seguintes, procurando compreender os possíveis interesses, seja
propriamente em defesa da vida ou sob o pretexto da defesa da vida, buscou-se identificar as éticas
que orientam a ação e que fundamentam os argumentos das partes, os quais, compõem a dialética
desses litígios em saúde.

10.2. Entre sistemas: da saúde à justiça
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10.2.1. Acesso ao Judiciário

A judicialização, que na microjustiça se materializa na busca da garantia de provisões em
saúde, contribui para o acesso do cidadão ao sistema de justiça.

[...] a gente sabe que a judicialização também é um mecanismo de acesso à
justiça... assim:: eu não tenho dúvida nenhuma disso [...] (P12).

A microjustiça de medicamentos é um espaço de resistência e enfrentamento de interesses e
pretensões divergentes, estabelecido pela iniciativa do paciente vulnerado que, no exercício de sua
cidadania, acessa o Judiciário em busca da provisão de uma demanda em saúde que, por diversos
fatores, não foi espontaneamente atendida pelo Poder Executivo ou pelo plano de saúde.

[...] o Judiciário não age a não ser provocado... isso é um princípio da inércia da
jurisdição... o Judiciário tem que ser provocado [...] a parte tem que vir ao Judiciário
pedir... esse é o ponto [...] (D4).
[...] não há diferença se o paciente é assistido pelo SUS ou não... as vezes o
paciente é do particular... paga o plano há anos e quando precisa não consegue o
medicamento... até nesses casos o paciente pode solicitar pelo SUS [...] (D2).

De acordo com o novo Código de Processo Civil (CPC), artigo 2º da Lei nº 13.105 de 16 de
março de 2015, “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial [...]”
(BRASIL, 2015c, p.15), esse artigo manteve a mesma essência do CPC antigo, Lei nº 5.869 de 11 de
janeiro de 1973, revogada em 2015, o qual, determinava que “nenhum juiz prestará a tutela
jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais” (BRASIL,
1973, p.01).
Portanto, não há um ativismo do Judiciário nesses casos, assim, o cidadão deve,
voluntariamente, ajuizar seus interesses e pretensões, o que privilegia e incrementa a expressão da
litigiosidade individual em detrimento das ações coletivas.

[...] nós temos as ações coletivas hoje em dia que tem um efeito muito grande...
muito bom... mas ainda há uma litigiosidade individual muito forte [...] (D4).

De fato, as ações coletivas apresentam um grande efeito devido ao número de pessoas
contempladas pelas deliberações favoráveis do sistema de justiça, contudo, tanto a ampla defesa dos
direitos individuais e subjetivos, ancorados constitucionalmente, quanto a dificuldade de grupos
sociais se organizarem em defesa dos interesses coletivos, contribui para a prevalência da
litigiosidade individual, especialmente em matéria de saúde.

[...] tem muita história de cidadania ainda pra/ construir:: e pra/ chegar a criar uma
democracia [...] não me sinto as vezes muito legitimada pra/ estar negociando
direitos coletivos numa/ sociedade que não tá/ organizada... então eu não sei qual é
o interesse dela... qual é o interesse da sociedade? [...] (P12).
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Cabe ressaltar que nem todos os cidadãos, que necessitam de uma provisão não atendida
administrativamente, acessam o Judiciário.

[...] sem dúvida nenhuma eu tenho aí um efeito de exclusão daqueles que não
acessam e que não conseguem éh:::: obter os mesmos caminhos para aquela
pretensão... néh:: que se deduziu em juízo... éh:: mas sem dúvida nenhuma o
Judiciário ele é sim um caminho também para a inclusão... pra/ inclusão até de::
assim de interesses que muitas vezes eles são negligenciados:: porque – mais uma
vez – quando se molda então uma política pública e pensando então em decisões
coletivas... como se alocar melhor para atender o maior número de pessoas...
muitas vezes eu tenho interesses de minorias que eles não acabam sendo
observados e vistos... porque são grupos menos organizados que:: tem menos força
política... éh:: e portanto:: eles acabam não tendo correspondência naquela política
pública que vai ser desenhada... então:: o Judiciário funciona sim pela sua própria
função:: sim como um espaço até pra/ tutela de minorias:: [...] (PE10).

O Judiciário, em atenção aos direitos sociais e ao princípio da inércia da jurisdição, é
conduzido a deliberar sobre casos singulares, devido a alta prevalência da litigiosidade individual que,
de certo modo, não é sensível à observância do impacto das decisões sobre a coletividade ou sobre
os que não acessam a via judicial.

[...] imaginando só duas situações que já... acho que já contempla um número
grande de de:: cidadãos éh::... eu acho que isso ocorre com muita frequência...
aquele cidadão que não quer procurar porque sabe o que vai enfrentar e não quer
enfrentar [...] essa pessoa não procura o serviço e aciona diretamente o o:: judiciário
[...] ele tem o direito de ingressar néh via defensoria ou advogado particular... e
aqueles que tentaram néh:: ainda procuram o serviço porque possuem um hábito [...]
(G1).

De um modo geral, há dois perfis de cidadãos que acionam o Judiciário, o cidadão
hipossuficiente que é assistido pelo sistema público de saúde ou o cidadão do setor privado, com
plano de saúde ou não, que se torna hipossuficiente devido ao alto custo do medicamento prescrito.

[...] eu hoje vejo a Defensoria Pública como também uma porta de entrada do
Sistema Único de Saúde... nós viramos isso infelizmente... por “n” motivos:: mas
viramos:: e a gente precisa saber lidar com isso néh? de uma forma construtiva e
não destrutiva do sistema [...] (DP11).

Ao procurar a defensoria para o ajuizamento de uma ação, na CRLS, o usuário é direcionado
ao atendimento administrativo, em uma tentativa de concretizar, extrajudicialmente, o fornecimento de
sua pretensão, deste modo, essa aproximação institucional, contribui para que a defensoria sinta-se
parte, não só do sistema de justiça, mas também do sistema de saúde, como a porta de entrada de
um atendimento administrativo que segue a lógica do SUS, no manejo extrajudicial das demandas
individualizadas de saúde.
Entretanto, o ajuizamento de uma ação pode ser a única forma de se obter o medicamento
prescrito, especialmente quando o pleito é medicamento oncológico de alto custo, quando já se
esgotaram todas as formas administrativas de um fornecimento espontâneo.
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[...] o Judiciário:: ele deve ser visto sim como uma:: arena própria:: até pra/ que se
tenha a observância e a garantia desses direitos sociais e fundamentais néh:: no
caso éh:: o direito à saúde [...] (PE10).

A desinformação em relação às vias administrativas para se adquirir o medicamento prescrito,
assim como a própria descrença no sistema público de saúde, também são motivadores do
ajuizamento de ações.

[...] o Brasil tem uma carência... tem uma situação éh:::: muito difícil de parte de um
grande número de pessoas que não tem a quem recorrer... essa é a verdade [...] as
pessoas nem sabem afinal de contas a quem elas devem recorrer... porque não é
feita uma divulgação organizada ordenada do que precisa ser feito para que elas
obtenha aquilo... e:: elas tem uma dificuldade muito grande de obter os
medicamentos... então elas entram em juízo [...] (D4).

Por outro lado, é importante que essas demandas individuais sejam avaliadas de modo
qualificado e criterioso, antes que o caso ingresse no Judiciário.

[...] a gente tem sempre que dar um olhada pra/ ver o que é que está por de traz
disso... nunca muito fácil néh? as vezes ele já foi:: já rodou:: em inúmeros polos
administrativos e não conseguiu porque não tem mesmo o medicamento... agora
nós estamos vivendo uma crise econômica enorme... e o Estado não está
conseguindo abastecer os municípios do interior e aqui também na capital muitos
medicamentos estão em falta... não tem outra via pra/ garantir a saúde a não ser
procurando a justiça... não tem... não tem o que fazer [...] (DP11).

Além da crise econômica que compromete os serviços estatais, é apontado que o
sucateamento do sistema de saúde também prejudica a disponibilidade de recursos essenciais.

[...] nós temos uma:: situação que já vem de há muito tempo e que não é culpa dos
juízes... não é culpa do Poder Judiciário... é o sucateamento do sistema(...) sistema
de saúde no país... volta e meia nós vemos aí notícias de que remédios:: toneladas
de remédios apodreceram não sei onde e foram jogados fora [...] as vezes máquinas
que se estragaram em depósitos... máquinas caríssimas que não são aplicadas...
agora a situação do Estado do Rio de Janeiro uma situação:: tenebrosa em termos
econômico-financeiros... com funcionários não recebendo direito e:: entrando em
greve e hospitais paralisados... quer dizer:: é um caos... então nada mais natural:: de
que as pessoas busquem o Poder Judiciário [...] (D4).

Há casos em que o gestor, não conseguindo fornecer o medicamento de alto custo prescrito,
seja pela indisponibilidade de recursos financeiros ou pelo fato dessas demandas não estarem
contempladas no planejamento do Estado, recomenda que o usuário ingresse no sistema de justiça,
para que, então, tenha respaldo para alocar recursos para o atendimento de determinada pretensão.

[...] eles [gestores] precisam na verdade ter respaldo legal pra/ poder [fornecer o
medicamento]... porque senão depois o Tribunal de Contas vem em cima também...
a não ser que eles criem uma política dentro da(...) de algum programa... um
programa que subsidie fornecer administrativamente... [porque se] ele fornecer
administrativamente sem nenhum tipo de respaldo ele vai criar um problema pra/ ele
também... futuro [...] (G7).

Comumente, parte dos cidadãos, que tem suas demandas ajuizadas pela defensoria pública,
após o insucesso do encaminhamento administrativo extrajudicial, não tem a consciência ou a
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percepção de que acessaram o Judiciário para receber, no sistema de saúde, o medicamento
prescrito.

Análise
A judicialização, pela expressividade e visibilidade social crescente desde a promulgação da
Constituição de 1988 e após o surgimento do SUS, tem contribuído para o acesso do cidadão ao
Judiciário.
Observa-se que a própria atuação do Judiciário, no contexto da microjustiça, como uma arena
de intervenção em conflitos e/ou controle sobre a política, pautada na ampla defesa da aplicabilidade
plena do direito à saúde, tem empoderado e potenciado o cidadão-vulnerado na luta pela satisfação
de suas pretensões em saúde.
As próprias medidas do Executivo, diante da excessiva judicialização, em procurar firmar
parcerias com instituições jurídicas para tentar responder administrativamente os litígios em saúde, a
exemplo da CRLS, facilita o acesso do cidadão ao Judiciário, por meio da atuação conjunta entre
gestão e defensoria, onde, o insucesso de medidas administrativas leva, automaticamente, ao
ajuizamento da pretensão.
Contudo, há dois pontos que merecem uma maior atenção, a ação tanto da CRLS quanto do
Judiciário, que agem apenas se mobilizados pelo cidadão.
A CRLS, tal como apresentado no capítulo anterior, não é um serviço divulgado pelo
Executivo, embora se busque o atendimento administrativo de uma demanda em saúde, é dirigido ao
usuário que procura a defensoria com o interesse de ajuizar uma ação, ou seja, tem uma função
primordial de minimizar o impacto da judicialização nas atividades do Executivo, diminuindo o número
de ações ajuizadas com a tentativa do atendimento, administrativo e extrajudicial, das pretensões dos
cidadãos que acessariam o Judiciário.
Do mesmo modo que a CRLS, o Judiciário somente age se mobilizado ou acessado,
voluntariamente, pelo cidadão, sem essa iniciativa não há o atendimento de sua pretensão.
Neste sentido, tanto a CRLS quanto o Judiciário, atendem aqueles que procuram efetivar
seus direitos, o que compromete a isonomia das prestações estatais aos cidadãos que, na mesma
condição de saúde e por diversos fatores, não procuram a via judicial, portanto, não são acolhidos
pelo Executivo nem pelo Judiciário, para o atendimento de suas demandas.
Assim, por não haver um ativismo judicial que promova a tutela de todas as minorias, o
correto é dizer que o Judiciário, pela sua própria função, é um espaço para a tutela das minorias que,
individualmente, resistem às imposições da política sobre a sua vida, ou seja, quando os critérios
regulatórios não contemplam as provisões necessárias para a sua saúde e sua qualidade de vida.
Tal como relatado, o controle do cidadão sobre a política que incide sobre a vida é exercido,
predominantemente, pela litigiosidade individual que por ações coletivas, principalmente, pela falta de
organização e articulação entre as partes interessadas, o que, em uma escala ampliada, contribui
para que representantes do Ministério Público não se sintam legitimados a lutar por causas coletivas,
de uma sociedade não organizada em torno de seus interesses e necessidades.
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Fatores como a desinformação em relação às vias administrativas, a descrença no sistema
público de saúde, o sucateamento de alguns serviços e a crise econômica que comprometem a oferta
de serviços estatais, contribuem para o acesso ao Judiciário e o expressivo ajuizamento de
demandas, que determinam o crescimento exponencial da judicialização da política de
medicamentos, especialmente, os oncológicos de alto custo.
O acréscimo do ajuizamento de ações individuais, também pode ser atribuído ao gestor, que
orienta o cidadão a acessar o Judiciário, para que, assim, seja legitimado a atender uma demanda
não prevista no orçamento e no planejamento das ações e serviços de saúde, em seu âmbito de
atuação.
Outro ponto que merece atenção, é que a defensoria pública, ou até a defensoria privada,
não deve ser considerada uma “porta de entrada” alternativa do sistema de saúde, e sim do sistema
de justiça, visto que, mesmo que haja uma interlocução extrajudicial com representantes do
Executivo, não segue a lógica do sistema de saúde e suas ações são pautadas em interesses
individuais, assim, os interesses coletivos são poucos observados e há o risco de conduzir a uma
priorização do paciente oriundo do sistema de justiça, em detrimento do cidadão que segue o fluxo de
atendimento do sistema de saúde e aguarda para ter sua demanda atendida administrativamente.
Cabe ressaltar que aproximação das defensorias com a gestão da saúde é uma estratégia
importante, para que essas demandas individuais sejam avaliadas de modo qualificado e criterioso,
antes que o caso ingresse no Judiciário, contudo, após se esgotarem as vias consensuais de
fornecimento, passam a assumir posições contrárias e antagônicas no sistema de justiça, a
defensoria se torna tético, ao lado do cidadão, e o Executivo antitético, ao lado da procuradoria.
Essa dinâmica, entre a defensoria e a gestão, na CRLS não é assimilada por parte dos
cidadãos, que demonstram não ter a consciência de por onde passou, por quem passou, quem
apreciou ou deliberou sobre sua pretensão, isto é, demonstram não ter a percepção de que acessou
o Judiciário ou que somente garantiu o fornecimento do medicamento devido o ajuizamento de uma
ação, deste modo, o cidadão acredita que foi atendido, espontaneamente, pelo administrativo,
especialmente, quando houve celeridade na aquisição, devido aos efeitos da tutela antecipada.

10.2.2. Fluxograma de atendimento no contencioso

A utilização do fluxograma descritor (FRANCO; MERHY, 2013; FRANCO, 2013a), como
ferramenta para subsidiar a análise dessa subcategoria, permitiu a visualização do processo de
trabalho dos envolvidos, tanto do sistema de saúde quanto do sistema de justiça, no cenário da
judicialização e no contexto da microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo.
A representação gráfica, do fluxograma descritor, auxiliou na organização e interconexão dos
eventos operacionais, de acordo com os relatos dos participantes dessa pesquisa, o que permitiu
evidenciar, além do fluxo de atendimento do cidadão e sua demanda, o modus operandi e a práxis,
respectivamente, o modo com o qual um indivíduo ou uma instituição desenvolve ou opera suas
atividades, considerando princípios e métodos que orientam o trabalho; e, a atividade prática, ação,
exercício e conduta, dos operadores do contencioso.
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As etapas representadas a seguir, integram-se em uma cadeia sucessória de eventos, sendo
a continuidade do fluxo que se iniciou no pré-contencioso, de acordo com o atendimento de cada
instituição envolvida, considerando a entrada, apreciação, decisão e saída do usuário com o
encaminhamento deliberado para a sua pretensão.
Assim, não havendo êxito no encaminhamento administrativo, extrajudicial, do Executivo na
CRLS, a demanda é ajuizada pela defensoria, para a apreciação e deliberação do Judiciário.
O Judiciário brasileiro é orientado pelo sistema civil law, cuja principal fonte é a lei, a vontade
do legislador, diferente do Judiciário inglês e norte americano, que adota o sistema common law,
orientado pela lei não escrita que advém de decisões judiciais, é um direito baseado em precedentes,
em casos solucionados pelas Cortes de Justiça (DINIZ, 2010).

[...] nos Estados Unidos nós temos um sistema do:::: direito baseado em
precedentes... não é? aqui nós temos o direito baseado estritamente na lei... com
recursos... uma série de coisas... lá não é bem assim:: os recursos são muito
contidos... a justiça é uma justiça cara... dizem que aqui a justiça é cara ninguém
fala do que acontece lá... aqui existe um abuso na concessão das gratuidades da
justiça e a justiça na realidade acaba sendo barata [tanto para quem move a ação,
quanto para quem recorre]... por isso é que existem cem milhões de processos
tramitando... em relação aos quais ninguém dá conta... lá não... o senhor é
dissuadido – nos Estados Unidos – o senhor é dissuadido no seu bolso a recorrer ou
a entrar na justiça... porque se reforça a mediação... uma mediação séria... aqui isso
tá/ começando ainda... está engatinhando ainda... a mentalidade ainda é muito de
litígio:: de briga [...] (D4).

Embora se procure reforçar a mediação nas ações extrajudiciais, com a articulação
interinstitucional do sistema de saúde com o de justiça, no Judiciário ainda prevalece a disputa e o
conflito de interesses, em um campo onde predomina a litigiosidade individual.

[...] aqui é civil law... e os precedentes como foram éh:::: aplicados aqui é data
venia:: [dada a licença] não tem nada a ver com os precedentes da common law... é
uma deturpação completa... aplicaram porque nem os tribunais superiores... o
Superior Tribunal de Justiça nem o Supremo Tribunal Federal suportam mais estar
jugando tudo... do país inteiro... assim como os tribunais de justiça também não
suportam mais embora façam um:::: esforço hercúleo pra dar conta de grande parte
do recado [...] (D4).

Fruto da complexidade crescente das relações e das transformações sociais, ainda que
orientado pelo modelo da civil law, o Judiciário brasileiro utiliza precedentes na argumentação,
dispondo da jurisprudência em decisões uniformes quando relacionadas a dada matéria, reflexo da
crescente demanda judicial de casos similares diante de tantos outros já julgados.
A jurisprudência, muitas vezes oriunda de um leading case (caso referencial, importante e/ou
pioneiro), é uma ferramenta importante, não só no embasamento argumentativo, mas também, no
processo de tomada de decisões, especialmente quando há o questionamento da aplicação de
alguma norma, geralmente administrativa, não consoante ou em desacordo com o texto
constitucional.

[...] uma Suprema Corte que julga causas... que deve julgar causas que tem aquela
eficácia que se irradia quase que pelo país inteiro... quase não:: pelo país inteiro...
quando há uma repercussão geral julgada pelo Supremo acabou... é o país inteiro
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com aquilo... mas “há:: mas engessa um pouco” [...] mas na situação em que nós
chegamos tem que engessar um pouco meu amigo senão não é possível [...] (D4).

Obviamente, cada caso é um caso, e todas as ações que passam pela deliberação de um
magistrado, são julgadas individualmente, considerando a complexidade de cada caso.

[...] o Judiciário julga a causa e diz o que é que pode ser feito [...] (D4).
[...] aprecia-se cada caso individualmente [...] (D2).

Os elementos essenciais na apreciação dos casos, cuja matéria seja a solicitação de
medicamentos, são as provas técnicas apresentadas pelos autores da ação.

[...] tudo aquilo que me é apresentado... eu vou aplicar os critérios jurídicos e a
análise dos fatos de acordo com aquilo que o advogado me traz... que a parte me
traz... algumas coisas são despicientes eu digo “olha isso aqui não influencia no
julgamento da causa... não tem nada a ver” então aquilo é deixado de lado... porque
julgar não é sair falando sobre tudo não é? como se fosse um leigo [...] (D4).

O critério para se determinar a necessidade do pleito é pautado nas provas técnicas,
fundamentalmente, na declaração de hipossuficiência, no laudo e na prescrição médica.

[...] para o julgamento da questão considera-se as provas materiais apresentadas...
a declaração de hipossuficiência... o laudo e a prescrição médica [...] (D2).

Essas provas técnicas são previamente analisadas e anexadas, nos processos ajuizados,
pela defensoria, que é responsável, entre outras funções, pela determinação dos critérios de
hipossuficiência que orientarão a adequação e a procedência da documentação apresentada pelo
cidadão-autor, por sua vez, além da prescrição, que determina o medicamento a ser pleiteado, o
laudo médico deve apresentar informações detalhadas acerca da aplicação, necessidade, relevância
e adequação do medicamento ao quadro clínico do paciente, assim como, determinar a ausência de
produto equivalente ou, até, a inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS.
Todas essas informações que constam nas provas técnicas são essenciais para a apreciação
do magistrado, acerca da legitimidade, da validade e da relevância da pretensão em juízo.
Seguindo o fluxo de atendimento, o juiz, em primeira instância, avalia se tem pedido de
antecipação preventiva da tutela, para que o cidadão receba o medicamento no período em que o
processo é julgado, assim, caso o tempo de tramitação processual se estenda, procura-se prevenir os
eventuais prejuízos para a saúde do autor da ação.
A figura 03, representa o fluxograma do atendimento no Judiciário em primeira instância,
desde o ajuizamento da ação, até a deliberação final do juiz. Na sequência, a figura 04 representa o
fluxograma do atendimento no Judiciário em segunda instância, desde a interposição de recurso pelo
Executivo estadual, até a deliberação final do desembargador.
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Figura 03. Fluxograma do atendimento no Judiciário em primeira instância:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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Figura 04. Fluxograma do atendimento no Judiciário em segunda instância:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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A ausência de qualquer uma dessas provas técnicas, declaração de hipossuficiência, laudo
ou prescrição médica, pode resultar no indeferimento da pretensão, assim como, quando a solicitação
demonstra-se ou é reconhecida como abusiva, pela apreciação do magistrado, com base nas
informações que foram apresentadas.

[...] se falta algum dado ou documento necessário não tem também como ser
favorável [...] há poucos casos de negativa [por parte do Judiciário] mas isso
acontece... as vezes quando a pessoa não prova hipossuficiência por exemplo...
isso não é muito comum... casos que não conseguem comprovar a hipossuficiência
os pacientes ficam sem os medicamentos mesmo precisando [...] (D2).

Quando pertinente, em caso de dúvidas do magistrado em relação ao medicamento
pleiteado, é solicitado uma perícia técnica, pautada na literatura médica, para dirimir as dúvidas
relacionadas à pretensão do autor.
A informação decorrente da literatura médica é apontada como essencial, especialmente, nos
casos em que o medicamento demandado é de uso off label ou de comercialização não autorizada
pela ANVISA, em território nacional, o que permite ao magistrado analisar, com maior segurança, as
restrições administrativas, que poderão ser rechaçadas ou acatadas.
O processo, então, segue para o Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) para que seja emitido
um parecer sobre a demanda do cidadão, para auxiliar na deliberação do desembargador.
O NAT foi criado em 2009, resultado de um convênio firmado entre a SESRJ e o TJRJ.

[...] uma tentativa sim:: de tentar ra-ci-o-na-li-zar a decisão do juiz independente de
racionalização dos recursos néh:: o NAT não é uma estratégia de diminuição de
processos::: de diminuição de gastos::: é de racionalização na decisão judicial [...]
(G1).
[...] O Judiciário tem se esforçado para tentar qualificar melhor essas decisões
judiciais... então foi criado esse NAT:: que é Núcleo de Atendimento Técnico (...) e
eles fazem os pareceres pra/ tentar adequar néh:: a demanda que é feita pelos
advogados até que não trabalham na área pública(...) os médicos que não são da
área pública:: àquilo que:: tá/ previsto nos programas de saúde [...] (P12).
[...] a tentativa maior é a de dar acesso aquele autor ao medicamento que é
disponibilizado pelo SUS [...] (G1).

A criação do NAT é indicada como um passo importante para uma especialização do
Judiciário e uma maior qualificação das deliberações relacionadas à saúde.

[...] a criação do Núcleo de Apoio Técnico do NAT néh:::: de alguma maneira ele foi
até a abertura pra/ que essa especialização [do Judiciário] ocorresse [...] (PE10).

O NAT é um serviço pioneiro de assessoramento técnico do Judiciário em demandas de
saúde, mais especificamente de medicamentos.
Nessa parceria, a SESRJ cede uma equipe de profissionais pareceristas para atuarem no
espaço físico do TJRJ, com a função de oferecer assessoria técnica, quando solicitada pelos

144

magistrados, sobre as demandas de serviços e medicamentos das ações que versam sobre a saúde
pública, proporcionando ao julgador segurança científica na análise dos pleitos.

[...] se criou o NAT como uma assessoria para os magistrados... pra/ assessorar as
decisões dos magistrados [...] (G7).
[...] acho importante colocar que é um órgão assessório néh:: aos magistrados [...] a
assessoria é para que o juiz possa tomar uma decisão [...] então se há a existência
de processo judicial independente da origem daquele documento médico... [público
ou privado] se é contra o poder público... o NAT emite o parecer sem ressalvas de
que aquele paciente veio de iniciativa privada... não há diferenciação... mais a
tentativa é tentar encontrar o serviço no âmbito do SUS [...] (G1).
[...] eu acho que é um órgão útil... eu me valia muito do NAT em primeiro grau
quando eu era juiz de fazenda... e o NAT produziu pareceres preciosos [...] (D4).

Além de oferecer assessoria aos magistrados, o NAT, através de suas informações geradas,
atua também como um núcleo de avaliação e acompanhamento da política pública.

[...] o NAT também se propõe a ser um norteador de acompanhamento e avaliação
de políticas néh:: e é frequente a quantidade de reuniões(...) o número de reuniões
que a gente participa ali na secretaria na tentativa de propor incorporações e
avaliações de políticas públicas... porque:: a gente consegue observar:: o que
frequentemente é demandado e expor esses argumentos [...] (G1).

Apesar do NAT ser composto por profissionais oriundos da SESRJ, é um núcleo cuja práxis é
relatada como imparcial.

[...] o NAT é do Estado... o Estado que colocou lá dentro [...] (P12).
[...] o NAT é completamente imparcial... acho que é importante a gente falar um
pouquinho disso... porque:: existem alguns estudos que:: que:: inclusive aponta uma
possível inconstitucionalidade néh:: do do NAT... e sempre no mesmo sentido é é::
colocando de forma clara que... como um setor... composto é é:: por membros da
secretaria néh:: poderiam emitir um parecer técnico para o juiz completamente
isentos:: sendo réu néh... normalmente este é o “x” da questão [...] (G1).
[...] eu não tenho essa experiência de que a coisa esteja viciada [atuação do NAT]
porque(...) realmente ele vai dar um parecer:: técnico sobre aquela questão [...] (D4).
[...] o NAT quando foi criado [...] sofreu uma rejeição de um percentual de
magistrados porque não entendiam éh:: como isso seria possível néh [...] ficou muito
claro que o NAT éh:::: foi composto por grande parte de funcionários que nunca
atuaram na SES... foi um RH novo... composto por uma(...) concurso público à
época... então eles foram capacitados para serem imparciais... ser imparcial significa
deixar cl(...) mostrar para o juiz se o medicamento solicitado judicialmente configurar
a melhor alternativa terapêutica para aquele quadro clínico... isso é inserido no
parecer de maneira muito clara para o juiz [...] isso ficou muito claro já no inicio do
projeto... que deixou de ser piloto num tempo muito curto e:::: e:: o mais bacana
depois de de:: dois mil e dez... no final de dois mil e onze os juízes federais
solicitaram um convênio com o NAT [...] (G1).
[...] muitas vezes eu não aceito o parecer dele porque eu ouço também perito [um
outro perito não vinculado ao NAT]... vejo perícia... vejo as provas nos autos e eu
não aceito e pront(...) ponto final... porque eu não tô/ vinculado a aquilo [NAT]... não
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é porque o NAT deu lá(...) emitiu o seu parecer por determinação judicial ou não::
que eu estou compelido a aceitá-lo de qualquer maneira... não é assim [...] (D4).
[...] em alguns momentos é importante pro/ juiz não a opinião do sim e não... o NAT
não precisava avaliar o caso com um julgamento de valor [...] eu acho que muito
mais importante pro/ juiz do que nossa opinião... são os riscos associados da
utilização daquele medicamento [...] o despacho judicial que encaminha o processo
ao NAT – além do próprio encaminhamento – normalmente há uma relação de
perguntas sobre enquadramento... se tá/ na RENAME... se possui registro na
ANVISA... se tem alternativa... ele já provoca e aí o NAT além de responder
perguntas avalia se tem algo além néh:: que seja relevante também [...] os juízes
fazem questionamentos [...] tanto na:: na:: justiça estadual quanto na federal [...]
cabe a ele [juiz] a decisão... por isso o NAT é imparcial SEMPRE... (G1).

Em todas as ações que são encaminhadas ao NAT, o Poder Executivo estadual figura-se
entre as partes em litígio.
[...] o processo vem pra gente antes da defesa do Estado [...] o objetivo [do NAT] é –
com tutela ou não antecipada – auxiliar o magistrado para tomada de decisão néh
[...] sendo oncológico éh importante mostrar para o juiz que o que já ocorre com
esse paciente... qual é o quadro atual dele... mostrar se houve no passado algo
relevante para que seja considerado... se políticas públicas existentes possam
garantir a ele aquele mesmo medicamento ou um outro por equivalência
terapêutica... que caso o pleiteado não seja padronizado pelo SUS... que outro
possa ser configurado como alternativa terapêutica e seguiria como sugestão ao
médico assistente para a avaliação [...] (G1).

Todo parecer do NAT é individualizado e personalizado de acordo com cada caso processual,
onde se procura analisar o quadro clínico, a adequação do medicamento demandado ao
enfrentamento de determinada doença, a possibilidade de substituição por outo equivalente, com
mesmo princípio ativo, e/ou indicar alguma alternativa terapêutica padronizada no SUS.

[...] os processos são avaliados individualmente e cada parecer:: é (pê) se refere
apenas aquele processo... porque embora o medicamento seja o mesmo... o quadro
clínico nunca é... muito difícil ocorrer a apresentação de processos judiciais
diferentes com relato clínico idêntico ou semelhante... néh:: [...] o parecer do NAT
não é um roteiro [há] uma liberdade muito grande pra construção... respeitando um
número mínimo de informações que conhecemos que os magistrados necessitam
néh:: se tá indicado:: se é fornecido:: se não é e se tem alternativa:: se há algum
dano aquele paciente... se há algum fator relevante:: que tem que ter registro:: a
utilização de medicamento em fase experimental:: néh:: porque as vezes tem
registro mas está em fase experimental ainda:: [...] (G1).

Cada parecer, sobre um único medicamento, passa por três revisões antes de seguir com a
sugestão de uma alternativa terapêutica.

[...] um parecer técnico de um único medicamento... ele:: tem sua versão preliminar
elaborada por um farmacêutico... após... ele passa pela primeira equipe de revisão...
de farmacêuticos... depois aquele mesmo documento é encaminhado para uma
segunda equipe médica... composta só por médicos... e nessas duas primeiras
equipes de revisão:: a alternativa terapêutica éh::: é proposta e avali(...) reavaliada
por equivalência terapêutica... ou seja... se é da mesma classe farmacológica ou se
há como traçar o mecanismo de ação da mesma::: a equivalência...e de(...)... e por
fim ela passa por uma terceira equipe de revisão que é composta por
farmacêuticos... médicos... enfermeiros... nutricionistas [...] (G1).
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O NAT utiliza, em seus pareceres, referências bibliográficas da medicina baseada em
evidências, em uma linguagem que permita a compreensão dos magistrados, qualificando melhor o
julgamento da pretensão.

[...] todos os pareceres seguem com todas as referências bibliográficas da medicina
baseada em evidências [...] com uma linguagem menos técnica para que o juiz
possa compreender com grande clareza (de) se há competência de fornecimento
daquele medicamento néh:: [...] para descrever um quadro clínico... só consulta
periódicos... não utiliza a:::: literatura comum... aberta... porque:: seria muito difícil::
principalmente em alguns casos muito específicos... poder realizar uma referência
com segurança [...] (G1).

Além da competência de fornecimento e da alternativa terapêutica, o parecer contem
informações sobre o que já é fornecido pelo SUS ao paciente, assim como dados logísticos da
pretensão.

[...] o NAT consulta na base de dados da secretaria... os medicamentos que são
fornecidos pelo Estado... se aquele paciente é cadastrado... se ele vem recebendo
regularmente... e caso não... se está indisponível no estoque... e:::: no município do
Rio a gente também tem acesso as informações de estoque [...] (G1).

Outra informação importante, que consta no parecer, é o desenho da política, o fluxo e a
trajetória que o cidadão deveria ter percorrido no SUS de acordo com a legislação e a normalização
vigente.

[...] o NAT ele:: mostra como deveria ser conduzido o caso... dentro do SUS de
acordo com o preconizado pela legislação [...] sendo paciente atendido pelo
UNACON ou CACON... ou caso ele não esteja sendo atendido por unidade
habilitada em oncologia no SUS [...] aponta o fluxo de entrada de pacientes que não
estejam no SUS ou que estejam até em uma Unidade Básica de Saúde para chegar
a uma Unidade Habilitada em Oncologia [...] (G1).

Em 2015 o NAT analisou, aproximadamente, cinco mil e duzentos processos no estado do
Rio de Janeiro.

[...] éh:::... para falar da abrangência desses cinco mil e duzentos... são todas as
serventias de competência fazendária daqui da comarca da capital e vinte e nove
comarcas do interior que são atendidas já pelo NAT... é::: num total de oitenta e uma
comarcas... desse total de oitenta e uma... vinte e nove já são atendidas mais a
comarca da capital que é o fórum central aqui que tem éh::: são quinze Varas de
Fazenda Pública e dois::: três Juizados Especiais Fazendários e vinte Câmaras
Cíveis que são os desembargadores né... então:: esses juízos encaminharam no
ano passado cinco mil duzentos e dezenove – se eu não me engano – processos e
cinco mil duzentos e nove pareceres foram emitidos [...] (G1).

O parecer, após a sua elaboração, retorna ao juiz (figura 03) ou ao desembargador (figura 04)
e, por conseguinte,

[...] segue como sugestão para que o médico que prescreveu o não padronizado
avalie e autorize éh:::: que substitua néh... que emita esse novo documento
prescrevendo o medicamento... sem esse ciclo fechado ele poderia até autorizar
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mas se ele não prescrever:: inclusive com o esquema posológico... não há como o:::
NAT ratificar isso [...] (G1).

Caso o médico, que assiste o cidadão-demandante, altere a prescrição, o juiz ou o
desembargador faz a relatoria, analisando os argumentos do cidadão e contra-argumentos do
Executivo, e profere a decisão monocrática para o fornecimento da alternativa terapêutica, neste
caso, geralmente, o Município ou o Estado não recorre.
O ato de proferir a decisão monocrática é essencial e indispensável em primeira instância. Já
em segunda instância, a decisão monocrática pode ser proferida diante de jurisprudência pacífica.
O litígio ingressa em segunda instância quando o Executivo estadual recorre, usualmente
após a decisão final favorável ao cidadão em primeira instância. Neste caso, há uma nova apreciação
pelo desembargador, tal como expresso na figura 04.
As causas cíveis que tratam da saúde, geralmente, são bem detalhadas e há um modus
operandi do tribunal para a apreciação desses casos.

[...] detalho bem os casos quando faço a relatoria... são casos delineados com
clareza nos relatórios... acrescento todos os fatos relevantes e os argumentos
apresentados pelas partes... não são casos complicados... são casos claros... o
julgamento dessas demandas... já é algo pacificado no Tribunal [...] (D2).

Ainda que pautado na prova técnica, o ato de julgar contempla a sensibilidade e a
subjetividade do julgador.

[...] julgar é olhar com olhos técnicos e com sensibilidade:: é claro... porque o juiz
não pode ser insensível [...] subjetividade sempre existe [...] nós somos seres
humanos... entendeu? então subjetividade vai sempre operar... eu vou julgar com a
minha subjetividade [...] (D4).

O ato de julgar não contempla o sentimentalismo e o subjetivismo, ou seja, não abrange o
mero ponto de vista emotivo e pessoal.

[...] o lado sentimental não interfere no juízo [...] (D2).
[...] o que não pode haver é subjetivismo no julgamento [...] eu não posso julgar com
subjetivismo “eu acho que é assim”... até por que o sistema processual brasileiro
não é esse... é o sistema da livre convicção sobre as provas dos autos... com
algumas alterações hoje em dia significativas... mas:: busca da verdade real etc...
etc... esse é o sistema... agora::... eu não posso julgar porque eu acho... porque só
quem julga pelo sistema da íntima convicção é o tribunal do júri [...] (D4).

Não havendo a alteração da prescrição pelo médico, o desembargador profere a decisão
monocrática para o fornecimento do medicamento inicialmente prescrito, neste caso, frequentemente,
o Executivo estadual recorre, por meio da PGERJ.
Atualmente, a Procuradoria de Serviços de Saúde apresenta uma atuação direcionada e
fundamentada na política pública de saúde e na perspectiva técnico-sanitária do Executivo.
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[...] hoje a Procuradoria de Serviços de Saúde:: ela já atua de uma forma éh:::: mais
conforme as políticas públicas sanitárias existente... então:: toda a nossa atuação
ela se da::... pautada e baseada na existência de políticas públicas... na análise de
justificativas técnico-sanitárias pra/ pras/ escolhas que são feitas... éh:: então eu
acho que essa foi uma grande virada na nossa atuação éh:: judicial [...] (PE10).

A DPGERJ, também, desenvolveu um olhar mais crítico em relação às demandas de
medicamentos, de acordo com a política pública de saúde e a perspectiva técnico-sanitária do
Executivo, especialmente, após a sua articulação com representantes da gestão na CRLS.

[...] muitas vezes a gente tem um medicamento que tá/ registrado na ANVISA mas
ainda não foi incorporado pelo SUS... tá/? e aí a gente tem que olhar isso com o
maior cuidado... não foi incorporado? por que será que não foi incorporado? e é
assim que o Supremo Tribunal Federal deu uma orientação para o Judiciário e para
a Defensoria Pública e para o Ministério Público:::: como que a gente vai lidar com
isso? néh? então a gente vai ter que olhar:::: bom:: o medicamento não foi
incorporado... por quê? teve pedido de incorporação lá na CONITEC? as vezes se
quer teve o pedido de incorporação... bom:: então as vezes o medicamento pode ser
importante:: se quer se fez um pedido:: néh? então o SUS não cobre aquilo ali::
então a gente vai ter que dar:: se tiver um laudo especificando direitinho que o
quadro:: que aquele medicamento é indicado praquele/ assistido néh? e que é o
único que vai garantir a saúde dele tá/? [...] (DP11).

Nesta etapa, em que ocorre a interposição de recursos, exige que cada parte se manifeste,
visto que, a ausência contestação, caso seja alterada a decisão inicial, no prazo estipulado pelo
Judiciário, resulta no indeferimento do interesse da parte que não recorre.
Nesta dinâmica, o tempo para o deferimento final pode ser estendido, de acordo com a
quantidade e frequência de interposição de recursos, ressalta-se que, neste caso, o cidadão continua
sendo beneficiário dos efeitos da tutela antecipada.

[...] judicialização da política de medicamentos... eu digo que aquilo que está
acontecendo e tem que ser visto por um outro prisma também... é o recursismo
renitente... todo mundo recorre de tudo mesmo que saiba que não tem saída...
porque tem recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça ou tem súmula no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro... no Tribunal de Justiça Estadual...
ou tem súmula no Superior Tribunal de Justiça... ou existe súmula no Supremo
Tribunal Federal ou já existe julgamento do Supremo Tribunal Federal... ou pior...
ainda existe julgamento de recursos extraordinários com a repercussão geral
reconhecida... quer dizer... é pra tudo... então não adianta... eles [procuradoria e
Executivo] não param [...] (D4).

O recursismo renitente do Executivo tem se mostrado improdutivo, resultando em frequentes
negativas, ao mesmo tempo em que promove o aumento da demanda do Judiciário.

[...] existem praticamente cem milhões de ações tramitando... e(...) a:: litigiosidade
que se dizia contida na época em que os juizados especiais foram criados... “ah isso
aí é litigiosidade contida com o tempo passa” não passou só fez aumentar a verdade
é essa... porque não há:: a mentalidade do acordo... não há:: a mentalidade do do::
da transação:: há a mentalidade do perde-recorre recorre... mas não tem como:: não
vai ganhar tem súmula... mas o Estado recorre:: o Município recorre:: as pessoas
físicas recorrem:: as pessoas jurídicas recorrem:: todo mundo recorre... quase que
por recorrer [...] (D4).
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Os recursos apresentados, são repetitivos e automatizados, não importa a especificidade do
caso, e sim a matéria em julgamento.

[...] são::...não as vezes até vem errados porque a impressão que dá é que pegaram
um modelo lá correndo por causa dessa(...) desse furor recursista... entendeu? e
chega aqui digamos “o que isso? isso aqui tá/ errado”... então acontece muito no
Poder Executivo [...] são repetições absurdas que até depõem contra as
procuradorias... data venia eu entendo assim... certos recursos depõem contra as
procuradorias... nós temos uma procuradoria do Estado – por exemplo – que é muito
bem aparelhada... existem excelentes procuradores... então isso é uma questão
política... eu não tenho a menor dúvida de que aqueles procuradores sabem muito
bem o que está acontecendo [...] (D4).

O recursismo acaba prolongando o tempo de andamento processual e, consequentemente,
postergando a deliberação final, em muitos casos, isso é visto como uma estratégia política,
procrastinatória, ou uma práxis instituída tanto pela atuação da procuradoria, quanto do Executivo
nesses casos.
[...] é questão de política de de:: olha “tem que recorrer... tem que recorrer:: recorra
de qualquer maneira porque nós não podemos... ou porque não há verba ou porque
isso ou porque aquilo”... alguns eu acredito que sejam procrastinatórios...
principalmente quando entravam sobre a égide do código anterior [...] mas se o
senhor desse uma decisão monocrática... dentro do quadro da lei... vinha logo assim
[...] primeiro recurso – apelação se vamos dizer – embargos de declaração da
decisão monocrática... agravo inominado e embargos de declaração do agravo
inominado... repetindo a mesma coisa... e muitas vezes – o senhor pasme –
embargos de declaração dos embargos de declaração no agravo inominado nos
embargos de declaração da decisão monocrática na apelação... agora... depois
dizem que o Judiciário demora... eu lhe pergunto... quem é que pode resolver isso
tudo a toque de caixa de forma correta? [...] (D4).
[...] eles recorrem... tá dentro da atribuição do procurador do Estado éh:: recorrer...
eu acho que ele não tem muita escolha... ele tem que recorrer da decisão... já tá/
dentro da atribuição do procurador:: [...] (G3).

Quando se interpõe um recurso, este é analisado por outro magistrado, em outra Câmara
Cível, contudo, há um histórico processual do que já foi julgado, indicando as diversas decisões e os
recursos repetitivos com a repercussão conhecida, tanto em súmulas quanto em decisões do STF,
assim, frequentemente, são recursos despiciendos e irrelevantes, que não alteram as decisões
anteriores.

[...] respeito a decisão do outro juiz... quando chega algum caso que já foi julgado
em outra câmara [cível]... não passo por cima da decisão de outro juiz... é muito
difícil ir contra... pois os casos são muito bem delineados e já foi amplamente
apreciado para chegar a uma decisão [...] (D2).

Em casos específicos, a procuradoria não oferece resistência ao que foi deliberado,
especialmente se houve negligência do poder público na concessão do que foi demandado, ou por
que, a indicação médica é realmente a melhor alternativa para debelar a doença em questão.
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[...] a gente fica numa/ situação complicada... como eu já te falei éh:: você tá/ com
uma parte na ponta e que precisa do produto... e que as vezes tá/ claramente que
ele precisa:: até por aparência física mesmo... eu não sou médica mas você vê que
a pessoa tá/ debilitada [...] (G3).
[...] o que aquele autor solicitou judicialmente [...] [pode ser] a melhor alternativa
naquele momento [...] (G1).
[...] éh:: mas é claro que em situações específicas – e essa é a nossa atuação – já
se tem até a indicação da:: – de alguma maneira – da não abrangência daquela
política pública àquele caso concreto que foi trazido... então nesses casos até a
gente tem procedimentos aqui internos pra/ não oferecimento de resistência
judicial... então:: a gente não oferece resistência:: não(...) a gente já encaminha
mesmo néh:: até pra/ acolhimento da pretensão néh? que foi posta em juízo porque
de alguma forma já percebemos ali um:: a não abrangência da política pública
àquele caso concreto... então isso é uma forma toda da gente melhor éh::(...) então
é isso... é o caminho até que a gente adotou pra/ enfim:: conformar a nossa atuação
e de novo a fazer com que:::: tornar claro que a atuação aí das procuradorias do
Estado:: representando aí o Poder Executivo:: néh:: nessas demandas... sendo de
alguma forma um interlocutor néh? do sistema de saúde com o sistema de justiça...
porque acho que essa é a posição que a gente assume... éh:: de deixar claro que
assim:: estamos aqui como interesse convergente:: queremos é garantir o direito a
saúde do paciente... agora sempre colocando em questão [...] (PE10).

Quando se esgota a interposição de recursos, o processo segue para o deferimento e
acrescenta-se, no relatório elaborado pelo magistrado, a opinião do MPERJ em relação à pretensão
do cidadão.
O MPERJ, também, procurou qualificar melhor a atuação dos promotores, criando um
formulário para solicitação de perícia sobre as demandas de medicamentos.

[...] nessa área de medicamentos a gente sentiu néh:: uma necessidade muito
grande de qualificar os promotores que atuam na fazenda... porque esses
promotores eles tinham pareceres muito éh:: até simples e superficiais néh:: que
é(...) isso aqui é um formulário que os promotores preenchem e encaminham pra/
farmacêutica... é bem simples... é só pra/ eles terem noção do que que tá/ sendo
pedido e aquilo que tá/ previsto ou não no SUS... pra/ poder opinar... e se não tiver/
previsto no SUS aí eles pedem uma segunda indicação:: uma justificativa técnica do
porquê que está sendo solicitado aquilo como primeira opção néh:: de tratamento...
pra/ ter um parecer mais qualificado [...] esse trabalho integrado de criar essa ficha
de qualificação permitiu que a gente começasse a mapear também as principais
demandas... e a partir daí fomentar o que a tutela coletiva trabalha [...] (P12).

A promotoria de âmbito individual, frequentemente, é favorável à provisão do pleito,
apresentando uma fundamentação argumentativa semelhante à do Judiciário.
Sucessivamente, o desembargador faz a relatoria e a causa é decidida por acórdão, quando
for o caso, favorável ao fornecimento do medicamento inicialmente prescrito, logo, é expedido o
mandado judicial, que indica a saída do cidadão do Judiciário e a reentrada no Executivo estadual,
através do encaminhamento para a CADJ e Assessoria de Mandados da SESRJ, para o fornecimento
do medicamento e cumprimento do mandado.

[...] deferido o pedido [pelo Judiciário] vai para o cumprimento da decisão na Central
de Atendimento de Demandas Judiciais [...] (G7).
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Na figura 05, pode-se observar o fluxograma do atendimento na CADJ e na Assessoria de Mandados da SESRJ, no cumprimento da determinação
judicial.
Figura 05. Fluxograma do atendimento no CADJ e na Assessoria de Mandados da SESRJ:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.
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A CADJ, criada em 2007 através de uma ordem judicial, é sediada na SESRJ.

[...] [a CADJ] tem uma farmácia e dois advogados para receber os mandados
judiciais – eles são recebidos... são cadastrados num/ sistema... neste momento a
gente já verifica se a gente tem algum estoque já para este produto pleiteado... se
não tiver o estoque:: a gente vai abrir um processo de compra pra/ esse produto que
foi solicitado no pleito da ação judicial... as compras são feitas pra/ um ano...
antigamente era feito mais cinquenta por cento pras/ novas ordens judiciais... hoje
são feitas pra/ um ano mais dez por cento... então... chegou o pleito de repente eu já
tenho um processo de compra:: eu só vou empenhar aquele processo... não vou
precisar abrir outro... mas se eu não tenho:: eu vou ter que abrir um novo para
aquele caso específico [...] (G3).

O processo de compra, para o cumprimento de um mandado judicial, é realizado de acordo
com a legislação vigente, por meio de licitação.

[...] a maior demanda eu acho que ainda tá/ na [justiça] estadual [...] a maioria das
vezes ela já vem com um “cumpra-se”... éh:::: dá a tutela e a gente tem que cumprir
[...] já abre a compra [com tutela]... não precisa ficar esperando a decisão final::
sentença:: nada disso... compramos o que o juiz determina... só que a gente aqui
compra através de uma licitação... faz licitação de acordo com a legislação [...] (G3).

A Assessoria de Mandados, também da SESRJ, atua junto ao CADJ, comunicando-se,
através de ofício, com o Judiciário e com a unidade de saúde em que o paciente é assistido.

[...] [a Assessoria de Mandados] não faz o contencioso dessa ação judicial... ele é
um mero setor pra/ responder [ao Judiciário] através de um ofício se tem ou não tem
e quais foram as medidas adotadas pro/ caso... então no caso de questão eu não tô/
éh:::: contestando aquela ação em nada... isso quem faz é o procurador... então:: a
gente ao mesmo tempo que responde ao pleito... a gente faz um ofício praquela/
unidade que deveria tá/ atendendo o paciente... pra saber o porquê ele não foi
atendido ali:: [...] (G3).

Após a conclusão do processo de compra e a resposta, em ofício encaminhado ao Judiciário
de segunda instância, da Assessoria de Mandados, o medicamento é dispensado ao paciente na
farmácia da CADJ na SESRJ, por conseguinte, o paciente retorna para a UNACON ou o CACON,
onde é assistido, para continuar o acompanhamento do tratamento proposto.

Análise
Na CRLS, o insucesso no encaminhamento administrativo da demanda, pelo sistema de
saúde, conduz, automaticamente, o pleito para a defensoria, integrante do sistema de justiça,
responsável pelo ajuizamento da pretensão e, consequentemente, pelo acesso do cidadão ao
Judiciário.
O Judiciário brasileiro é orientado pelo sistema civil law, onde a principal fonte é a lei,
contudo, devido ao expressivo número de pretensões ou casos similares ajuizados, utiliza também
precedentes na elaboração da sínteses argumentativas, pautados na jurisprudência relacionada à
matéria, com base em julgamentos anteriores, nas súmulas do próprio tribunal ou orientações e
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julgamentos já realizados no STF, o que contribui para a orientação da práxis dos magistrados e do
modus operandi do Judiciário, em todos os âmbitos de atuação, nos casos em questão.
No Judiciário há o predomínio da litigiosidade individual, onde os magistrados indicam
apreciar caso a caso, considerando como provas técnicas fundamentais e essenciais, a declaração
de hipossuficiência e seus documentos comprobatórios, anexados nos autos e analisados
previamente pela defensoria, e os documentos médicos, o laudo e a prescrição, que atestam a
necessidade do pleito para o enfrentamento da respectiva doença. A falta de alguma dessas provas
técnicas, determina o indeferimento da pretensão e saída do cidadão do sistema de justiça, neste
caso, pode-se ajuizar novamente a pretensão, após providenciar todas as provas materiais
necessárias. Ressalta-se que o laudo e a prescrição médica são provas essenciais, que respaldam a
deliberação final do Judiciário, sem um desses elementos, não há como analisar o caso.
Ainda que as ações sejam apreciadas caso a caso, o rito segue um padrão, tal como descrito
no fluxograma da figura 04, onde a própria complexidade da demanda, aliada ao quadro clínico,
indicativo da vulneralidade, expresso nas provas técnicas e a defesa plena do direito à saúde,
expresso na Constituição de 1988 e nas leis ulteriores, conduz a uma frequente deliberação a favor
dos cidadãos, assim, raros são os casos de negativa do Judiciário em matéria de medicamentos.
O primeiro elemento a ser analisado é se há o pedido, do autor da ação, para a antecipação
dos efeitos da tutela, permitindo o recebimento do medicamento pleiteado antes da decisão final, o
que garante a celeridade do início do tratamento e menor possibilidade de agravo da doença,
especialmente, quando houver a interposição excessiva de recursos, que prolongam o período do
andamento processual e o tempo da deliberação final. Assim, é expedido o mandado, para o
cumprimento pela CADJ na SES/RJ.
As dúvidas dos magistrados, em relação ao medicamento pleiteado, seguem para uma
avaliação pericial, geralmente, conduzida pelo Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) que, criado em
2009 por uma parceria firmada entre a SESRJ e o TJRJ, é sediado no TJRJ e possui um corpo
técnico composto por profissionais vinculados à SESRJ.
Embora seja apontado, equivocadamente, como um órgão que tende a conduzir a
deliberação judicial em prol da regulação estatal – o que não ocorreu nos processos em estudo,
onde, mesmo sendo apresentada a alternativa terapêutica, foi deliberado o fornecimento do
medicamento pleiteado na inicial –, o NAT procura garantir a imparcialidade na elaboração de seus
pareceres, com informações detalhadas sobre o fluxo, organização do SUS, quais produtos já são
fornecidos ao autor, dados logísticos da pretensão, adequação terapêutica e sobre o medicamento
pleiteado, seja de uso comum (de acordo com a indicação da bula), inovações, de uso off label (a
indicação para determinado quadro clínico não consta na bula, a responsabilidade pelo uso passa a
ser exclusiva do médico-prescritor), medicamentos órfãos, importados, de uso não autorizado pela
ANVISA e, as possíveis, alternativas terapêuticas incorporadas e padronizadas nas listas de
dispensação do SUS, com base nos dados e informações oriundas da literatura científica, pautada na
medicina baseada em evidências, em uma linguagem menos técnica, para a compreensão dos
magistrados.
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O NAT é responsável pelo desenvolvimento de análises técnicas multidisciplinares e
transdisciplinares, cujos pareceres contribuem para uma melhor qualificação dos magistrados,
durante a análise das pretensões; contribui para uma melhor racionalização da decisão judicial; e,
contribui para a avaliação e acompanhamento da política pública, gerando informações que possam
subsidiar o planejamento da assistência farmacêutica.
Neste sentido, o NAT é um núcleo essencial para a aproximação entre o Judiciário e o
Executivo, com o potencial para a qualificação de ambos, no enfrentamento da judicialização,
permitindo, respectivamente, um julgamento mais racional das ações propostas e um planejamento
mais eficiente da assistência farmacêutica prestada ao cidadão.
Não havendo indicação de alternativa terapêutica, o parecer é encaminhado para o
magistrado que, analisando os argumentos (téticos) e contra-argumentos (antitéticos) das partes, irá
realizar a síntese argumentativa e a relatoria da decisão monocrática, deliberando a favor do
fornecimento do medicamento prescrito.
Ainda sobre a aproximação do sistema de justiça e o sistema de saúde, a atuação
interinstitucional, na CRLS, contribuiu para uma maior qualificação dos representantes do sistema de
justiça, especialmente, dos defensores públicos da DPGERJ e dos procuradores da PGERJ, que
tratam das matérias que envolvem a saúde, contribuindo para uma análise mais crítica acerca da
viabilidade das demandas ajuizadas. Essa melhor qualificação das defesas, permite fundamentar
melhor os argumentos de cada parte, que serão submetidos à apreciação do magistrado.
Nesse mesmo sentido, o MPRJ também procurou qualificar melhor a apreciação de seus
promotores, através da organização de uma assessoria técnica, multidisciplinar, que é responsável
pela elaboração de pareceres sobre as demandas em saúde, o que auxilia os promotores do MPRJ,
quando convidados a opinar sobre as causas apreciadas no Judiciário.
Por outro lado, seguindo o fluxo processual, havendo a indicação de alternativa ou
equivalente terapêutico, o parecer segue para o magistrado, que o encaminhará ao médico-prescritor
como sugestão, e, neste caso, cabe a ele decidir se mantem ou altera a prescrição.
Novamente, assim como nas ações extrajudiciais, o poder de decisão é do médico, que
condiciona a decisão do magistrado, daí a essencialidade das provas técnico-biomédicas, laudo e
prescrição, para fundamentar e respaldar a deliberação final do Judiciário.
De acordo com os apontamentos dos magistrados entrevistados, o fornecimento da
alternativa ou do equivalente terapêutico está condicionado ao juízo do médico, portanto, pode-se
concluir que, apesar da apreciação dos argumentos das partes, quem decide o desfecho da ação é o
médico, visto que, a deliberação do magistrado tende a deferir o provimento do que está prescrito e,
portanto, é medico-centrada, ou seja, centrado no saber médico.
Atenta-se para o fato de que, embora o NAT procure orientar e qualificar melhor a apreciação
dos magistrados em matéria de saúde, os desembargadores, ainda assim, não são adequadamente
qualificados na área da saúde, atuam simultaneamente em causas cíveis diversas, pois não uma
Câmara Cível ou Vara específica, conduzida por magistrados com expertise na área da saúde. O
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 43 de 20 de agosto de 2013,
“recomenda aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam a
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especialização de Varas para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde
pública e para priorizar o julgamento dos processos relativos à saúde suplementar” (BRASIL, 2013e,
p. 01), com a finalidade de “[...] garantir decisões mais adequadas e tecnicamente precisas” (BRASIL,
2013e, p. 01); essa proposta já foi implantada e está sendo implementada nos estados do Paraná e
do Rio Grande do Sul, respectivamente, nos municípios de Curitiba e Porto Alegre, tendo
apresentando resultados consideráveis acerca da qualidade e da celeridade na resposta ao cidadão
(BRASIL, 2016c).
Estimular o desenvolvimento da expertise dos magistrados, em matéria de saúde, contribui
para um olhar mais qualificado em relação à demanda, possibilitando uma maior percepção da
existência de algum viés econômico velado nessas pretensões, simultaneamente, pode garantir maior
segurança jurídica na apreciação das causas relacionadas à saúde e qualidade da vida, assim como,
maior segurança jurídica na deliberação final.
Voltando ao fluxo de apreciação do desembargador, caso haja a alteração da prescrição, o
cidadão sai do Judiciário e é encaminhado para a unidade, geralmente onde já é assistido, para o
fornecimento do medicamento padronizado no SUS.
Não havendo a alteração da prescrição, inicia-se a etapa de interposição de recursos, que
passam a ser apreciados por outros magistrados de outras Câmaras Cíveis, onde o autor vira réu ou
agravante, e o réu vira autor ou agravado, o que pode prolongar, por tempo indeterminado, o
andamento do processo.
Caso algum recurso seja favorável ao Executivo, se o cidadão não recorrer, corre-se o risco
do indeferimento da pretensão, o que promove a saída do cidadão do Judiciário e a impossibilidade
de encaminhamento para o atendimento da demanda pelo ente público.
Em alguns casos, o recursismo por parte do Executivo é procrastinatório, com a finalidade de
garantir um tempo maior para a deliberação final e para o, consequente, cumprimento do mandado
de fornecimento do medicamento.
Em outros casos, os entrevistados indicam que é práxis da procuradoria recorrer sempre que
possível, muitas vezes apresentando recursos repetitivos ou com repercussão já conhecida, o que
não garante a alteração da decisão anterior, até porque, segundo relatos, é incomum que um
magistrado altere a decisão do outro em matéria de saúde.
Após o esgotamento da interposição de recursos, o processo retorna para a Câmara Cível
inicial, onde, o Ministério Público é convidado a opinar, geralmente, a favor do provimento do pedido
na inicial, e, por conseguinte, o magistrado faz a relatoria da decisão por acórdão, determinando o
fornecimento do medicamento prescrito.
Ocorre a saída do cidadão do Judiciário e a baixa definitiva do processo, que passa a
transitado em julgado, para o devido prosseguimento e cumprimento da deliberação judicial.
O cidadão é, então, encaminhado para a CADJ, onde, é cadastrado, verifica-se a
disponibilidade do medicamento em estoque ou a necessidade da abertura de um processo de
compra, e, consequentemente, a dispensação.
Simultaneamente a esse processo, a Assessoria de Mandados da SESRJ, encaminha um
ofício para o Judiciário, informando as medidas tomadas para o cumprimento do mandado judicial.
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O cidadão, recebendo o medicamento prescrito, é novamente encaminhado para a sua
UNACON ou CACON, para a continuidade do tratamento.
Cabe ressaltar que, após a baixa definitiva do processo e a certificação do cumprimento do
mandado, o Judiciário não dispõe de meios para acompanhar a continuidade e a perenidade do
fornecimento do medicamento, logo, é muito frequente a descontinuidade do tratamento, seja por
falta transitória ou contínua do medicamento, ou, até, corte do fornecimento do produto, deste modo,
é comum encontrar casos em que o cidadão recebeu o medicamento apenas nos primeiros meses ou
anos, após a deliberação judicial, ficando, posteriormente, desassistido.

10.3. Dialética argumentativa

10.3.1. Téticos (Cidadão e Defensoria)

Dentre os principais fundamentos argumentativos, apresentados pelos téticos nas ações
judiciais, destacam-se o direito à saúde, a hipossuficiência de recursos financeiros e a necessidade
atribuída nas provas técnicas.
O direito fundamental social à saúde, a um só tempo, é a promessa constitucional que orienta
a construção legal da política, pelo legislativo, a programação e a operacionalização da política, pelo
Executivo, e que move os cidadãos a ajuizarem as suas pretensões, quando a política regulatória o
exclui em sua necessidade, declarada nos autos processuais.

[...] a pessoa está doente e precisa do medicamento:: ela tem esse direito pela
própria Constituição [...] (D2).

A hipossuficiência decorre da escassez de recursos financeiros para arcar com o alto custo
do medicamento prescrito, o que, sem a tutela jurisdicional, poderia gerar a impossibilidade de
aquisição ou um impacto negativo na vida financeira do cidadão.

[...] o impacto financeiro na vida daquela pessoa é o principal argumento [...] sem
falar da questão técnica e da saúde a gente observa que várias petições iniciais o
custo daquele determinado tratamento mensal é o que:::: motiva grande parte das
pessoas ingressarem na justiça [...] (G1).
[...] em noventa por cento dos casos as pessoas realmente necessitam... são
humildes:: aposentados ou trabalhadores que não são bem remunerados [...] (D2).

A declaração de hipossuficiência é fundamentada com as provas técnicas documentadas na
inicial do processo, mediante a apresentação comprobatória das fontes de renda da parte autora.

[...] já vem discriminado no processo pela própria defesa do autor... eles fazem os
cálculos e a análise do valor do medicamento... eles podem utilizar contracheque...
carteira de trabalho ou outros documentos para comprovar [...] (D2).

A Defensoria Pública dispõe da Deliberação nº 88 de 2012, que determina os parâmetros de
hipossuficiência.
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[...] a gente tem uma resolução interna [...] uma deliberação [...] que rege as
atribuições dos núcleos de primeiro atendimento [...] a gente não tem um parâmetro
fixo tipo cinco mil:: dois mil:: três mil:: não existe isso... cada defensor vai ver o
parâmetro de acordo com o seu município... por exemplo... o município do Rio?:: é
um município mais rico então o nosso parâmetro ele é acima um pouquinho...
maior... e aí:: assim:: se for município muito pobre a gente tem um parâmetro mais
baixo porque sabe que as pessoas recebem menos... eu acho que são cinco
salários mínimos... táh? e aí quais são os documentos que a gente olha pra/ ter essa
ideia néh? contracheque:: carteira profissional:: declaração de imposto de renda:: e
declaração de próprio punho do empregador ou do sindicato profissional
devidamente subscrita [...] (DP11).

Além de comprovar os rendimentos do cidadão, é fundamental que se observe o valor da
pretensão, que, em alguns casos, o torna hipossuficiente.

[...] tem os casos excepcionais que as vezes o defensor por exemplo:: uma pessoa
que:: éh:: tem uns medicamentos que são muito caros e ela já gasta muito dinheiro
com o tratamento de saúde... então a gente olha também isso... mas será que ele
tem despesas que são essenciais que estão transformando ele numa/ pessoa
hipossuficiente? pode acontecer que sim... então a gente tem esse olhar também...
um olhar pra cada caso... é individualizado [...] (DP11).

Cabe ressaltar, que nos casos em estudo, a hipossuficiência não foi contestada pelos
antitéticos.
Outro elemento argumentativo é a necessidade, o cidadão que acessa o Judiciário,
geralmente, apresenta um quadro clínico definido e confirmado da doença, e que, portanto, necessita
do tratamento médico indicado, seja para a cura ou para a garantia de sobrevida, no entanto, não
conseguiu administrativamente a provisão do que lhe foi prescrito.

[...] o argumento seria a necessidade de imediato para o tratamento [...] acho que é
uma parte do tratamento que aquela instituição não dá [...] (G3).
[...] ao ingressar [argumenta] o seguinte... que ele precisa do:: remédio... muitas
vezes ele procurou e não conseguiu [...] (D4).

Em alguns casos, o ajuizamento da ação ocorre devido ao desabastecimento do que já era,
normalmente e espontaneamente, fornecido pelo poder público.

[...] quando a gente observa que o paciente recebia o medicamento no âmbito do
município(...) de um município ou de um Estado e aquele medicamento sofreu
desabastecimento néh éh:: entenda que [...] então... embora não seja tão
expressivo... mais acho que é muito relevante a argumentação de que:: aquele
paciente que não entraria caso não houvesse a indisponibilidade do medicamento
pela via administrativa que ele já vinha utilizando [...] (G1).

Para comprovar a necessidade, é apresentado nos autos processuais informações a cerca do
estado de saúde, o quadro clínico do paciente-demandante e a respectiva prescrição médica do
medicamento indicando a sua necessidade, assim, são provas técnicas essenciais, para a apreciação
de cada caso, o histórico e laudo médico indicando a adequação do medicamento para o tratamento
de determinada doença.
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Diante da escassez de recursos, alegada pelo Executivo, é fundamental que se avalie a
existência de alternativa terapêutica ou equivalente ao prescrito, padronizados no SUS, e, se for o
caso, tentar priorizá-la.

[...] o orçamento ele é finito:: eu não tenho dúvidas disso... eu acho que a gente
deveria fazer o seguinte... priorizar as políticas públicas que existem [...] então a
gente vai olhar pra/ ver... existe uma alternativa terapêutica do SUS que é
padronizada:: já tá/ prevista no orçamento:: então vamos priorizá-la [...] (DP11).

Essa etapa de análise da defensoria ocorre, extrajudicialmente, na CRLS, onde se observa,
por meio de um parecer técnico, a existência de produto equivalente para o tratamento de
determinada doença, havendo alternativa padronizada, segue a sugestão ao médico que, por meio de
um laudo e de uma nova prescrição, indica se poderá ou não alterar o produto a ser fornecido.

[...] se a única forma de assegurar a saúde é dando medicamentos néh:: que não
está cobertos [...] tô falando de medicamento de alto custo [...] ainda independente
do valor néh? tem que assegurar [...] (DP11).

A necessidade, indicada pelo médico nas provas técnicas, é o elemento da equação que faz
com que o fornecimento do medicamento, pelo poder público, seja deferido pelo Judiciário.

[...] quando realmente o medicamento é necessário para garantir a saúde(...) a vida
da pessoa:: não tem que se falar de reserva do possível:: porque o que a gente tá/
pedindo é razoável... não é irrazoável... então essa doutrina foi implantada de forma
enviesada [...] (DP11).

Neste sentido, o princípio da reserva do possível não é aplicável quando é razoável uma
pretensão que se diz essencial ao autor da ação.

[...] o que é razoável e o que não é razoável exigir do poder público néh? [...] no
Brasil o que a gente judicializa muitas vezes é Atenção Básica... é a transferência
que nem leito tem pra/ todo mundo... e são medicamentos de alto custo [...] (DP11).

O direito à saúde, decorre do princípio da defesa da vida que propugna pela garantia do
mínimo existencial, que portanto, não deve ser cerceado pelos cálculos do governo.

[...] o que está sendo solicitado é indispensável para manter a saúde? então isso
configura o que chamamos de mínimo existencial... e esse mínimo é a primeira coisa
que o orçamento tem que atender... se ele tem que economizar:: ele tem que
economizar é nos outros setores do orçamento... o que acontece que nós vemos
hoje em dia:: na minha prática:: é que gastos são realizados em outros setores néh?
e isso a gente viu muito bem aqui no Rio de Janeiro e não se prioriza a saúde...
então:: assim:: a primeira coisa... o dia que o Estado me comprovar néh? que tá/ por
exemplo:: eu tô/ gastando praticamente tudo o que eu posso em áreas prioritárias e
ele não está gastando com nada que é supérfluo em cargos e comissão néh? que
existem aí a rodo pelo Estado do Rio... cargos em comissão:: obras de metrô que
foram realizadas pras/ olimpíadas... éh:: enquanto ele me comprovar que ele faz
gastos que não são prioritários e não tão/ investindo em saúde e educação:: não há
que se falar em reserva do possível... aí essa teoria não se aplica... e nunca vai se
aplicar porque nós temos orçamento e quando a gente vai aplicar o orçamento a
gente tem que dar(...) a primeira coisa:: saúde... depois vamos começar a ver:: o que
sobrou a gente começa a distribuir pros/ outros setores... então assim:: é o que a
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nossa Constituição diz e isso já foi assim:: [...] confirmado néh? pelos dois tribunais
[...] (DP11).

Os téticos atentam, portanto, que a saúde, sendo um direito fundamental reconhecido no
texto constitucional, deve ser priorizada nos atos do Executivo, em detrimento de outras searas ou
ações que não figurem um mínimo existencial e essencial para uma vida digna e qualificada.

10.3.2. Antitéticos (Executivo e Procuradoria)

As teses defendidas em contraditório, pelos antitéticos, não são direcionadas à refutação das
argumentações téticas fundamentadas no direito à saúde e na hipossuficiência de recursos
financeiros do cidadão, e sim na refutação da necessidade alegada nas provas técnicas, isto é, no
laudo e na prescrição médica.
Deste modo, os antitéticos procuram, em suas contra-argumentações, demonstrar que o setor
público oferece alternativas viáveis para o atendimento integral do cidadão e, portanto, enfatiza e
explicita os critérios regulatórios utilizados pelo administrativo para a oferta de produtos e serviços,
que procuram garantir a aplicabilidade do direito fundamental social à saúde.
Grande parte dos medicamentos pleiteados no Judiciário não estão elencados nas listas de
dispensação e correspondem a medicamentos da zona cinzenta.

[...] a maior parte dos argumentos pleiteados judicialmente eles não possuem
competência de fornecimento [...] aproximadamente cinquenta por cento do que é
pleiteado anualmente de medicamentos está na zona cinzenta... então este
medicamento não é coberto [...] (G1).

Zona cinzenta é um termo adotado pela ANVISA, que indica os medicamentos que não estão
contemplados em nenhuma lista oficial de dispensação ambulatorial no âmbito do SUS.

[...] você sabe o que o município fornece... o Estado e a União... o que não está ali é
automaticamente zona cinzenta... não há uma lista pronta... é uma dimensão mesmo
[...] (G1).

Os medicamentos que estão na zona cinzenta são, em sua maioria, os lançamentos de alto
custo, não incorporados pelo SUS e não padronizados em listas de dispensação.

[...] é na zona cinzenta que se encontra os lançamentos néh e:::: não é possível
generalizar mas grande parte dos novos medicamentos são os medicamentos que
possuem o valor agregado mais alto néh:: [...] (G1).

Os medicamentos padronizados são os elencados nas listas de dispensação da União, dos
Estados e dos Municípios.

[...] aí a gente tem medicamento de alto custo que tá/ dentro da política e tem
medicamento de alto custo que não tá/ dentro da política... néh? os que são dentro
da política que eu digo são os que estão padronizados [...] (DP11).
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[...] a unidade conhece quais são os CIDs – que é a Classificação Internacional de
Doenças – que são diagnosticados e tratáveis em sua unidade... com isso ela
consegue éh:::: definir todas as suas linhas de tratamento... néh:: e aí ela consegue
ter protocolos... que todas elas tem pra tratar cada CID sem deixar nenhum de fora...
dentro desse protocolo... as fases de de estadiamento e pra cada () ela possui um
medicamento... ou seja começou a tratar com um medicamento A não surtiu efeito...
tem o medicamento B:::: não surtiu efeito tem o medicamento C:::: se uma unidade
de saúde habilitada em oncologia consegue atingir com tratamento medicamentoso
todas as suas linhas de cuidado... porque ela necessitaria de um medicamento fora
daquela linha? [...] (G1).

Os antitéticos indicam que a padronização de medicamentos pelo SUS é fundamental para o
planejamento, alocação de recursos, controle de gastos, utilização racional e segura de tecnologia
medicamentosa.

[...] existem diversos estudos da importância da padronização de medicamentos [...]
(G1).

A padronização de medicamentos, por meio das listas, permite o planejamento adequado, de
acordo com a legislação vigente para aquisições de produtos e insumos pelo poder público, e, a
organização do fluxo de dispensação das unidades.

[...] a administração pública ela necessita de organização... não é muito diferente do
que a gente tem dentro de casa néh:: a gente sabe o que dá pra comprar todo mês::
quando a gente quer uma coisa nova a gente se programa:: vê se parcela vê(...) não
pode ser encarado de maneira diferente... obviamente respeitando as proporções
((risos)) do caso do da do exemplo do domicílio... mas éh:: é:: por isso a importância
de uma padronização... por isso que que é é:: necessário ter alguma organização::
um fluxo dentro dessa unidade:: [...] (G1).

A incorporação e padronização de um medicamento no SUS passa por um processo
burocrático, pautado em leis e apreciações institucionais, que não acompanham a celeridade do
lançamento de novos medicamentos no mercado.

[...] se a cada lançamento pela indústria de um medicamento éh éh:: independente
se ele já tenha a eficácia e segurança comprovadas vamos colocar que já tá tudo::
medicamento é muito bom e tudo... no momento em que ele lança:: se no momento
em que ele lança a unidade começa a fazer avaliação:: mas também começa a
prescrever... é óbvio que aquela unidade vai levar um tempo para conseguir fornecer
se ela tem que aplicar a oito meia meia meia... e tem:: é unidade pública néh:: então
acho que por iss(...) isso éh éh daí a importância de uma organização [...] é
necessário uma organização interna para que tudo isso seja avaliado do ponto de
vista técnico e financeiro ou seja... custo-efetividade néh daquele medicamento... e
se ele pode ser inc(...) padronizado ou quando pode ser padronizado... de que forma
será padronizado... para que um(...) em algum momento esteja disponível porque o
processo de aquisição ele tem um um:: período mínimo para que ele consiga gerar a
primeira entrega pela indústria néh ou pelo fornecedor [...] então é:: é necessário
que isso exista dentro da unidade oncológica [...] (G1).

Há uma total liberdade dos profissionais para a prescrição, sejam públicos ou privados,
prescrevem tanto medicamentos não padronizados quanto padronizados, não há um padrão, ou um
perfil, que indique uma prevalência de prescrição do público ou do privado em relação às listas.
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[...] não há uma diferença percentual de privado pro/ público direcionando para a
lista pública [...] (G1).

Logo, se por um lado é importante considerar a necessidade do medicamento, por outro lado,
é fundamental que se observe o que é judicializado, a essencialidade do pleito e a substitutibilidade
da terapêutica por outra alternativa ou equivalente.

[...] a gente gosta que pega oncológico lá pela relevân:::cia do tratamento e pela
necessidade de tratamento éh:: breve pós-diagnóstico néh... mas:::: éh:::: acho que
que:: isso tem que ser respeitado e não dá para ser ignorado e achar que de alguma
outra forma tudo que for pintando importado ou produzido nacionalmente deve estar
disponível naquele mesmo momento e e:: isso vai de encontro aquilo que poderia
ser avaliado pelo Judiciário e Executivo no que é judicializado néh [...] (G1).

Para os antitéticos, a avaliação do que é judicializado e a determinação do que deve ser
provido ao cidadão está intrinsecamente associado à determinação do que é razoável,
financeiramente, exigir de prestação do Estado ou para que o Estado conceda, dito de outro modo, a
razoabilidade das prestações do Estado são atreladas ao princípio da reserva do possível.

[...] sempre eles recorrem ao princípio da reserva do possível [...] (D4).

O princípio da reserva do possível, no alemão vorbehalt des möglichen, foi mencionado pela
primeira vez em um julgamento (BverfGE 33, 303 - numerus clausus I) realizado em 18 de julho de
1972 no Tribunal Constitucional Federal Alemão (DEUTSCHLAND, 1972), onde se propunha a
revisão da constitucionalidade de normas que regulavam a admissão ou o direito de ingresso dos
alunos em um determinado curso de medicina, neste contexto, o termo vorbehalt des möglichen
referia-se ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir de prestação do Estado, se for concebida a
autorização do pleito, ainda assim, ficou estabelecido que o direito de participação está sujeito à
reserva do possível, o que exige a devida regulamentação.
Logo, mesmo que haja disponibilidade financeira, deve-se regulamentar, programar e planejar
o que é razoável a ser fornecido pelo Estado em termos de prestação; no caso em questão, os
antitéticos defendem que a regulação e a regulamentação da política de medicamentos deve ser
priorizada, visto que há a disponibilização de alternativas padronizadas para o tratamento,
especialmente, de doenças oncológicas nas unidades hospitalares.

[...] uma decisão alocativa:: não necessariamente ela é uma decisão desalocativa::
enfim:: eu tenho que retirar recursos para atender uma pretensão... eu acho que
hoje a situação de crise que se vive no país e que se acompanhou também na
Europa e que até impôs mudanças nos sistemas de saúde [...] isso é uma discussão
que(...) um enfrentamento necessário... será preciso começar a enfrentar esta
questão orçamentária que:: enfim:: ela não(...) éh:: você tem que saber exatamente
o que que se pretende do Estado... quais são as finalidades que o Estado deverá
atender e como ele deverá então:: alocar os seus recursos... na verdade são
recursos de todos nós... éh:: enfim:: volto a dizer:: existe sim uma atuação que ela é
necessária e importante:: que é uma atuação de garantir então:: direitos de
minorias:: que de alguma forma foram negligenciadas:: mas que assim:: infelizmente
não é a regra dessas demandas de saúde néh? essas demandas de saúde na maior
parte das vezes elas cuidam até de demandas que possuem políticas públicas:: que
tem alternativas terapêuticas já incorporadas ao sistema de saúde:: mas que:: se
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pretende então uma(...) fazer valer aquela escolha individual de um tratamento que::
não tem correspondência e sem qualquer comprovação ou enfrentamento da
ineficiência néh:: da política pública existente [...] (PE10).

A regulamentação, a regulação e a programação da política de medicamentos, de um modo
geral, atende a diretriz de descentralização administrativa, onde cada ente – Federal, Estadual e
Municipal – tem suas competências de fornecimento, sincronizada com as ações e serviços, pelos
quais são responsáveis.
De acordo com as competências de fornecimento, estabelecidas na política de
medicamentos, a União é responsável pelos componentes essenciais, elencados na RENAME, e
pelos componentes excepcionais.

[...] cabe ao Ministério da Saúde a avaliação de incorporação no SUS pela
CONITEC... e:: uma vez éh:::: que incorporado esse medicamento integra a
RENAME néh... um medicamento [essencial] só pode ser fornecido pelo SUS... no
âmbito municipal... estadual... federal... se ele estiver na RENAME néh [...] (G1).

Enquanto o ente Municipal é responsável pela dispensação dos componentes básicos, que
são elencados na REMUME, o ente Estadual é responsável pela dispensação dos componentes
especializados elencados na REME.

[...] que são hoje os medicamentos que estão no componente especializado... que
compete aqui no Rio de Janeiro néh:: eles distribuem – quer dizer não só no Rio de
Janeiro néh? – mas éh:: compete ao Estado néh:: dispensá-los:: distribuí-los [...]
então hoje esses medicamentos de alto custo são os que a gente chama
tecnicamente de medicamentos do componente especializado [...] (DP11).

Dentre os medicamentos de alto custo, temos tanto o componente especializado, quanto o
componente hospitalar, neste último caso, de acordo com o órgão gestor das unidades, o
componente hospitalar pode ser uma atribuição do ente Estadual ou Federal.
O componente oncológico, de alto custo, tem sua competência de fornecimento direcionada
ao ente Estadual, quando este é responsável pela gestão da unidade de dispensação.

[...] no Estado do Rio os(...) as unidades habilitadas em oncologia do SUS eu acho
que só temos estadual o HEMORIO... que acaba tratando de quadros oncológicos
específicos néh e::... o Instituto do Cérebro [...] fora esses que tratam um número
muito menor se comparado as unidades federais [...] (G1).

Contudo, cada unidade oncológica apresenta autonomia, sejam elas estaduais ou federais,
na padronização dos medicamentos que são fornecidos para os respectivos tratamentos de seus
assistidos.

[...] existe uma autonomia da própria unidade... não há uma lista:: ou seja não há
restrição para prescrição e fornecimento de medicamentos oncológicos no SUS [...]
(G1).

Do mesmo modo, o componente oncológico é considerado competência da União, quando a
unidade de dispensação é atribuída à gestão federal, neste caso, é dispensado na própria unidade
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oncológica federal, a qual, tem autonomia na padronização dos medicamentos que são fornecidos
aos seus assistidos.

[...] as unidades federais são aqu(...) aqui no Estado do Rio quem realmente...
proveem o tratamento oncológico no SUS néh... e aí a gente pode imputar grande
parte disso às unidades da União [...] (G1).

Cabe ressaltar, que no estado do Rio de Janeiro há um maior número de unidades
oncológicas de gestão federal, em comparação ao número de unidades oncológicas de gestão
estadual.

[...] o oncológico ele é um medicamento diferente:: porque ele fica dentro dos
CACONS e UNACONS... ele é um medicamento que a responsabilidade de
fornecimento dele é das próprias unidades habilitadas em oncologia... então eles
não ficam dentro desse componente especializado [de competência estadual]... eles
são os medicamentos do componente que chama hospitalar [de gestão federal] [...]
(DP11).

Há um entendimento do Judiciário, por meio de julgamentos realizados pelo STF e de
súmulas internas do próprio TJRJ, que reconhece a solidariedade entre os entes, tal como indicado
na Constituição de 1988 e leis ulteriores, e que, portanto, não concebe a distribuição de
competências

de

fornecimento

de

medicamentos,

programadas

pelo

Executivo,

como

responsabilizações isoladas, divididas e distribuídas entre os entes federativos.
[...] aqui [na procuradoria] paramos de sustentar então:: éh:: “a não:: essa não é(...)
esta competência não é minha é do município:: é da União...” não importa... então
aqui passamos a atuar já enfim... que somos um sistema único então e que o
Judiciário ele entende que não há como se fazer prevalecer divisões de
competência... passamos então a defender políticas públicas:: não importa quem era
o responsável por elas... éh:: então:: esse foi um primeiro passo que demos... e o
segundo foi o de começar a fazer a nossa atuação éh:: defendendo:: enfim::
apresentando as politicas públicas e sustentando que... bom:: a política pública
existente é essa:: não existe nenhuma indicação no caso concreto de:: falha daquela
política pública ou de impossibilidade daquele paciente:: daquele autor da demanda
judicial:: de se submeter a política pública existente... então:: éh:: essa começou a
ser a nossa atuação... então:: de alguma forma a gente fica com mais conforto
porque enfim:: a gente está simplesmente fazendo prevalecer ali e dando néh:: a
argumentação jurídica à defesa da política pública sanitária [...] (PE10).

Diante do não acolhimento, pelo Judiciário, das escolhas sanitárias, do Executivo, na
programação da política de medicamentos, os antitéticos apontam, em suas contra-argumentações,
uma possível violação do princípio da tripartição de poderes, especialmente, quando há o deferimento
do pleito de alto custo não contemplado pela política, deste modo, alegam que o Judiciário exerce um
controle desproporcional, assimétrico e desarmônico, que impacta sobre uma função típica do
Executivo, que é a administração de recursos.
Assim, a violação do princípio da tripartição de poderes é indicada por considerar a atuação
do Judiciário, na apreciação dessas causas, automatizada e negligente com a organização do
sistema de saúde e com as escolhas políticas na padronização de medicamentos.
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[...] eu tenho ali uma demanda que vem... surge de um conflito néh:: porque aquela
pretensão sanitária de alguma forma não foi atendida pelo sistema público de
saúde... ela vai pro/ Judiciário e o Judiciário de forma assim:: quase que
automatizada néh? enfim:: defere qualquer prestação a qualquer tempo:: qualquer
momento sem nenhum tipo de juízo em relação à resistência do Sistema Único de
Saúde... e aquilo então se perpetua... porque ah:: tudo bem:: então no seu caso
concreto você recebeu... vai receber... vai ter muita dificuldade de continuar
recebendo porque você não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde... você saiu
dele [...] (PE10).

O deferimento do fornecimento do medicamento pleiteado é expedido, ao ente em juízo,
através de um mandado que exige o cumprimento imediato ou em um curto intervalo de tempo.
As consequências do descumprimento ou do não respeito ao prazo, determinado no do
mandado, é percebido pelo Executivo também como um “abuso” do Judiciário, especialmente quando
gera sanções ao gestor, desde a detenção até o pagamento de multas diárias, tal fato, contribui para
o afastamento, entre o Executivo e o Judiciário, e prejudica a harmonia entre esses poderes.
[...] “cumpra-se” manda prender o secretário néh? é multa... multa pessoal... a gente
ainda tem isso... depende muito do juiz néh? [...] ainda tem... por exemplo os
médicos que são da ponta da regulação:: de mandado de prisão pessoal pro/
médico que é regulador... o médico que tá/ lá o regulador:: ele não tem como fazer
surgir leito... multa pessoal pro/ médico que é regulador... não é culpa dele... a gente
tem que pensar na gestão neh:: então isso só acaba afastando(...) afasta néh?
afasta isso [...] (G7).

Essa ação, mecanizada e coercitiva do Poder Judiciário, que não questiona, qualitativamente,
as ações do Estado, não contribui para o aperfeiçoamento e qualificação do Executivo na
reprogramação e reavaliação da política pública de saúde.

[...] então aquilo vai:: vai se dando... então eu não gero incentivo... se o Poder
Judiciário enfrentasse essas políticas públicas até pra/ avaliar se a política pública
ela foi o melhor:: foi o melhor desenho:: ela tinha condições mesmo de atender
aquela demanda individual... ou dizer “não... não tinha condição... ela teve uma falha
na sua concepção” o próprio Sistema Único de Saúde poderia então se alimentar
dessas ações positivamente... pra/ que ele pudesse então se qualificar... éh:: enfim::
repensasse então as suas escolhas orçamentárias... enfim:: as suas políticas
sanitárias mesmo... então:: acho que esse é um problema [...] (PE10).

Portanto, para os antitéticos, a atuação do Judiciário, na judicialização da política de
medicamentos, permite atender demandas individuais e não racionalizadas pelo Executivo, de modo
que não contribui para o aperfeiçoamento e melhoria da política em questão, não gerando incentivos
ou mudanças positivas no sistema de saúde, que possam se estender para uma coletividade.

10.3.3. Sintéticos (Judiciário e Ministério Público)

Os sintéticos, em suas sínteses argumentativas, procuram observar a efetividade das normas
constitucionais através das ações do Executivo em casos concretos, deste modo, emite um juízo
pautado na eficácia plena dos direitos sociais prestacionais, não admitindo que a regulamentação
normativa ulterior à Constituição de 1988 ou a programação política interprete os deveres do Estado
por meio da conveniência administrativa, pautada na regulação de recursos financeiros,
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especialmente, se essa regulação não atende as necessidades em saúde, alegadas nas provas
técnicas, do cidadão.

[...] é a Constituição da República... nós precisamos saber se nós queremos que
aquilo ali seja efetivamente a captação da legitimidade... entendeu? e da juridicidade
mesmo... que a nação éh:: outorgou ou passou para o poder constituinte originário e
que se reflete no poder constituinte derivado... ou se aquilo ali é um dicionário de
anseios... apenas... é uma brincadeira:: [...] resolveram escrever aquilo:: mas aquilo
não é pra valer... nós não podemos entender isso... isso é um absurdo [...] isso não
é um dicionário de anseios néh... está na Constituição da República através de
normas que tem eficácia:: eficácia plena e aplicação imediata porque ela trata dos
direitos prestacionais [...] (D4).

Ainda que haja a apreciação técnica ou pericial qualitativa da demanda, e a possível
indicação de alternativa terapêutica, a apreciação da necessidade do medicamento pleiteado é
atribuída, pelo Judiciário, ao médico prescritor que assiste ao cidadão em juízo.

[...] quem avalia o que o paciente necessita é o médico... o Judiciário julga se há
direito àquele pedido... ou se algum direito não está sendo concretizado [...] (D2).

Para os sintéticos, os direitos a serem efetivados estão descritos nas normas constitucionais
e a necessidade do pleito está discriminada nas provas técnicas, que são apresentadas na ação,
devidamente assinadas pelo médico que assiste ao cidadão.
Diante da negativa de alguma prestação garantida por direito que, comprovadamente nos
laudos e prescrição, seja necessário, o Judiciário tende a deferir a favor do autor, neste sentido, para
o cidadão, o acesso à justiça é também uma garantia de fornecimento do que o médico alegou ser
essencial à vida e que, portanto, foi negado pelo Executivo.

[...] elas tem que recorrer ao Judiciário por isso... então elas vem aqui e aqui elas
conseguem... só não conseguem mais rápido muitas vezes porque:: o Estado em
sentido amplo – quer dizer o Estado e o Município – recorrem o tempo inteiro [...]
(D4).

Outra prova técnica, que atesta a necessidade do cidadão em receber esse medicamento
pelo ente público, diante do alto custo do pleito, é a declaração de hipossuficiência financeira de
recursos, acompanhada da documentação comprobatória, que é determinada pela defensoria
pública, antes do ajuizamento.
Grande parte dos cidadãos que acessam o Judiciário são, naturalmente, hipossuficientes ou o
alto custo do medicamento permite enquadrá-los nos critérios de hipossuficiência.
O Executivo não questiona a hipossuficiência do autor, seja pelo direito universal à saúde ou
por validar a análise realizada pela defensoria. Salvo em alguns casos, o Executivo questiona a
hipossuficiência de cidadãos titulares de planos de saúde, indicando legitimidade passiva do plano de
saúde que deveria ser ajuizado em seu lugar.
O Ministério Público, frequentemente, é chamado a opinar sobre a causa e, geralmente, são
favoráveis ao provimento do que está sendo solicitado em matéria de saúde, utilizando o direito à
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saúde como principal fundamento argumentativo, independente da hipossuficiência, por se tratar de
um direito universal.

[...] um promotor do âmbito individual ele vai dizer que tem que dar o medicamento
porque o SUS é universal... gratuito:: é um direito de todos independente de sua
hipossuficiência... o de tutela coletiva também entende que a hipossuficiência e a
capacidade financeira pra/ aquisição não pode ser um limitador pra/ obter o acesso a
justiça e ao direito à saúde e ao medicamento prescrito pelo médico [...] (P12).

Em relação as listas de medicamentos, os sintéticos indicam que são supervalorizadas pelos
antitéticos, mesmo representando um frágil fundamento argumentativo diante amplitude dos direitos
prestacionais, relacionados à saúde, normatizados na constituição.
[...] [as listas] não tem a precedência e a força que o Estado (quer) – eu digo Estado
no sentido amplo néh::... Estado e Município... no caso da competência do Tribunal
de Justiça do Estado [...] (D4).

Deste modo, a regulação do que é dispensado pelo Executivo, com base nos recursos
disponíveis, não prevalece ante o direito social à saúde constitucionalmente estabelecido.
[...] “não não pode porque não está na lista” isso já está decidido há muito tempo...
que essas listas não tem precedência:: não tem o peso que que o poder público quer
atribuir-lhes... porque nós estamos – eu repito – diante de normas constitucionais de
eficácia plena e aplicação imediata... não é possível fugir a isso:: porque se não
nunca se aplica a Constituição pra/ nada [...] (D4).

É frequente a alegação dos antitéticos de que há alternativa terapêutica, do medicamento
pleiteado, que é fornecida pelo SUS, contudo, os sintéticos indicam que não são produzidas provas,
substanciais, a cerca da equivalência terapêutica.

[...] não é possível ficar se alegando sempre que é é:: é:: existem terapias
alternativas [...] até porque a gente não sabe bem... o Estado nunca diz bem... nunca
produz a prova do que é essa terapia alternativa... alternativa dentro da da::
medicina é claro [...] (D4).

Para os sintéticos, as listas, geralmente, atendem a relação custo-benefício, portanto,
acabam não incluindo os medicamentos recém-lançados e, portanto, de maior valor agregado,
mesmo que esses sejam diferenciais para o tratamento do cidadão em questão, logo, há um
predomínio de medicamentos possivelmente ultrapassados pelas novas tecnologias, o que torna
incomparável o prescrito com a alternativa oferecida pelo SUS.

[...] é importante compreender que não se trata de fazer com que o Estado ofereça a
quem tem necessidade aquilo que sobra... o rebotalho a a:: a técnica mais antiga
entendeu? já questionada muitas vezes... mas que o Estado tem que se compor de
uma maneira tal... eu sei que isso é difícil isso não é fácil... mas afinal de contas isso
é uma(...) é um preceito constitucional [...] (D4).

Tanto representantes do Ministério Público, quanto representantes do Executivo, reconhecem
que as listas costumam ser desatualizadas e que não acompanham a velocidade do avanço
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tecnológico, assim, acabam contemplando medicamentos ultrapassados e pouco prescritos, deste
modo, não se observa uma evolução dinâmica dos medicamentos que são padronizados nas listas.

[...] o que a gente percebe é que muitas vezes elas são muito desatualizadas [listas
de medicamentos]... éh:: desatualizadas... assim:: é claro que como a gente não tem
o perfil técnico e não somos os gestores:: não somos nós que decidimos a política
pública... a gente tem a boa fé e a confiabilidade na CONITEC:: nos órgãos que
fazem a incorporação:: que fazem avaliação na agência reguladora:: e tal... mas a
gente percebe muitas vezes que elas não acompanham a corporação tecnológica
néh? [...] (P12).
[...] eu acho que a gente não tem uma evolução das políticas néh:: de saúde nesse
aspecto... essas listas elas não são atualizadas conforme a:::: atualização mesmo
diária de tudo... dos medicamentos:: e de tudo::... e eu acho que deveria ter uma
equipe de cada área pra/ acompanhar:: não só o ministério lá... eu não sei... mas
tenho uma opinião das pontas pra/ certas prescrições... envolver todos do processo
pra ter(...) não uma forma de crítica não:: mas uma forma de contribuir pra/ que
esteja melhorando essa lista:: pra/ que a parte(...) o paciente tenha acesso mais
rápido:: talvez:: ao seu medicamento... e tem coisas que hoje ninguém mais
prescreve que tá/ na lista como primeiro [primeira opção] néh:: então... eu acho que
deveriam atualizar [...] (G3).

Outro contra-argumento dos antitéticos, comumente refutado pelos sintéticos, é que as
demandas de medicamentos judicializados, que não compõem a lista de dispensação e que
apresentam alto custo, não devem ser fornecidos em atenção ao princípio da reserva do possível.

[...] esse princípio foi importado da Alemanha:: e na Alemanha nós temos um
sistema de saúde:: que é universal mas ele é Bismarckiano néh? ou seja... as
pessoas contribuem... então:: já é um outro sistema... a qualidade de vida é outra
[...] (DP11).

O princípio da reserva do possível é considerado, pelos sintéticos, um argumento frágil nas
causas que envolvem provisões do Estado em matéria de saúde, visto que, as escolhas operacionais
Executivo, ante a escassez de recursos, deveriam priorizar o mínimo essencial para a existência
digna e qualificada do cidadão, independente do valor agregado ao produto vital.
Negligenciar o mínimo existencial, que compõe as ações, serviços e provisões para a
garantia da saúde, que é uma das finalidades mais importantes do Estado-provedor, conduz à
intervenção direta do Poder Judiciário nas finanças públicas, tal como o sequestro de verba para a
compra urgente de medicamentos, entre outras medidas.
Se por um lado, em uma perspectiva utilitarista, o Executivo procura atender o maior número
de pessoas com os recursos disponíveis, justificando, sob esse fundamento, a negativa de
fornecimento de medicamentos de alto custo, por outro lado, à luz do direito social à saúde, o
Judiciário entende que a única opção coerente com o exercício da função prestacional do Executivo,
em matéria de saúde, deve ser a priorização do atendimento de todos os cidadãos, de acordo com
suas necessidades, expressas no laudo e na prescrição do médico assistente.

[...] tem que atender a todos [...] eles alegam sempre a questão orçamentária [...] já
existe voto do ministro Celso de Mello também do Supremo Tribunal Federal...
mostrando com clareza que isso não é assim... isso não se aplica dessa forma... que
os Estados tem que prever – para atender os direitos prestacionais – éh:: verbas
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suficientes nos seus orçamentos para atender a isso que a Constituição da
República determina [...] (D4).

Há um consenso no STF de que a responsabilidade deve ser conjugada entre os entes, que
deverão ser solidários no financiamento e na dispensação de medicamentos.

[...] sobre toda esta matéria que estamos falando... toda... questão da da:: do
medicamento:: do direito prestacional:: a questão da da:: do princípio da reserva do
possível:: as questões das listas:: está tudo lá... por isso é que eu digo:: o Supremo
já decidiu isso... e no entanto(...) a solidariedade também... é toda hora “não não há
solidariedade... que não há solidariedade entre o Município... que a lista tá:: tatá”... a
solidariedade foi reafirmada:: recentemente inclusive pelo Supremo em vá::::rias
decisões... em vá::::rios julgamentos [...] o Supremo já reafirmou isso... isto é pa-cí-fico e no entanto vem o argumento até hoje... e a gente tem que analisar porque se
não entram embargos de declaração:: porque não analisou aquele argumento que já
está sabido há muito tempo [...] (D4).

O próprio TJRJ possui a súmula nº 65, que expressa e ratifica a responsabilidade solidária
dos entes em matéria de saúde, in verbis, “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
Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela”
(RIO DE JANEIRO (Estado), 2016).

[...] já é algo pacificado no Tribunal... temos a súmula número sessenta e cinco que
trata da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios:: na garantia do
fundamental... do direito à saúde [...] (D2).

Embora haja um entendimento dos sintéticos em relação à solidariedade administrativa e
financeira, ainda assim, os antitéticos alegam, repetidamente, em toda e qualquer causa, a divisão de
competências na provisão de medicamentos, mesmo sabendo que essa argumentação resultará em
um não provimento do referido recurso.

[...] a questão da solidariedade já tá/ decidida... solidariedade já é uma repercussão
geral... já é pacificada... então não era nem pra pra:: analisar a questão da
solidariedade... não era nem pra ser alegado pelo Estado em sentido amplo ()...
porque isso já está lá... a não ser que houvesse um detalhe que ele pinçasse e
dissesse “aqui não há solidariedade por isso... por isso... por isso... por isso” mas as
procuradorias não tem tempo de fazer isso por causa da quantidade de trabalho...
isso é o que a população precisa entender... existem falhas muito grandes [...] (D4).

Se por um lado, diante da existência de uma divisão de poderes do Estado, é próprio do
Executivo, no exercício de sua função típica, a gestão das verbas públicas, de acordo com a
organização e distribuição de competências administrativas de cada ente federativo.
Por outro lado, cabe ao Judiciário zelar pelos direitos constitucionalmente estabelecidos, com
a aplicação da legislação existente e visando a pacificação das tensões sociais, o que justifica a sua
intervenção no controle da política pública, em uma ação legítima pautada no sistema de freios e
contrapesos, com o intuito de recobrar o equilíbrio das ações do Estado na garantia dos direitos do
cidadão, especialmente, diante das escolhas administrativas restritivas em setores que deveriam ser
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amplamente priorizados, em consonância com as garantias constitucionais fundamentais. Tal
dinâmica é prevista pelo princípio da separação ou da tripartição de poderes do Estado.
O Judiciário entra em cena, acessado pelo cidadão, quando um dos outros poderes não
exerce adequadamente a sua função, especialmente quando o ato ou a ação do Estado-provedor não
confere efetividade ao direito garantido constitucionalmente ou, até, quando há negligência do
Executivo ou do Legislativo.

[...] o Executivo tem sua autonomia para fazer a política... sua discricionariedade...
tenta fazer o melhor que pode com os recursos que tem... nisso eu não interfiro...
mas se falta alguma coisa e é um direito... o cidadão ao acionar o Judiciário tende a
conseguir... pois o Estado não pode ser negligente nesses casos [de saúde] [...]
(D2).

Assim, o Judiciário procura solucionar a lide judicial, gerada pelas consequências dos
embates entre as pretensões dos cidadãos e as resistências do Executivo.

[...] o Judiciário está resolvendo uma porção de coisas... que deveriam ter sido
resolvidas pelo Poder Legislativo:: mas que não resolve... quer dizer:: a questão do
não consenso... da incapacidade pra se resolver os problemas quando eles chegam
até certo ponto:: vem do poder até o cidadão mais humilde... é o país inteiro:: isso é
social [...] (D4).

Entretanto, o exercício do Judiciário na defesa e na observância da aplicabilidade e da
efetividade dos direitos estabelecidos, que muitas vezes resulta na expedição de mandados judiciais
de cumprimento imediato, é apontado pelo Executivo como uma intromissão coercitiva em suas
funções ou como uma violação do princípio da tripartição de poderes.

[...] alegam que há intromissão indevida do Judiciário na na:: no mérito dos atos
administrativos [...] se alguém entra:: ele tem que ser atendido... não importa se ele
não esteja na lista que o Município fez de prioridades... porque se acontecer vai
dizer que a culpa é minha inclusive... que não deferi... então isso tem que ser
analisado com muito cuidado... com muito cuidado [...] [uma] procuradora disse
assim “mas o Município não(...) se é assim... se o Judiciário faz assim... o Município
então:: qual é que dev(...) qual é que deve atender? porque nós vamos ter que
passar outros pro/ fim da lista então... qual deve atender?”... não eu não... realmente
ali eu não me aguentei:: eu disse “a TODOS doutora... porque essa escolha não
cabe”... se vem pra cá acabou a escolha... esta pessoa que está pedindo tem o
direito [...] (D4).

Na avaliação das pretensões que envolvam a saúde, os sintéticos orientam-se pelos
princípios da prudência judiciária (ponderação e sensatez) e da proporcionalidade (proteção de
direitos e harmonização de interesses).

[...] não:: o gestor não... desculpe mas aí existe uma:: uma ordem judicial ele vai ter
que cumprir... só isso... não tem como... aí não foi(...) não foi imprudência não...
porque eu uso o princípio da prudência judiciária nas decisões... aí não era
possível... mas ele [paciente] precisa:: então isso aí é o princípio da
proporcionalidade... que hoje em dia rege tudo inclusive o processo civil... a gente
estabelece o que? arma-se uma equação com proporções ou qual é o bem jurídico
que pesa mais? é a saúde? é a vida? ou é a questão financeira e econômica do
Estado? não é... é assim que se decide... é a vida muitas vezes... porque as vezes
eles dizem “ah mas é diabético não sei o que...” diabetes mata... se ele não tiver o
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tratamento ele morre... há risco de morte... então não é essa banalidade que dizem
que as (duas) doenças não tem nada que isso... existem uns certos exageros muitas
vezes:: mas isso a gente corta aqui... não tem dúvida... mas esse caso aí:: [em
estudo] desculpe:: não era... não... como outros não são [...] (D4).

O Judiciário também dispõe, além do princípio da prudência e da proporcionalidade, do
postulado da razoabilidade, indicando que não há razoabilidade do ato administrativo no cumprimento
de determinados direitos estabelecidos, especialmente, quando há a negativa da provisão de
recursos necessários para minimizar agravos ou garantir a saúde do cidadão, por qualquer que seja o
motivo.

[...] a gente tem que ver:: tem que ver a razoabilidade também de tudo... isso é muito
usado no direito hoje em dia [...] é como com base nessa razoabilidade que o o:: o::
Poder Judiciário entra inclusive naquilo que o Estado diz “tá/ entrando no mérito do
ato administrativo” não esta vendo a razoabilidade do méri(...) do ato
administrativo... não é uma questão de conveniência e oportunidade que esses são
os elementos facultativamente vinculados ao ato administrativo que conformam o
mérito... entendeu? juntamente com os elementos que são obrigatoriamente
vinculados... forma:::: finalidade:: essa coisa toda [...] (D4).

Os sintéticos indicam que a intervenção do Judiciário ocorre em virtude da consequência do
ato Executivo, quando não há concretização de direitos fundamentais, ou da omissão Estatal, no
sentido de procurar efetivar um direito não observado em relação ao demandante, não é, portanto,
uma ação desproporcional e assimétrica de controle sobre os atos ou sobre a discricionariedade do
Poder Executivo.

[...] tem muitos problemas e precisam ser revistos... mas isso é atitude de governo::
é atitude política... e eu não me meto nisso... mas eu observo isso... e eu levo em
consideração tudo o que é o contorno dos fatos pra chegar a um julgamento que eu
entenda razoavelmente justo [...] (D4).

Os sintéticos também aventam que a morosidade, na aquisição de uma provisão necessária à
saúde do cidadão, não decorre apenas do tempo processual durante o contencioso e, portanto, da
atuação do Judiciário, mas também, da atuação do Legislativo e do Executivo, seja também no
contencioso ou no próprio exercício, burocrático e discricionário, de suas funções.

[...] existem certos mantras... ou se quiser utilizar uma linguagem mais aqui a
brasileira:: “patuás”... são verdadeiros patuás... a súmula cento e seis do do::
Superior Tribunal de Justiça éh:: sobre a morosidade do Judiciário é usada o tempo
todo... tudo é morosidade do Judiciário... não é... é o que eu chamo de letargia do
Executivo [...] morosidade do Poder Executivo lá que não entrega o remédio a não
ser quase que na base de vara... ninguém fala? e o Poder Legislativo que não
legisla como deveria legislar... quantas situações poderiam ser:: ser modificadas...
poderiam ser resolvidas... em sentido positivo... se houvessem leis... muitas das
quais são paradas esperando os projetos () tão/ lá... e não se faz... por quê? [...] os
Poderes precisam ser postos () precisam ser escrutinados também... não é só o
Judiciário não... é o Legislativo e também mui::to:: mas muito:: o Poder Executivo...
se não a coisa não anda [...] (D4).
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Os sintéticos indicam que, apesar de haver modos mais eficientes de garantir direitos, o
ajuizamento de ações tem contribuído para a concretização das provisões necessárias,
especialmente, em matéria de saúde.
[...] o Judiciário deu o comando “olha o direito aqui é esse... ponto final” [...] mas o
senhor vê que funciona e não é só nesse [caso/processo] não:: olhei vários e vários
e vários e vários e outros... milhares e milhares e milhares... funciona... é diferente
do que dizem por aí que não funciona... funciona [...] (D4).

10.3.4. Arguição dos antitéticos sobre os sintéticos

Os antitéticos indicam que a atuação do Judiciário ainda é muito focada no sistema de justiça,
pautado no direito em sentido amplo, e não acolhe, de modo aprofundado, as argumentações
técnico-sanitárias que advém do sistema de saúde, que confere a aplicabilidade prática do direito,
considerando os fatores determinantes e condicionantes dos atos administrativos.

[...] ainda são tímidas néh:: o acolhimento dessa argumentação técnico-sanitária
pelo Poder Judiciário... eu acho que ele ainda não conseguiu penetrar aí... acho que
talvez exista mesmo uma dificuldade néh:: nessa compreensão pelo Poder Judiciário
desses argumentos técnico-sanitários e:: éh:: esses argumentos ainda não
conseguiram ter essa repercussão néh:: sobre o processo decisório judicial [...]
(PE10).

Não há um olhar qualificado, do Judiciário, para a política pública e os desafios que deverão
ser enfrentados para o aperfeiçoamento do sistema de saúde para o bem-comum, o que acaba
garantindo a resolutividade imediata apenas das demandas dos que acessam o sistema de justiça.

[...] então:: acho que esse é uma:: frente que:: ainda deve ser explorada néh? pelo
sistema de justiça nessas demandas néh:: que é o enfrentamento mesmo da política
pública:: néh? eu tenho que entender:: bom:: a política pública ela negligenciou esse
caso concreto? ela poderia então ser reformada ou melhorada... aprimorada... pra/
melhorar aqui e contemplar situações que ela acabou excluindo? enfim:: esse é um
caminho que acho que ainda será preciso evoluir... porque hoje éh:: não se faz essa
avaliação [...] enfim:: a:: acho que é necessário começar a ter essa qualificação da
instrução aí desses processos néh:::: sejam eles individuais ou coletivos... pra/ que
se possa enfrentar a política pública sanitária néh? acho que esse é o caminho que
deve-se(...) deveria pelo menos guiar aí os operadores do direito nessas demandas
[...] (PE10).

Neste aspecto, ressalta-se que há dois pontos de vista distintos entre os sintéticos, o dos
promotores de tutela individual, que tem uma perspectiva muito próxima à dos magistrados, e dos
promotores de tutela coletiva, que tem um olhar mais criterioso em relação às políticas de saúde e os
desafios a serem enfrentados, consoante com a perspectiva da gestão do sistema de saúde.

[...] o promotor de tutela coletiva mais especializado no SUS:: ele já olha o artigo
cento e noventa e seis [Constituição de 1988] de uma maneira um pouco mais é::::
aperfeiçoada no seguinte sentido – não é nem melhor não... mas as vezes ele acaba
com essa interpretação vindo a:: eu já ouvi de uma defensora “ah... vocês estão
restringindo direitos” mas não é isso – a Constituição ela é expressa néh? o SUS é
garantido por medidas políticas:: públicas:: e sociais:: e econômicas... então a gente
entende que isso faz(...) eu tenho que seguir aquela política... aquilo que está
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estabelecido no programa... aqueles requisitos... e aí por isso que se ele não tá/
aprovado pela ANVISA:: se ele é experimental:: ou se não há uma justificativa
técnica praquela/ tentativa de tratamento:::: a gente geralmente opinaria contra o
pagamento... pelo valor:: se não tá/ previsto na política pública:::: teria que construir
a política pra/ poder conseguir em escala néh:: ganhar uma economicidade nesse
valor [...] então assim:: éh:: a gente tenta seguir a lógica da política já que é assim
que tá/ na Constituição... na tutela coletiva a leitura não é assim tão ampliada:: a
gente tenta fazer com que seja garantido aquilo que tá/ previsto na política [...] (P12).

A questão da solidariedade entre os entes, no financiamento e fornecimento de
medicamentos, já tem uma repercussão esperada, pois o Judiciário entende que, de acordo com o
que está expresso na Constituição de 1988 e nas Leis Orgânicas da saúde, todos os entes devem ser
solidários no financiamento e na operacionalização da política, nesse sentido, a divisão de
competências não os eximem da corresponsabilidade com as ações, serviços e insumos de saúde.

[...] de alguma maneira o Judiciário se mostrou muito éh:: refratário a questão de
divisão de competências néh? [...] se o Poder Judiciário – enfim:: ao meu ver até de
forma equivocada – mas avançou pra/ entender que existiria uma solidariedade que
não importa enfim as divisões administrativas que são feitas até pra/ otimização da
atuação dos entes públicos no Sistema Único de Saúde... tem todas essas
pactuações que eram feitas:: enfim:: elas poderiam ser desconsideradas porque não
importa:: todas elas(...) elas não podem se sobrepor ao direito a vida:: a saúde [...]
(PE10).

Os argumentos fundamentados pelo princípio da reserva do possível, não são devidamente
acolhido pelo Judiciário, pois são tratados como conflitos entre o direito, a vida e os princípios
orçamentários, negligenciando uma apreciação qualificada de como o Estado empenha recursos para
o atendimento dos direitos em defesa da vida e qual seria o melhor modo de oferecer oportunidades
para todos.

[...] eu acho que é uma discussão negligenciada pelo Poder Judiciário nessas
demandas de saúde [...] se estabelece que existiria um conflito entre o direito
fundamental social a saúde versus regras e princípios orçamentários... e portanto o
que o Judiciário coloca nessa ponderação:: regras e princípios orçamentários não
podem prevalecer em relação ao direito a saúde... e a vida [...] partindo-se de que a
discussão que está ali em jogo é uma discussão vida versus orçamento [...] o que eu
acho que é um grande equivoco porque não existe este conflito... este conflito é
inexistente [...] orçamento também será necessário para garantir a vida daquele
próprio paciente que tá/ ali buscando éh:: a sua pretensão em juízo néh? enfim:: ele
também vai precisar ((risos)) então que recursos vão precisar de ser destinados pra/
atender a pretensão dele [...] o que existe sem dúvida são(...) é um conflito entre o
direito a saúde de um versus o direito a saúde de muitos que não estão ali
representados naquela demanda individual [...] (PE10).

Não considerar qualificadamente o desenho da política que procura efetivar o direito
estabelecido, permite o êxito momentâneo das causas individuais e não garante o aperfeiçoamento e
a correção da política para o benefício de toda a coletividade, conduz a um juízo reducionista e
padronizado de deliberar pautado exclusivamente na doutrina, sem considerar as estratégias de
operacionalização da política, fundamental para garantir a aplicabilidade prática do direito social à
saúde.
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[...] é sempre uma forma muito torta de se compreender como se garante o direito a
saúde e vida... mas::(...) e que se coloca conflito apenas pra/ que não exista apenas
pra/ se dizer que é uma demanda simples e que tem ali uma forma fácil de resolver
[...] essas demandas de saúde não são demandas simples... elas são demandas
altamente complexas... mas elas são tratadas como se fossem demandas muito
simples:: [...] de alguma forma:: o que eu acho que acontece é que se estabelece
pra/ tornar fácil até o processo decisório:: nessas demandas de saúde:: [...] (PE10).

Esse pragmatismo do Judiciário procura garantir a defesa máxima da vida, mesmo as custas
de uma apreciação pouco qualificada da política e da demanda, de modo que, a deliberação
favorável do fornecimento do pleito, isenta o julgador da responsabilidade sobre a vida do vulnerado
que acessa o sistema de justiça.

[...] eu acho que é o desconhecimento que acaba levando néh:: é o medo de você
ter nas suas mãos a vida de outra pessoa... um medicamento... é a falta do
entendimento do que você tá/ julgando que acaba fazendo fornecer(...) o
fornecimento de tudo [...] eles [juízes] acabam deferindo por uma insegurança em
relação ao outro... de tá/ de alguma forma criando algum dano... se eles fossem
mais especializados... se eles fossem especializados néh... em algumas áreas... isso
diminuiria esse receio... esse medo de você tá/ intervindo de uma forma negativa na
vida do outro [...] (G7).

O desconhecimento do que é demandado, permite que a práxis de deliberar a favor, em
pleitos de fornecimento de medicamentos, seja institucionalizada pelo Judiciário, muitas vezes é
preferível confiar na opinião médica, ao invés da opinião técnica, pois, com a opinião técnica o
magistrado assume a responsabilidade ao acatar ou não o que está expresso no parecer.

[...] são pareceres que são ahn:: com bastante conteúdo néh? explicativo mas
conteúdo que é técnico... e que talvez eles também não se detenham pra/ ler... vão
na conclusãozinha no final... nas últimas linhas ali... e aí eu acho que o
desconhecimento... o medo de você tá/ intervindo na vida de algumas pessoas e
que isso possa resultar num/ dano maior... acaba fazendo eles deferirem grande
parte a favor [...] (G7).

Diante do risco de morte, há uma presunção da essencialidade do pleito, onde, é preferível o
fornecimento do medicamento diante do risco de prejuízo a vida do vulnerado, obviamente, isso é
moralmente aceito mesmo que haja sacrifício de uma avaliação técnico-sanitária.

[...] éh:: eu acho que a grande questão é que:: moralmente éh:: uma atuação do
Poder Judiciário que:: de alguma maneira ela:: pode até significar alguma forma de
prejuízo ou sacrifício algum(...) a alguma avaliação técnico-sanitária:: moralmente
esse sacrifício ele é aceito... porque de alguma forma a sociedade e o próprio Poder
Judiciário e o sistema de justiça se colocam éh:: de uma forma que bom... “se eu
conseguir por aquele processo judicial salvar a vida que se dizia em risco... ainda
que eu tenha gerado algum sacrifício ou prejuízo a uma política pública sanitária ou
a alguma argumentação técnico-sanitária:: isso acaba sendo éh:: relevado” [...]
então o magistrado ele acaba tendo uma posição de mais conforto [...] ainda que
aquilo juridicamente possa ser indicado como equivocado ele é moralmente aceito...
então:::: é:: uma área ainda que é fácil atuar sem muito:: sem muito:: compromisso
ou então:::: ou responsabilidade técnico-jurídica... isso então:::: isso não gera
nenhum tipo de ônus:: enfim:: ao Judiciário [...] (PE10).
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Neste sentido, o controle da política de medicamentos pelo Judiciário é exercido de modo
isolado e individual, não gerando readequações do sistema de saúde que possam favorecer ou
beneficiar outras pessoas, na mesma condição, que não acessou o sistema de justiça.
[...] o controle jurisdicional ele é sempre – se for pra/ uma própria garantia
fundamental também – é inafastável néh? enfim:: para o Poder Judiciário sempre ser
demandado... a questão é “como é que o Judiciário pode exercer melhor esse
controle?” éh:: que ele existe... isso é indiscutível:: e ele tem que existir pra/ garantia
do próprio brasileiro ((risos)) [...] a questão toda é que este controle ele não é
exercido da melhor forma... e não é exercido da melhor forma porque eu não gero
incentivos pra/ qualificação do próprio sistema de saúde eu simplesmente continuo
só perpetuando:: enfim:: equívocos e porque – de novo – eu não alimento o sistema
de saúde pra/ que ele próprio se qualifique... se aprimore... então:: eu tenho ali uma
demanda que surge de um conflito néh:: porque aquela pretensão sanitária de
alguma forma não foi atendida pelo sistema público de saúde... ela vai pro/ Judiciário
e o Judiciário de forma assim:: quase que automatizada néh? enfim:: defere
qualquer prestação a qualquer tempo:: qualquer momento sem nenhum tipo de juízo
em relação à resistência do Sistema Único de Saúde... e aquilo então se perpetua
[...] (PE10).

O controle da política de medicamentos pelo Judiciário é essencial, não somente para o
cidadão que, em dada condição de saúde, não foi incluído na provisão do Estado, é fundamental para
o aperfeiçoamento do Estado em sentido amplo, logo, o Judiciário, no exercício de sua função de
Poder, deveria contribuir para o aperfeiçoamento dos outros poderes, um agir pautado mais no
desenvolvimento e readequação do sistema de saúde e menos na coerção.

[...] se o Poder Judiciário enfrentasse essas políticas públicas até pra/ avaliar se a
política pública ela foi o melhor:: foi o melhor desenho:: ela tinha condições mesmo
de atender aquela demanda individual... ou dizer “não... não tinha condição... ela
teve uma falha na sua concepção” o próprio Sistema Único de Saúde poderia então
se alimentar dessas ações positivamente... pra/ que ele pudesse então se
qualificar... éh:: enfim:: repensasse então as suas escolhas orçamentárias... enfim::
as suas políticas sanitárias mesmo... então:: acho que esse é um problema... então
esse controle ele hoje se dá ainda de uma forma:: éh:: muito(...) pouco qualificada...
éh:: então eu não diria que ele é um controle... é simplesmente uma::(...) o controle
existe:: tem que existir... mas o que acontece hoje não é controle porque não se
analisa criticamente as decisões administrativas do Sistema Único de Saúde...
simplesmente se defere qualquer coisa [...] (PE10).

Na categoria seguinte, procura-se compreender e explorar as éticas que fundamentam os
argumentos apresentados, as quais, em certa medida, podem influenciar no cuidado que é produzido
com o cidadão.

Análise
Com base nos documentos processuais, especialmente nas relatorias das decisões
monocráticas ou por acórdãos, e nos relatos dos entrevistados, pode-se estabelecer um padrão
argumentativo de cada grupo dialético – tético, antitético e sintético –, expressos em núcleos de
sentido argumentativo, tal como disposto no quadro 05, intitulado “núcleos de sentido argumentativo
padrão de cada grupo dialético”, o que ratifica as informações do quadro 01, intitulado “personagens
e categorizações da exploração inicial dos argumentos processuais, orientada pela dialética e pelos
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núcleos de sentido argumentativo”, apresentado na metodologia, com base na análise preliminar dos
dados secundários dos processos em estudo.

Quadro 05. Núcleos de sentido argumentativo padrão de cada grupo dialético:
DIALÉTICA ARGUMENTATIVA
Grupo dialético
Téticos
(Cidadãos e DPGERJ)

Antitéticos
(SESRJ e PGERJ)

Sintéticos
(TJRJ e MPRJ)

Núcleos de sentido argumentativo
Direito à saúde
Hipossuficiência de recursos financeiros
Necessidade (laudo médico e prescrição)
Lista de medicamentos padronizados
Princípio da reserva do possível
Ilegitimidade passiva do ente Estadual (descentralização administrativa e
competências de fornecimento)
Ilegitimidade passiva do ente público (cidadão titular de plano de saúde)
Violação do princípio da tripartição de poderes
Eficácia e efetividade do direito fundamental social á saúde
Lista de medicamentos padronizados não tem precedência legal
Não procedência do princípio da reserva do possível
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Legitimidade passiva do ente Estadual (responsabilidade solidária dos entes na
condução da política e na dispensação de medicamentos)
Legitimidade passiva do ente público (o titular de plano privado também tem direito
à saúde pública)
Princípio da tripartição de poderes
Recursismo renitente
Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.

Embora se indique que cada caso seja analisado individualmente, a própria práxis dos
operadores do direito, conduz a um padrão argumentativo recorrente, orientador de todas as ações
que envolvam solicitação de medicamento de alto custo pela via judicial, onde, muda-se o autor da
causa e as provas técnicas, mantendo o mesmo sentido argumentativo, o que contribui para que
essas ações sejam deferidas à luz de julgamentos anteriores e com base na jurisprudência que trata
a matéria em questão.
O direito à saúde, que deriva do direito fundamental social reconhecido na Constituição de
1988, e sua plena eficácia e efetividade, defendida pelo Judiciário, conferem potência ao cidadão,
possibilitando a luta, pelas condições necessárias para uma vida qualificada, e a resistência à
regulação política, que não contempla as suas necessidades em saúde, indicadas pelo médico que o
assiste, assim, essa potência, que gera o ajuizamento de ações, viabiliza o exercício do controle do
cidadão sobre a política calculista da vida, da qual é sujeito, que tende a interpretar o direito e a
aplicá-lo de acordo com os recursos disponíveis para determinado fim, o que, por sua vez, exige
escolhas administrativas que tendem a delimitar, discricionariamente, as provisões oferecidas pelo
Executivo, em matéria de saúde. Assim, ao passo que o Judiciário adota uma perspectiva de defesa
de interesses individuais, o Executivo adota uma perspectiva de defesa de interesses coletivos.
A hipossuficiência financeira é outro fator determinante do ajuizamento de ações, ligado tanto
à ausência ou escassez de recursos, quanto ao alto custo da demanda, que pode transformar um
cidadão com recursos consideráveis em um cidadão hipossuficiente, enfim, em ambos os casos, há o
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predomínio da insuficiência de recursos para a aquisição do medicamento prescrito, sendo
necessário recorrer ao setor público, seja pelo sistema de saúde ou pelo sistema de justiça.
A necessidade do medicamento é declarada no laudo e na prescrição médica, para os
antitéticos, pode haver tanto um desconhecimento do médico-prescritor em relação às listas
padronizadas do setor público, quanto a imposição de interesses econômicos na prescrição, por outro
lado, os sintéticos validam plenamente o juízo do médico na escolha do medicamento, partindo da
premissa de que é um agente de cuidado, responsável pela assistência à saúde do cidadão em
questão, percepção essa, que advém do poder acumulado ao longo de séculos pelo campo
biomédico, que domina o imaginário comum, atribuindo ao médico o status de figura central do
cuidado.
A definição da necessidade parte de uma relação assimétrica entre o profissional-prescritor e
o paciente, onde o cidadão é sujeitado a um saber-poder médico, desconhecendo as opções e os
critérios que possam ter influenciado na escolha de determinado medicamento, assim como, a sua
real necessidade ou se de fato trará benefícios à sua saúde, assim, estando em uma situação de
vulneralidade, pela doença e pelo saber, estabelece uma relação de confiança com o médicoprescritor, adotando a ideia de que o medicamento prescrito é essencial na sua luta pela saúde.
De fato o medicamento pode ser diferencial ou essencial, contudo, a questão, levantada pelos
antitéticos, é se essa escolha foi a mais viável financeiramente, visto que, o sistema público de saúde
padroniza, nas listas de dispensação, medicamentos para todos os quadros clínicos, os quais,
poderiam ser fornecidos como alternativa à terapêutica proposta.
Em alguns casos, os antitéticos indicam que, além de alternativas, há medicamentos com
eficácia equivalente, sem, contudo, apresentar provas sobre esse apontamento, o que contribuí para
que o Judiciário não acate essa argumentação.
Para os sintéticos, essas listas padronizadas, do setor público de saúde, são desatualizadas
– por não haver qualificação do Judiciário que permita comprovar este apontamento, acredita-se que
esta afirmação seja a vocalização de uma opinião difundida pela própria classe médica – e não tem a
precedência que os antitéticos procuram atribuir, pois, tendem a restringir a força da norma
constitucional e da lei que garante a integralidade da assistência, deste modo, prevalece o resguardo
do dever do Estado em garantir uma atenção terapêutica integral, de acordo com o que é prescrito e
especificado no laudo médico como essencial, pelo profissional habilitado e considerado responsável
para esse fim.
Ressalta-se que, assim como nas ações extrajudiciais, a decisão de substituir a prescrição é
do médico-prescritor, ou seja, as possíveis substituições terapêuticas passam por um crivo
biomédico, que condiciona e determina as decisões subsequentes, respectivamente, a decisão de
ajuizamento da ação, na CRLS, e a deliberação a favor do fornecimento do medicamento pedido na
inicial ou da alternativa terapêutica, no Judiciário.
Essa perspectiva adotada pelos sintéticos é pautada, exclusivamente, na matéria em
julgamento, que é o fornecimento ou não do medicamento da zona cinzenta, e não na idoneidade do
prescritor ou na coerência e aplicabilidade da prescrição, portanto, apesar das indicações dos
pareceres do NAT, na medida em que, os sintéticos consideram que a terapêutica indicada faça parte
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de todo um tratamento previsto pelo profissional responsável, que assiste o usuário, desconsideram
aspectos qualitativos da demanda, até pela deficiente qualificação para este fim, e a possível
existência de interesses econômicos da indústria farmacêutica ou do próprio médico, assim como,
também, desconsidera a regulação em saúde que procura adotar parâmetros de custo-efetividade,
conveniência e de aquisição racional de medicamentos.
Essa é uma fragilidade do argumento dos antitéticos, que alegam existência de
medicamentos alternativos e equivalentes, padronizados, ou que o medicamento prescrito não
apresenta vantagens ou benefícios consideráveis, sem, no entanto, apresentar provas cogentes da
irrazoabilidade da pretensão.
O mesmo ocorre quando invocam o princípio da reserva do possível, alegando a escassez de
recursos, que exige uma programação política considerando o que razoável fornecer, não
apresentando elementos que comprovem, discriminadamente, a insuficiência de recursos para o
atendimento do pleito.
Não se pode olvidar, que a regulação de recursos e provisões, normalizadas pela
administração, seja um elemento essencial para o planejamento e operacionalização da politica
pública, procurando garantir a efetividade dos direitos estabelecidos e o equilíbrio nas finanças
públicas, contudo, indaga-se até que ponto os recursos financeiros do setor público podem tencionar,
moldar ou delimitar o direito em questão, especialmente, quando a demanda ajuizada é realmente
diferencial ao tratamento do cidadão.
Para os sintéticos, o princípio do respeito à dignidade humana, que é o eixo estruturante da
Constituição de 1988, prevê a defesa da vida e a garantia da saúde que, com base no princípio da
proporcionalidade, devem ser priorizadas nas escolhas administrativas, visto que, as provisões em
saúde representam um mínimo existencial, necessário para a manutenção da vida, cuja
desassistência, poderia gerar algum agravo para a saúde do cidadão já vulnerado, portanto, é
razoável a priorização dessas pretensões, que não devem ser relegadas ao segundo plano, em
detrimento de outras políticas, deste modo, não procede para os sintéticos a argumentação em torno
do princípio da reserva do possível.
Além do princípio da reserva do possível, os antitéticos indicam que o ente Estadual não
apresenta legitimidade para responder sobre a provisão de medicamentos oncológicos, já que a
dispensação desses produtos é competência do ente federal, através de suas unidades ou centros de
alta complexidade, ou seja, o ente estadual é ajuizado pela dispensação de um medicamento, no
caso oncológico, que não é de sua competência, e sim do ente federal que, no entanto, confere
autonomia para as unidades ou centros oncológicos, na padronização dos medicamentos
habitualmente fornecidos. Há, portanto, uma ingerência do Executivo estadual na aquisição de tais
medicamentos, o que não é acatado pelo Judiciário, sob o fundamento da solidariedade dos entes na
operacionalização política do direito à saúde.
A legitimidade está diretamente relacionada à titularidade da pretensão em juízo, ou seja, o
pleito de medicamentos, cujas partes legítimas são: os cidadãos, que apresentam a legitimidade ativa
ao mover as ações solicitando algo de direito, e o Estado em seus âmbitos, que apresenta a
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legitimidade passiva atrelada ao dever de prover a demanda de direito, ou seja, a questão judicial
deve ser argumentada e contra-argumentada por quem tem a legitimidade de solicitar ou de prover.
No entendimento do STF e do próprio TJRJ, há legitimidade passiva do Executivo estadual,
devido a responsabilidade solidária, descrita na norma constitucional, dos três entes na condução e
no financiamento da política e, consequentemente, na dispensação de medicamentos, entretanto,
essa perspectiva desconsidera a descentralização político-administrativa e a organização da política
de assistência farmacêutica, operacionalizada pela distribuição de responsabilidades e competências
de fornecimento de medicamentos, responsabilizando o ente estadual pela provisão, inclusive, de
medicamentos oncológicos de alto custo que, na política, são de responsabilidade federal, através
das unidades ou centros federais de atendimento oncológico, UNACONs e CACONs.
A atribuição, ao ente estadual, de uma responsabilidade não prevista na política, pode gerar
prejuízos ao erário público do Estado, que não tem uma programação de recursos destinados para
este fim, e também pode gerar a duplicidade do fornecimento do medicamento a um mesmo cidadão,
pelo ajuizamento dos três entes, nas três instâncias do Judiciário.
Além da ilegitimidade passiva do ente Estadual, na competência de fornecimento de
medicamento oncológico, os antitéticos também alegam ilegitimidade passiva do setor público, ao ser
ajuizado por cidadãos titulares de planos de saúde, contudo, para os sintéticos, o ente público
apresenta legitimidade para responder a essas causas, pois todo e qualquer cidadão, independente
de ser titular de plano de saúde, tem direito ao acesso aos serviços e ações públicas de saúde,
incluindo a assistência farmacêutica.
Neste caso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) identifica os serviços
prestados ao comparar os dados dos sistemas de informações do SUS com o sistema de
informações de beneficiários de planos e, consequentemente, notifica as operadoras sobre o valor a
ser ressarcido, que não pode ser inferior ao praticado no SUS nem superior ao estabelecido no plano
privado; o valor é repassado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e, posteriormente, repassado para o
fundo de saúde vinculado ao prestador do atendimento, tal como expresso na Lei nº 9.656 de 3 de
junho de 1998 (BRASIL, 1998b) – redação da Medida Provisória nº 2.177-44 de 24 de agosto de 2001
(BRASIL, 2001) –, que estabelece o ressarcimento, pelos planos privados de saúde, de ações e
serviços prestados a seus beneficiários pelo SUS, incluindo a assistência farmacêutica.
O Judiciário, neste caso, ao deliberar a favor de um cidadão oriundo do setor privado, embora
o setor público seja devidamente ressarcido, acaba priorizando o seu atendimento, através de
mandados, em detrimento de outros cidadãos, que na mesma condição e sem ter acessado o
sistema de justiça ou sem ter condições de pagar um plano de saúde, estejam submetidos aos fluxos
de atendimento do SUS, aguardando para ser atendido.
Essa ação coercitiva do Judiciário, em exigir o cumprimento de um mandado em um curto
prazo de tempo, que, em maior escala e devido à judicialização excessiva, acaba caracterizando um
controle sobre a política pública, é indicado pelos antitéticos como uma violação do princípio da
tripartição de poderes, pois, procura coibir a discricionariedade dos membros do Executivo no
planejamento e programação de serviços e ações de saúde, contudo, para os sintéticos, não há
violação desse princípio quando a ação do Judiciário procura prevenir ou evitar uma lesão ou ameaça
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ao direito à vida e à saúde, que são passiveis de proteção, especialmente quando condicionados a
decisões políticas que não garantem condições mínimas de uma vida qualificada e digna, assim, esse
controle se justifica, entre os poderes independentes e harmônicos, quando há a finalidade de evitar
abusos e/ou violação dos direitos fundamentais.
Assim como a regulação no Executivo, esse controle do Judiciário sobre a política pública
também é fundamental, por garantir a assistência farmacêutica ao cidadão, pois, o Executivo não
fornece a alternativa terapêutica se o médico, que assiste o usuário, não alterar a prescrição, logo, o
paciente-cidadão ficaria desassistido, sem ter a quem recorrer, a não ser ao sistema de justiça.
Frente às sínteses que refutam seus contra-argumentos, os antitéticos passam a interpor
recursos, o que os sintéticos indicam como um recursismo renitente, que expõe o inconformismo do
Executivo, em relação às decisões de provisões de demandas que oneram as finanças públicas e
comprometem a aquisição e disponibilização das demandas programadas, delongando a deliberação
final do Judiciário. Esse prolongamento do andamento processual, geralmente, não gera prejuízos
para o cidadão que tem os efeitos de tutela antecipados, por outro lado, pode ser procrastinatório e
gerar prejuízos à saúde do cidadão que não iniciou o tratamento, por não estar recebendo o
medicamento.
Todos os argumentos apresentados, por cada parte, possuem uma racionalidade fragilmente
fundamentada pelas provas técnicas, assim, a grande questão, que emerge desses litígios em saúde,
é a dificuldade em qualificar, satisfatoriamente, a demanda em juízo, ou seja, a dificuldade em
determinar quais são os benefícios advindos com a adoção de determinada terapêutica
medicamentosa em detrimento de outras escolhas possíveis, de menor ou maior eficácia, visto que,
tanto o Executivo quanto o médico-prescritor não conseguem provar, comparativamente, que
determinada escolha é mais indicada que outra, por sua vez, o Judiciário não possui fundamento para
rejeitar uma prescrição, simplesmente com base na regulação política, correndo o risco de não
garantir a dispensação de um medicamento diferencial para o cidadão-vulnerado, portanto, opta por
assentir com a decisão do profissional-prescritor que acompanha o cidadão-demandante. Contudo,
não se pode desprezar os interesses que orientam cada racionalidade argumentativa, os quais,
influenciam diretamente no cuidado que é produzindo com o cidadão.
Os argumentos, contra-argumentos e sínteses anteriores, desvelam distintos pontos de
vistas, de cada grupo dialético, enunciando uma práxis operacional e um modus operandi
institucional, que são orientados, direta ou indiretamente, por distintos parâmetros éticos,
evidenciados nos relatos da categoria a seguir, que podem tanto potenciar a vida como potenciar a
morte do cidadão-vulnerado, que necessita de proteção e cuidado.

10.4. Éticas

Os modos de agir e os argumentos, dos envolvidos na lide judicial, são orientados por
distintos parâmetros éticos, antagônicos ou complementares, que serão apresentados nessa
categoria.
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10.4.1. Mercado: lobby da indústria farmacêutica

As indústrias farmacêuticas desenvolvem e operacionalizam diversas estratégias para a
manutenção e conquista de novos mercados, para garantir a venda de suas inovações.
Para o desenvolvimento de um produto é fundamental, além do próprio processo de
produção, o financiamento de pesquisas para atestar a eficácia e efetividade das inovações, com
recursos oriundos de capital próprio ou governamental.

[...] acabam fazendo estudos néh? estudos que são financiados pela indústria
farmacêutica pra/ tentar demonstrar que aquele medicamento::... ele:::: tem uma
melhor eficácia que o outro [...] (G7).
[...] muitas vezes a maior parte dos custos de pesquisa também eles são públicos
néh... você tem financiamento público pra/ esses(...) mas a indústria muitas vezes
ela diz que são custos dela:: então aquilo justificaria o custo do medicamento [...]
(PE10).

Grande montante dos recursos investidos pelo governo nas indústrias de medicamentos, não
retornam aos cofres públicos, mesmo que seja através de um custo diferenciado para a aquisição dos
produtos desenvolvidos.

[...] de alguma maneira claro que se tem também aí por traz:: [...] aproveitando-se
muitas vezes até dessa situação tão sensível dessas demandas:::: [de saúde]
interesses econômicos [...] a indústria farmacêutica néh:: ela trabalha sempre com
base em monopólios e exclusividades... éh:: e esse é o motor dela... ela funciona
sempre conseguindo novos monopólios:: novas exclusividade:: enfim... e isso é o
mecanismo dela de conseguir sempre prospectar mercado e ampliar suas frentes de
ação néh? no mercado... então:: se aproveita muitas vezes dessa situação sensível
pra/ se vender ilusões ou se vender éh:: tratamentos que não necessariamente
serão tratamentos mais efetivos do que os já existentes... mas que por alguma razão
eles não tem mais ali uma situação de monopólio de exclusividade ((risos))... então::
isso é feito e usado néh:: e o caminho então da judicialização:: muitas vezes ele é
usado também por essa indústria para prospecção de mercado [...] (PE10).

Detendo alguma inovação, a indústria passa à etapa de divulgação de seus produtos,
apresentando

informações

acerca

da

efetividade,

equivalência

e

inovação,

através

de

propagandistas, e a oferecer benefícios aos profissionais que prescrevem suas inovações.

[...] nós sabemos que interesses econômicos estão por traz de tudo... basicamente
estão por traz de tudo [...] porque as indústrias inclusive é que patrocinam os os::
conclaves médicos... os encontros e tudo mais... os grandes laboratórios que
patrocinam ou o senhor acha que isso éh éh:: de graça? não existe jantar de graça...
não existe benefício assim... isso não existe [...] (D4).

A própria abordagem direta dos propagandistas, demonstrando dados de pesquisas que
indicam a eficácia ou equivalência de determinados produtos, influencia na escolha do médico,
havendo ou não benefícios financeiros envolvidos.

[...] eu acredito muito... na influência da indústria farmacêutica na prescrição médica
independente de benefícios financeiros ou que quer que seja... porque a:: a ind(...)
cada indústria trabalha de uma maneira néh... então éh::: se cada uma trabalha de
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uma maneira... cada uma pode oferecer um benefício ou não... mas acredito SIM
que a indústria tem papel fundamental na influência das prescrições::
tecnicamente... ou seja... a divulgação do produto com estudos... artigos... isso já
seria éh éh:: um fator... que iria influenciar... independente se há benefício ou não...
eu acredito muito nisso néh... e se além disso ainda houver um benefício e se isso
puder um dia ser comprovado... influenciará ainda mais... mais eu acho que o mais
importante é... independente de benefícios... se a visita for somente com técnico de
demonstração de conhecimento isso já seria éh éh:: um fator que geraria influencia
para o prescritor [...] (G1).

Há, portanto, uma forte influência ou direcionamento, da indústria farmacêutica, na prescrição
de medicamentos, gerando um acréscimo da demanda por seus medicamentos e a garantia de lucro
com as vendas.

[...] todo mundo fala néh::... não a gente nunca chegou a uma conclusão assim:: que
levasse o Ministério Público a denunciar o () cartel:: alguma coisa assim... nunca
aconteceu... pelo menos que eu me recorde desde que eu estou aqui... não me
lembro... mas a gente sabe que tem:::: pelo menos boatos néh? de que a indústria
direciona [...] (P12).
[...] qualquer núcleo de assessoria técnica consegue observar se uma nova
demanda explode... explode no sentido de tornar-se frequente... é porque algum
trabalho de divulgação daquele medicamento foi feito em algum congresso... em
alguma visita ao médico... algo aconteceu [...] que tornou conhecido aquele produto
néh:: e que os médicos por algum motivo estão prescrevendo... grande parte dos
médicos... aquele mesmo medicamento para aquela mesma doença... então isso
eu... isso eu acredito sim:: porque se não as pessoas não descobririam o
medicamento e não não:: haveria prescrição [...] (G1).

Além do direcionamento da prescrição médica, pode haver uma abordagem direta ao
paciente.

[...] eu acho que a indústria farmacêutica manipula muito isso néh:: ela lança um
produto e pede pro/ paciente entrar com a ação néh:: que as vezes nem tem estudo
comprovado néh? [...] (G3).

Essa abordagem pode ocorrer através de uma associação de pacientes, onde, a corporação
farmacêutica financia e indica tanto o médico quanto o advogado, para ajuizar ações exigindo o
fornecimento do medicamento pelo poder público.

[...] já pegamos alguns casos néh:: que se indicava essa relação:: não muito::
republicana em relação aí aos profissionais de saúde:: a indústria farmacêutica... em
que se tinha ali o próprio(...) a própria indústria buscando ali néh:: éh:: pacientes e
financiando associações de pacientes e aí:: a própria indústria indicava... então::
qual era o médico néh:: pela associação pra/ atende-los... laudos padronizados::
enfim:: não importava qual era a situação do paciente:: a idade:: se era criança se
era adulto... os laudos eram os mesmos... até os erros de português muitas vezes
que vinham eram os mesmos ((risos)) em todos os laudos... enfim:: éh:: e aí o
próprio advogado também financiado pela indústria néh::... era a própria indústria
que indicava o advogado pro/ paciente... era propriamente um desenho néh de um
grande esquema da própria indústria farmacêutica de buscar pelo caminho da
judicialização pra/ promoção de seu interesse econômico [...] mudava sempre o
paciente no caso néh::... o paciente mudava... mas o mesmo médico:: o mesmo
advogado:: [...] em alguns a gente conseguiu identificar fraude néh:::: [...] eram
demandas até com impacto muito alto néh:: [...] então:: conseguimos até nesses
casos éh:: até indicar aí que o próprio Judiciário éh:: reconsiderasse as suas
decisões [...] (PE10).
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A influência que a indústria exerce sobre o Judiciário é indireta, decorrente da abordagem
direta realizada com os profissionais e os pacientes, através da demanda de medicamentos que são
pleiteados no sistema de justiça.

[...] agora uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte NUNCA:: ninguém
veio aqui [no tribunal de justiça] me pedir NADA [...] a causa é julgada com a mais
absoluta isenção [...] (D4).

De um modo geral, as deliberações que tratam do fornecimento de medicamentos
apresentam poucos casos de negativas, por parte do sistema de justiça, que não executa uma
avaliação criteriosa do que esta sendo demandado.

[...] o sim ele é sempre o padrão [nas decisões judiciais] néh:: nunca se tem ali uma
avaliação mais criteriosa mesmo da pretensão sanitária que se coloca [...] (PE10).

Essa estratégia de abordagem parte do cenário, tanto da práxis do Judiciário, quanto da
amplitude do direito social à saúde reconhecido na Constituição de 1988, não considerando a
regulação pública de provisões em casos que envolvam a qualidade de vida ou o risco de morte, tal
perspectiva, é reforçada pela abordagem indireta da indústria farmacêutica, ao ditar os critérios de
qualidade, os padrões de normalidade e os riscos à saúde, que acabam influenciando diretamente as
prescrições médicas e favorecendo a medicalização.
[...] a saúde ela ainda é vista pelo Pode Judiciário – até estimulado muito pela::
lógica da medicalização – apenas na sua dimensão negativa néh? como a ausência
de doenças... éh:: então o Brasil e acho ((risos)) que até o próprio Poder Judiciário
não compreendeu que a nossa Constituição com a Reforma Sanitária... que ela
acabou então constitucionalizada... éh:: incorporou um conceito positivo de saúde...
saúde como bem-estar [...] e não apenas no seu conceito estrito biomédico néh? [...]
na lógica hospitalocêntrica... muito focada ainda quase que num monopólio néh::
biomédico da definição da saúde... que claro:: é o interesse da indústria
farmacêutica néh:: que isso se perpetue e porque se eu reservo então:: apenas pro/
conhecimento técnico-científico a definição do conceito de saúde... porque trabalho
sempre nessa zona negativa como a ausência de doença... cabe apenas néh ao
médico:: e infelizmente muitas vezes influenciado pela indústria farmacêutica:: dizer
o que que é que vai garantir saúde e não as pessoas néh? a nossa Constituição ela
fala lá () caberá também a PROMOÇÃO de saúde... não apenas a recuperação...
então eu acho que a gente precisa ainda – e o sistema de justiça néh? – precisam
melhor ler a nossa Constituição... melhor entender o que a Reforma Sanitária
significou... o que que se quis com a constitucionalização da ordem da saúde [...]
(PE10).

Na medida em que a decisão do magistrado esteja condicionada à vontade do médico, o qual
é abordado diretamente pela indústria, o Judiciário torna-se um poder estratégico para deliberar a
favor do interesse da indústria, mesmo que indiretamente.

[...] o Judiciário acaba sendo utilizado como um meio pra/:: promoção de interesses
que não são os interesses éh:: de saúde do paciente:: mas interesse econômico da
indústria [...] é um caminho que a indústria acaba tendo porque éh:: sobretudo nos
casos de doenças raras... éh:: não é vantajoso pra/ indústria assumir os custos de
pesquisa necessário para aprovação sanitária daquele tratamento... éh:: então::
enfim:: se ela tivesse que submeter néh:: a:: todo processo sanitário de aprovação
da ANVISA para comercialização daquele medicamento:: aquilo significaria um custo
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muito elevado prum/ público consumidor muito pequeno... éh:: que sequer teria
condição de assumir os custos que a indústria impõem... porque como é um público
muito reduzido o custo do medicamento é muito alto [...] (PE10).

Neste sentido, são expedidos mandados para que o ente público forneça medicamentos que,
muitas vezes não aprovados pela ANVISA, garantirão mais os lucros da indústria do que o próprio
bem-estar do paciente.
Com menos sucesso, também há tentativas de abordagem direta da indústria nas instituições
públicas.

[...] eles [representantes da indústria] vem até aqui na câmara... apesar de a gente
não comprar:: de a gente não prescrever nada... como eles sabem que é um local
onde possa ter algum tipo de intervenção... alguns já tiveram aqui tentando falar
sobre o seu medicamento... querer dizer que é(...) a gente barra... a gente diz que lá
de baixo nem sobe... não tem... não existe ninguém aqui conversar com a indústria
farmacêutica nenhuma... com nenhum tipo de representante... mas os
representantes estão aí exatamente para isso... é pra/ vender aquele serviço [...]
(G7).
[...] a gente também não atende a indústria mesmo se ela(...) éh as vezes ela
consegue o telefone daqui e tentam marcar... não há atendimento porque éh:: sem
que essa(...) esse laço seja estreitado o NAT não pode... no meu entendimento
buscar isso... néh porque há uma possibilidade de sermos mal interpretados... isso
não partiria de nós [...] (G1).

Deste modo, a estratégia que tem sido mais viável é a abordagem indireta do Judiciário,
através da prescrição médica, que garante a sustentação de mercados consumidores para
determinados medicamentos.

[...] [a indústria] contribui no aumento da judicialização néh:: [...] (G3).
[...] acredito que a indústria pode sim:: tornar um medicamento relevante para o
tratam(...) para o manejo de alguma doença... relevante a ponto de que grande parte
da população que esteja sendo acometida por aquela doença necessite lançar mão
daquela terapia:: e pela falta de acesso daquele referido medicamento no SUS
acaba acarretando um número significativo de ações para o mesmo medicamento
[...] (G1).
[...] esses tratamentos [doenças raras/público alvo restrito] acabam tendo só como
cliente o poder público... então essa já é uma frente que a indústria percebeu:: e que
portanto ela usa a judicialização muitas vezes pra/ isso néh? pra/ garantir aquele
cliente que ela não conseguiria ter néh:: [...] (PE10).

Nos relatos dos participantes, não houve indicação de interesses econômicos do Judiciário no
fornecimento de medicamentos de alto custo.

[...] olha... eu posso te dizer que eu nunca percebi nada e se houvesse... direta
não... te digo mais... te digo mais assim éh:: é comum um juiz entrar em contato
conosco... solicitar presença não em audiência mas nos seus gabinetes... tirar uma
dúvida que que ele não colocou na(...) no despacho veio depois quando ele olhou o
parecer... então acho que se houvesse éh éh:: algum tipo de influência isso acabaria
chegando ao:: ao NAT de alguma forma... e até hoje nunca chegô/ [...] (G1).
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A garantia do poder público como seu principal cliente, permite à indústria transpor as
barreiras regulatórias de preço nacional, especialmente de medicamentos importados, e desafiar a
preservação da livre concorrência.

[...] no Brasil a gente ainda tem a regulação de preço de medicamento néh:: [...] é
uma forma dela não se submeter à regulação de preço de medicamento no Brasil...
éh:: porque aí ela coloca o preço que ela pratica até fora do país:: são
medicamentos que acabam sendo importados:: éh:: enfim:: e aí cê/ arruma um
caminho pra/ fugir de toda essa regulação... seja técnico-sanitária... seja de preço...
enfim:: não importa... é um caminho que a indústria tem pra/ poder éh:: arranjar um
mercado consumidor éh:: sem os custos que se teria néh::... enfim:: e que são
impostos a todo mercado... então:: ainda há uma atuação da indústria que ela:: –
pelo menos na minha visão – ela é ainda afrontosa aí a todo o regime de::
preservação da livre concorrência que a Constituição também contempla néh::::
então:: enfim:: mas é uma frente também [...] (PE10).

Além da garantia de vendas através de mandados judiciais, outro objetivo da indústria é
exercer pressão e garantir a incorporação de medicamentos pelo SUS, devido a expressividade de
determinadas demandas no Judiciário.

[...] as vezes existe realmente aquilo que a gente conhece como pressão da
indústria farmacêutica néh? muitas vezes a indústria farmacêutica ela quer que
determinado medicamento seja incorporado... porque o poder público é o maior
consumidor deles:: o maior comprador que eles possuem néh? e eles querem que
esse medicamento seja incorporado [...] (DP11).
[...] grande parte dos pedidos de incorporação de tecnologias no SUS e sendo essas
tecnologias medicamentos... éh:::: grande parte dessas solicitações de incorporação
junto a CONITEC parte da indústria [...] é um setor que assessora o ministério na
incorporação... na exclusão ou alteração de alguma tecnologia no SUS [...] (G1).
[...] as vezes a judicialização é uma via pra/ forçar a incorporação pela CONITEC [...]
(DP11).

Embora os interesses da indústria sejam sempre econômicos, reflexo de uma economia de
mercado, contribuem também para o avanço das terapias, através das inovações.

[...] não [devemos] encarar a indústria farmacêutica como o(...) a detentora de todos
os males:: ela vem com a inovação [...] (G1).

Em alguns casos, a pressão da indústria foi vantajosa não só para as corporações
farmacêuticas, mas também para o próprio cidadão, ao permitir a incorporação de medicamentos
fundamentais nas listas de dispensação do SUS.

[...] também pode ser uma via de boa fé:: que realmente o medicamento é bom
como aconteceu com a Hepatite C:: os novos antivirais que foram incorporados::
como aconteceu com os medicamentos do HIV néh? também foram incorporados
com base na judicialização... Cinacalcet® também foi incorporado depois de muita
judicialização... mas as vezes pode ser também éh:: pressão da indústria mesmo [...]
(DP11).
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As estratégias públicas para inibição da ação da indústria nas escolhas públicas ainda são
tímidas, pois se restringe à regulação, facilmente transposta pela Judicialização, ou está
condicionada a identificação clara de uma prática abusiva, muitas vezes de difícil comprovação.
A percepção de um agir indevido, da indústria, leva os representantes do Judiciário e do
Executivo a acionar órgãos competentes para investigação e avaliação dessas práticas.

[...] caso haja a percepção de que:: há:: uma repetição de um médico... um
advogado... uma unidade... o que quer que seja para a mesma demanda ou
qualquer referência desta pode cruzar em todas as direções éh:::: sem apontamento
algum... nós relatamos isto ao Ministério Público... e cabe a ele a avaliação e e::::
se:: necessário apurar o caso [...] (G1).
[...] isso não acontece... caso eu desconfie de algo:: encaminho para o Ministério
Público que é competente para este tipo de investigação [...] (D2).
[...] se houvesse uma demanda muito grande [de medicamento com uma indicação
muito específica e de grande impacto orçamentário] teríamos que acionar aqui a
vigilância epidemiológica e apontar uma incidência acima de qualquer estudo já
realizado néh éh éh:::: na cidade do Rio de Janeiro ((risos)) [...] (G1).

A indústria farmacêutica é orientada pela ética de mercado, procurando, através de
estratégias de abordagem, envolver os médicos prescritores, orientados pela ética biomédica, na
concretização e satisfação de seus interesses bioeconômicos.

10.4.2. Biomédica: o poder do médico pela prescrição

A indústria farmacêutica não teria êxito em sua estratégia, de garantir como cliente o setor
público, sem a ação do médico.

[...] o médico é só um veículo... sim... sim... haja visto a grande quantidade de
representantes que tem néh? os representantes visitando os consultórios [...] (G7).
[...] eles éh:: influenciam os médicos de alguma maneira... assim dando amostras
grátis:: ir nas faculdades:: com esses medicamentos [...] (DP11).

Diversos benefícios são oferecidos aos médicos, pelos representantes da indústria
farmacêutica, segundo os relatos dos participantes, alguns acabam aceitando privilégios, ao mesmo
tempo em que consideram que determinado medicamento também trará benefícios ao paciente.

[...] é grande o número de visitas que se tem da indústria farmacêutica e é grande o
número de::... como é que eu vou falar? não vou falar favor... é:: de benefícios que
eles oferecem até pra/ congresso... pagam a passagem... pagam o hotel sabe?...
não há uma imposição da indústria farmacêutica para você prescrever... mas poxa é
uma(...) tá/ me visitando:: tem boa eficácia... é claro o médico também não vai
prescrever se ele não acreditar no produto... assim a gente acredita néh? mas:::: ele
acaba “tá:::: poxa é legal comigo... favorece umas situações... eu vou prescrever
esse ao invés de oferecer aquele ali...” então... [...] (G7).
[...] primeiro eu só gostaria de registrar aqui que há um percentual de profissionais
que não esperam benefício algum... que não querem benefício algum... éh:: querem
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coisas que eles vão conquistar:: não sejam moeda de troca... mas éh:: a gente tem
uma equipe médica grande:: eu tenho um convívio com médicos há bastante
tempo... e e:: não sei se algum deles já aceitou alguma coisa no momento em que
esteve em consultório... mas conheço relatos deles do que a indústria oferece néh...
e hoje a indústria oferece muito éh:: viagens para congressos e esse é o maior... é o
que eu ouço com mais frequência néh desses profissionais éh:::: e que o caminho
tem sido sempre esse... de viagens... congressos e convenções éh:::: e tem ido pra
esse caminho porque em um momento anterior... em alguns anos anteriores... é... a
indústria montava consultório... a indústria pagava conta de luz... montava a
estrutura física... botava piso e éh éh:: eu ouvia esses relatos... então éh éh:: além
de de:: de benefícios para o médico... para o profissional... havia... eu ouvia relatos
de que poderiam haver parcerias para benefício daquela estrutura éh:: coisa que eu
não ouço mais... então::... acho que muitos médicos hoje acabam-se valendo dessas
possibilidades de viagens éh:: relacionadas () ou não a congressos [...] (G1).

Ao passo que há uma abordagem da indústria e a concessão de diversos benefícios aos
médicos que prescrevem seus medicamentos, há um desconhecimento desses profissionais em
relação à política e ao que é disponibilizado no SUS.

[...] eu não acho que seja um conluio médico e indústria farmacêutica... o que eu
acho é que os médicos não conhecem as políticas públicas:: e prescrevem os
medicamentos que eles ganham amostras grátis... entendeu o que eu tô/ falando...
viagens:: éh:: dizem eu nunca vi... mas o que dizem é que eles oferecem pacotes de
viagens néh? fazem congressos então:: isso aí seduz... se um médico tivesse o
conhecimento dos protocolos do SUS ele ia – antes de prescrever o que seduz –
observar o protocolo... o problema é que eles não aprendem nas faculdades néh? o
que é disponível... então eles só recebem as influências da indústria farmacêutica...
mais da indústria e menos do setor público [...] (DP11).

Há duas abordagens que seriam viáveis para que o médico pudesse conhecer o que é
fornecido pelo SUS e, a partir daí, avaliar o que poderia ser prescrito ou alterado.
A primeira abordagem seria nas próprias unidades, antes do ingresso do cidadão no
Judiciário, a partir do fornecimento da relação de medicamentos disponíveis para o tratamento de
cada doença.

[...] eu tenho certeza que::... o simples conhecimento de de::... o que é fornecido éh::
pode sim... sem influência porque se estamos no âmbito do SUS e se o SUS se
predispõe a fornecer alguns medicamentos para algumas linhas de tratamento éh
éh:: sem influência éh éh:: negativa [da indústria] é que os profissionais passassem
a prescrever... na medida do possível... dentro do que é preconizado no SUS néh
[...] entregar fisicamente... médico por médico... ter um papelzinho lá com o que tem
naquela unidade básica da grade municipal de saúde... é muito comum em unidade
do município e:::: ao longo do tempo ele consegue... traçar o mesmo perfil:: do que
foi traçado previamente... e se houve mudança e se esta mudança está positiva [...]
num âmbito(...) numa abrangência um pouco maior... tem potencial para éh éh::
REduzir a influência externa [...] (G1).

A segunda abordagem partiria do próprio Judiciário, em atenção ao parecer emitido pelo NAT,
apontando a alternativa terapêutica.

[...] segue como sugestão do que é disponível no SUS... porque em contraponto é
muito comum::: o médico assumir que desconhecia aquele fornecimento...
principalmente de componente especializado néh éh:::: então::... a gente... na
medida do possível... sugere algo que tenha pelo menos a indicação clara para a
mesma patologia e que saibamos que o benefício e a efetividade daquele
medicamento vai no mesmo sentido do do:: prescrito [...] (G1).
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Os pareceres do NAT indicam os medicamentos oferecidos no SUS, de acordo com os
protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, geralmente, há a sugestão de medicamentos genéricos,
embora esses medicamentos nem sempre apresentem a mesma equivalência do prescrito.

[...] um exemplo é o Mesacol® derivado do sal Mesalazina... indicado para a doença
de crohn... nesse caso o medicamento genérico não tem o item de absorção
prolongada... isso que deixa o de marca caro... essa cápsula ou envoltório que
permite a absorção prolongada só tem na marca comercial isso é um diferencial
para o tratamento da pessoa que está sentindo dor – as vezes o NAT informa que
tem um genérico que funciona igualmente ao da marca comercial – exemplo da
Azitromicina®:: nesse caso o genérico funciona igualmente – aí é cabível a
alteração... mas mesmo assim fica condicionado ao médico alterar a receita [...]
(D2).
[...] muitas vezes admite a aplic(...) a utilização de genéricos desde que o fármaco
seja o mesmo... e que aquilo seja efet(...) tenha eficácia realmente comprovada...
porque nós sabemos que os genéricos não são a mesma coisa que os remédios
pagos(...) os remédios mais caros... os remédios com marca:: com nome... nos
genéricos muitos lá componentes não são introduzidos para baratear realmente o:: a
coisa... isso é uma lógica perversa mas é a lógica do nosso sistema... não tem jeito
[...] (D4).
[...] se houver uma prática clínica de utilização off label também está lá... inclusive
com a informação de que off label pela ANVISA é por conta e risco do médico... tudo
isso está no parecer [...] (G1).

Todas essas informações seguem para o magistrado no parecer, que decidirá se essa
sugestão segue para o médico ou não.

[...] a tentativa de sugerir algo que é disponível no SUS que o médico pode... possa
desconhecer:: é também muito alta... e a gente tenta alertar que há aquilo [...] o NAT
emite um parecer e o juiz entende que algum questionamento do NAT deva ser
atendido néh:: esse processo sai do gabinete do juiz... retorna ao cartório... e o
cartório da ciência a parte autora... pela defensoria pública ou pelo advogado
particular néh... são os dois tipos possíveis de auxílio jurídico... e esses fazem
contato com a parte que traz o novo documento médico [...] (G1).

A decisão médica antecede a deliberação do Judiciário, que condiciona a deliberação da
demanda de medicamento à vontade do médico, podendo facilitar o êxito de estratégias da indústria
que procura direcionar ou influenciar a prescrição.
Neste sentido, o fornecimento da alternativa terapêutica é condicionada à avaliação do
médico e a alteração, quando for o caso, da prescrição.

[...] caso o médico não concorde o rito segue da mesma forma com o pleiteado
inicialmente [...] sem isso [alteração da prescrição] a sugestão... ela não:: vai passar
de uma sugestão néh... mas a gente observa um grande retorno [...] (G1).
[...] o parecer do NAT é feito por um farmacêutico... acredito na competência do
técnico que analisa... mas não posso passar por cima da vontade do médico que
acompanha o paciente... se o médico não alterar a receita:: não há a alteração do
que deverá ser fornecido... só há o deferimento do que o médico indica ou quando
ele autoriza a substituição [...] fica condicionado ao médico alterar a receita [...] (D2).
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[...] [a opção do magistrado] seria seguir o médico porque é o médico que conhece o
organismo do paciente... as reações dos remédios:: dos medicamentos etc... etc...
isso aqui não é um amontoado de órgãos jogados dentro de uma determinada caixa
néh? isso aqui é um or-ga-nis-mo não é? é:: é um todo... é um conjunto... ele
funciona em conjunto néh? [...] (D4).
[...] tem que trocar::... [a receita] porque todos os laudos médicos ficam nos autos –
por exemplo – ficam guardados comigo dentro dum/ sistema... então só gera o termo
de entrega quando entra o laudo médico [...] (G3).
[...] qual é a melhor forma de garantir esse direito a saúde... que não
necessariamente vai ser aquela que:: aquele médico:::: UM médico néh:: escolheu
para aquele paciente éh:: no caso concreto... não necessariamente... não há porque
presumir que a escolha de um médico éh:: que contraria toda éh:::: um consenso
médico científico:: éh:: deve prevalecer no caso concreto... então:: pode até ser que
sim... mas:: não há porque presumir isso que é o que hoje acontece [...] (PE10).

A associação de um mesmo médico a uma expressiva demanda de determinado
medicamento, pode ser percebido pela defensoria pública, que são os principais representantes dos
usuários do SUS que acessam o Judiciário.

[...] as vezes tem o médico X que só prescreve aquele tipo de medicamento... não
sei se os pacientes dele conseguiram melhoras com aquela prescrição... entendeu?
mas a gente tem muita prescrição relacionada ao mesmo médico... não sei qual é o
estudo que ele fez [...] pode ter o mesmo médico... mas que acaba entrando na
defensoria e que a própria defensora as vezes percebe isso... entendeu? com essa
frequência... poucos casos de:: de medicamentos específicos que ficam num/
advogado [...] (G3).
[...] não é possível um um:: coordenador éh:: não considerar que existem
profissionais e profissionais... não:: não tem como isso não ser considerado... então::
acho que isso é muito individual... eu acho que existem médicos que... são(...) levam
a ética ao pé da letra independente do que possa ser ofertado em troca do que quer
que seja... e existem profissionais que podem éh:: se fazer valer de sua profissão
para:: conquistar alguns benefícios que não estavam relacionados a inicial ((risos))
[...] (G1).

Neste contexto, indaga-se qual é a ética, de mercado ou biomédica, que orienta o médico na
decisão de alterar ou não o que havia prescrito inicialmente, e qual o limite de influência do poder
público na prescrição do que é padronizado no SUS.

[...] e aí existe muita discussão até em relação à Ética Médica mesmo... de você
mudar o tratamento que está sendo preconizado ali [...] olha tem ação aqui pra/
compelir os médicos éh:: a prescreverem medicamentos conforme a relação oficial::
é do Mato Grosso [...] (P12).

A ética utilitarista, que orienta a regulação governamental e a discricionariedade do
administrador público, consubstancia a defesa do bem comum, a racionalização de recursos e
antepõem-se à ética de mercado e, de acordo com o caso, à ética biomédica.
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10.4.3. Utilitarista: regulação governamental

Diante da diversidade de medicamentos disponíveis no mercado, para o tratamento de uma
mesma doença, é necessário escolhas administrativas e padronização de tratamentos, para que haja
um planejamento adequado, de acordo com os recursos disponíveis.

[...] entenda que é importante considerar que não há como um serviço único de
saúde fornecer todos os medicamentos e suas apresentações disponíveis no
mercado brasileiro néh:: éh::... principalmente porque tem muitos medicamentos
novos que sua eficácia não foram comprovadas:: existe uma série de considerações
que precisam ser feitas de medicamentos para a mesma indicação:: então não há
como um serviço... um sistema único de saúde conseguir contemplar em listas de
três entes federativos todos os medicamentos que são produzidos nacionalmente ou
comercializados no mercado nacional [...] (G1).

O surgimento de novas tecnologias é mais célere que a avaliação de incorporação de
tecnologias no SUS.

[...] não acompanha... o Ministério da Saúde a CONITEC que é quem(...) o órgão
que faz a incorporação ahn:: de medicamentos de:: de:: e de:: equipamentos... não
conseguem acompanhar [o avanço da indústria]... só numa consulta pública:: vários
artigos que são encaminhados... a gente tem visto que tem crescido muito o número
de demandas judiciais néh... na câmara... cresceu muito desde(...) a gente dobrou o
nosso atendimento desde quando inaugurou:: pros/ dias de hoje [...] (G7).

Os medicamentos incorporados seguem uma relação de custo-benefício, ou seja, a
padronização privilegia a escolha de medicamentos de baixo custo, para atendimento de determinada
condição de saúde, e que atenda ao maior número de pessoas possíveis, ou seja, prioriza o
atendimento da massa populacional.
Muitas vezes, não são incluídos medicamentos essenciais e insubstituíveis, por não
atenderem a relação custo-benefício.

[...] medicamentos de alto custo que as vezes o Estado não dá... tá/ incorporado e o
Estado não dá... ou se quer foi incorporado:: porque muitas vezes – não sei se você
sabe – pra/ incorporar um medicamento você tem que olhar qual é a relação custoefetividade... custo-benefício néh? ou seja... eles tem que ver:: tem que levar em
conta:: se eles vão poder fornecer – ao incorporar aquele medicamento – se eles
vão ter condição de fornecer para todos... então:: essa questão econômica entra
néh? e:::: então:: muitas vezes o medicamento é necessário mas ele não é
incorporado [...] (DP11).

Tal fato, expressa um prejuízo para o paciente que necessita de determinado medicamento,
muitas vezes não contemplado na política de provisões, que possa atender as particularidades de
sua patologia.

[...] aí é escolha trágica:: é a questão::... o Estado não pode escolher quem é que
morre e quem é que não morre:: ora essa... isso é uma guerra? estamos em guerra?
é isso que nós estamos? que guerra é assim... guerra é assim... mas isso não pode
ser visto como uma guerra [...] (D4).
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Além da padronização de medicamentos, há leis de cunho regulatório, como é o caso da Lei
nº 12.732 de 22 de novembro de 2012, que procura estabelecer um prazo, administrativamente
possível, para atender as demandas oncológicas, indicando ser necessário que o atendimento seja
por médico do SUS.

[...] [essa lei] restringe... [está relacionada] é com a regulação... é a visão do
Estado... isso um dia vai chegar ao Supremo e o Supremo vai decidir isso... vai vai::
através de de:: repercussão geral decidir essas questões todas... eu não tenho a
menor dúvida... entendeu? de uma forma assim mais ampla:: não com votos aqui e
ali:: essa coisa toda... entendeu? [...] (D4).

Para o Judiciário, determinar um prazo de 60 dias, que é viável para gestão mas inviável para
o paciente com câncer, e condicionar o atendimento, exclusivamente, ao atendimento por médicos do
SUS, restringe o direito do cidadão em escolher o médico de confiança e o direito a um tratamento
célere.
Ainda que se busque determinar que os cidadãos, beneficiados com provisões públicas,
sejam assistidos por médicos do SUS, não há meios viáveis e satisfatórios para direcionar a
prescrição de acordo com os interesses públicos, visto que, médicos que atendem pelo SUS, também
tendem a prescrever medicamentos que não estão inseridos nas listas de incorporados pelo sistema,
o que gera prejuízo para o planejamento de gastos, sem contar com a burocracia e o empenho de
recursos para a aquisição de medicamentos ajuizados, em um curto espaço de tempo.

[...] o que acaba acontecendo ao meu ver:: é que pode um médico sem dar
conhecimento a unidade prescrever um medicamento que nem a própria direção da
unidade conhece que aquela prescrição está sendo emitida... e como aquele rito
todo:: todo aquele procedimento necessário para incorporação dentro da unidade
néh:: que éh:: para seguir a padronização dentro da unidade... para que aquele
medicamento passe a configurar a abertura de um processo de aquisição e que
esteja dentro do orçamento daquela unidade... se isso não for respeitado... também
néh... éh::... não há como um orçamento:: conseguir prover tudo isso [...] (G1).

Embora os médicos vinculados ao SUS também prescrevam medicamentos não
padronizados, são os médicos do setor privado os responsáveis pela maioria dos pleitos de
medicamentos no Judiciário.

[...] eu acho que o paciente tem o direito de de:: de escolher o seu médico... se ele já
vem com aquilo tudo pronto... é isso que precisa ser entendido... isso precisa ser(...)
é princípio da proporcionalidade também [...] (D4).

Especialmente os médicos do setor privado, desconhecem o que é fornecido pelo SUS, neste
sentido, há iniciativas do poder público, a exemplo do governo de Minas Gerais, para que haja uma
abordagem desses profissionais, esclarecendo o que é fornecido, trata-se de uma estratégia similar a
empenhada pela indústria, ou seja, uma abordagem através de representantes ou propagandistas do
SUS.

[...] o governo do Estado de Minas montou uma equipe de propagandistas do SUS...
então na ten-ta-ti-va de... divulgar... quais são os medicamentos fornecidos pelo
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SUS... eles formaram e capacitaram uma equipe de farmacêuticos que visitam os
médicos nas unidades de saúde pública no Estado de Minas... como benefício desse
trabalho:: aí sim poderia haver uma(...) um número aumentado de prescrições dentro
das relações oficiais... o que acarretaria num númer(...) numa influência menor:: do
mercado... do externo... néh o objet(...) entenda que o objetivo não é esse... o
objetivo é que o médico conheça... até porque éh éh:: a rotatividade médica é muito
alta nos serviços públicos néh... mas um dos benefícios desse trabalho seria na
redução dessa possível influência néh:: que não é comprovada ainda:: éh:: mas
esse... esse é um trabalho mui(...) uma ideia muito importante [...] se um trabalho
desse é feito... é possível ao longo de algum tempo observar se esse perfil muda...
então éh::: acho que muito pertinente um um:: serviço desse principalmente para um
Estado que possui estratégias de de:: racionalização das demandas néh:: [...] (G1).

Além das perspectivas éticas de mercado, biomédica e utilitarista, observa-se que há também
uma orientação, dos atos e argumentos das partes, pautada na ética de cuidado, que se manifesta
em distintos sentidos, percepções e protagonismos.

10.4.4. Cuidado: sentido, percepção e protagonismo

O cuidado pode expressar um sentido de prudência e prevenção de algum risco ou dano,
onde o cidadão é o principal protagonista.

[...] quando eu penso em cuidado me vem a cabeça sempre a algo... prévio... algo
éh éh:: para não ficar doente [...] quando eu penso em cuidado eu não penso em
uma queixa específica de saúde néh e normalmente os processos tão éh éh:: sendo
movidos porque já:: há um diagnóstico uma queixa e um tratamento específico [...]
não vejo hoje o o:: usuário do SUS ou o usuário do do:: Poder Judiciário néh o autor
de um processo... pensando num cuidado no:: no sentido de::... de:: se conhecer::
conhecer uma possível doença:: e tentar reverter antes de um:: de um:: quadro
clínico [...] eu vejo o cuidado como algo do dia a dia... de sintomas simples... de
suspeita de alguma coisa... e que vai ser investigado [...] eu já vejo a queixa... um
quadro muito bem éh éh éh:: com evolução já:: com histórico significativo:: com
tratamento prévio... e e:: muitos casos já viram uma doença crônica [...] (G1).

O cuidado pode expressar um sentido de atenção, acolhimento e empatia, de um profissional
diante de uma pessoa que necessita de uma escuta qualificada e, consequentemente, de um
atendimento humanizado, pelo sistema de saúde.

[...] cuidado é você perceber a pessoa como um todo... não só como aquele
documento que tá/ subindo pra/ gente... por mais que eles aqui em cima não
estejam em contato com o assistido que tá/ lá embaixo aguardando a resposta... é a
gente lembrar e tentar se colocar no lugar do outro... pensar que não gostaria de que
se fossemos nós ou um familiar nosso... esse é um trabalho que eu tento fazer com
eles [profissionais]... muito próximo assim... eu sei que é muito difícil a gente lidar
com pessoas néh? e às vezes eles chegam de forma muito agressiva e é muito fácil
eles perderem(...) principalmente quem tá/ lá na parte de baixo... de atendimento...
perderem a paciência... então:: eu sempre digo “tá/ incomodado? tá pesado hoje?
levanta... pede para o colega atender... sai vai tomar uma água...” porque a gente
também tem os problemas da gente néh? e aí chega alguém com uma carga... com
uma energia ali que você às vezes não tá/ muito bem... se afasta... lembra que você
não queria tá/ no lugar dele... do outro lado da cadeira:: ali:: você não queria tá/ aqui
pedindo e se tá/ aqui é por que tá/ precisando de verdade [...] posso dizer que
noventa e nove por cento das pessoas que vem aqui são pessoas que realmente
precisam... do que elas tão/ buscando [...] (G7).
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De acordo com a perspectiva do sistema de justiça, o cuidado expressa um sentido,
eminentemente prático, de observância, defesa, validação e aplicabilidade dos direitos, públicos e
subjetivos, estabelecidos constitucionalmente.
Já a percepção é o modo como os participantes da pesquisa, profissionais envolvidos nos
casos em estudo, experienciam o modo de produzir o cuidado.
Neste contexto, a empatia e a sensibilidade são apontados como elementos essenciais para
se apreciar as demandas em saúde.

[...] claro que tem que haver [empatia no julgamento]... tem que haver... não há
como não haver... não há como não haver em caso nenhum... não é que o juiz vai
tomar(...) “ai eu vou tomar partido...” não é isso... mas eu tenho duas partes ali... eu
analiso aquilo [...] eu tenho sensibilidade pra isso... pra isso eu fui pre-pa-ra-do... por
isso é que muita gente ainda rejeita o juiz leigo... que embora ele tenha um cursinho
aí:: um curso de formação seja o que for:: ele não é um juiz togado... o juiz togado é
preparado pra isso [...] (D4).
[...] que a gente se sensibilize e queira assim “poxa... mas olha só... a pessoa
precisa... é... encaminhar...” a gente assim... porque eu acabo lidando com a equipe
técnica... muito com a equipe técnica que vai fazer o parecer [...] bom:: assim não é
um contato direto... o assistido não senta na frente dele pra/ ele fazer o parecer...
mas não tem como... você tá/ lidando com um sistema onde sobem alguns
documentos digitalizados mas às vezes surgem dúvidas... então eles descem e vão
perguntar lá pro/ assistido [...] [parte do] atendimento é com o público de fato néh?
eles sentam na frente dos administrativos... eles sentam com as assistentes
sociais... eles vem com foto... eles vem com histórias que já percorreu vários locais...
eles choram... e são pessoas(...) é o que a gente fala assim(...) quando a gente
estava preparando a estrutura física daqui... a gente sempre falava que as pessoas
que vem aqui são pessoas que já vem desacreditadas e que muitas vezes já
passaram por várias unidades de saúde:: por vários locais onde eles não
conseguiram atendimento e que algumas vezes nem foram bem tratados... nem
olharam com carinho praquela/ solicitação deles [...] (G7).

A análise individualizada em cada caso, permite romper com o atendimento burocratizado e
mecanizado, contribuindo para melhor compreensão do que está sendo demandado, em atenção à
especificidade de cada caso.

[...] essa foi a grande mudança que a gente tentou néh:: implementar aqui na
procuradoria... assim é fugir dessa atuação automatizada néh? mecânica mesmo...
que era:: um modelo não importa o caso... se era oncologia:: se era um tratamento
de hipertensão... não importa assim... importa o que seria um mesmo modelo de
iniciar... um mesmo modelo de contestação... um mesmo modelo de defesa:: de
sentença::... então assim uma coisa completamente padronizada não avaliando
absolutamente nada néh? então esse foi o que a gente tentou mudar [...] (PE10).

O acesso facilitado, tanto ao sistema de justiça quanto ao sistema de saúde, permite ao
cidadão um acolhimento mais célere de sua pretensão ou necessidade.

[...] qualquer necessidade inclusive de saúde... está coberta pelo Judiciário com
porta aberta no expediente forense normal e a partir das dezoito horas até as onze
horas da manhã com uma porta aberta no térreo... que é o plantão Judiciário... então
o cidadão hoje:: ele tem acesso ao Judiciário vinte e quatro horas por dia... todos os
dias inclusive sábado e domingo e feriado... néh porque quando é sábado e feriado
que não funciona o expediente normal o plantão funciona vinte e quatro horas néh::
no plantão a decisão é no mesmo plantão [...] esse tempo está cada vez mais curto
para decisão [...] isso vai direto aos interesses do autor e isso é um cuidado néh:: é
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o cuidado possível do Poder Judiciário porque não cabe a ele o assistencial [...] [no
sistema de saúde] a nossa política de saúde é extremamente assistencial... néh...
éh:: e:: pegando essa assistência... ela está cada vez:: mais próxima da residência
da:: do cidadão... as Estratégias de Saúde da Família batem a porta do cidadão hoje
éh:::: e e:: buscam néh as doenças e mazelas dentro do domicílio [...] (G1).

A precisão do encaminhamento procura determinar, de acordo com a organização do SUS,
onde o usuário deve ir para conseguir atender administrativamente a sua necessidade, com
informações objetivas e precisas, através de uma eficiente comunicação entre a CRLS e os diversos
serviços de saúde.

[...] a gente consulta pra/ saber se o medicamento tem em estoque lá:: pra/ não
encaminhar ele lá e tá/ em falta o medicamento... e ele vai retornar aqui quicando
muito mais bravo... então a gente só encaminha com a certeza de que lá na ponta
vai ter aquilo que ele(...) tá/ sendo solicitado... por isso quando eles saem daqui...
eles saem com um ofício... da câmara... direcionando para a unidade específica...
dizendo que ele veio buscar que medicamento:: que ele teve/ aqui... que que ele
veio buscar aqui... fazendo o direcionamento praquela/ unidade... pra/ ele apresentar
lá [...] (G7).

O detalhamento de informações, um encaminhamento preciso e a celeridade do atendimento,
contribuem para impedir o agravo da condição de saúde, assim como promove uma maior
acreditação no serviço público, por parte do usuário.

[...] eu vou falar principalmente da equipe da análise técnica... quando eles avaliam
aquela solicitação eles tentam fazer o melhor direcionamento para que a pessoa
seja atendida... seja na esfera administrativa seja na esfera judicial... porque até na
esfera judicial:: quando eles fazem o parecer deles:: eles também tem que embasar
para que não tenha problemas mais pra/ frente... pra/ que aquele processo não se
torne um processo moroso com várias idas e vindas néh::: de “ah... tá/ faltando
tudo... tá/ faltando que justifique isso...” então:: de certa forma eles tentam preencher
essas lacunas pra/ que isso não aconteça... fazemos tudo pra/ subsidiar... seja
administrativamente:: seja judicialmente [...] (G7).
[...] vamos dizer assim:: que a gente é uma equipe bem dedicada... a gente(...) os
processos de compra só ficam no máximo vinte e quatro horas no setor... pra/ gente
dar a celeridade que o caso requer... a gente tem uma equipe que quando chega::
eu tenho uma funcionária que liga pro/ paciente... então tá/ sempre em contato
tentando néh:: “olha chegou... vem buscar e tal”... toda vez que o produto chega em
estoque a gente liga pra/ avisar... e a gente tenta da melhor forma néh:::: [...] (G3).
[...] a dimensão desse cuidado pelo Judiciário:: éh:::: entenda que hoje o processo
quando é aberto... do momento em que ele é aberto até chegar no NAT... em média
trinta dias apenas éh éh:: decorre... então:: e a gente observa que isso... esse
quantitativo de dias... ele tá cada vez menor... então:: entendendo eu do que seria
mais importante do ponto de vista de cuidado se eu ingresso na justiça(...) no Poder
Judiciário Estadual éh:::: quanto menor o tempo para uma primeira manifestação do
juiz:: mais cuidado eu estou sendo... néh porque acho que a celeridade ela tá/ – da
tramitação processual – ela está diretamente relacionada com a necessidade desse
autor [...] observo que ele nunca foi o o:: autor:: nunca foi tão cuidado pelo Poder
Judiciário... e o mesmo eu observo [...] na celeridade das intimações... então isto
também esta bem ágil:::: [...] não basta chegar rápido ao NAT... não basta o juiz
decidir rápido... ele tem que:: o mandado de intimação com a solicitação ele tem que
ser expedido com celeridade e entregue ao réu com celeridade néh:: e:: vejo que
isso está cada vez mais rápido... cada vez mais célere [...] (G1).
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De acordo com os relatos, a produção do cuidado é comprometida quando o usuário não é
acompanhado, ao longo do tempo, por ações e serviços do SUS.
Essa descontinuidade do acompanhamento do estado de saúde, pode ser atribuída ao
próprio desinteresse do cidadão.

[...] existe muita coisa errada que deveria funcionar... mas eu queria chamar a
atenção disso de que:: éh::... ainda é necessário buscar esse paciente dentro de
casa porque ainda é muito comum:: ah ah:: vou dar um exemplo... diabético que não
com(...) não faz manejo de sua taxa glicêmica éh::... que cujo dedão já está::::
necrosando e só vai a uma unidade de saúde quando não é mais possível
caminhar... néh éh:::: ignorando tudo o que deveria funcionar e não funciona para a
devida assistência néh éh:: eu destaco isso porque? se a gente partir de um cenário
perfeito... ou seja todos os serviços funcionando e e:: reconhecidos pela OMS como
melhor do mundo... se mesmo com isso as pessoas adoecem em casa e não
procuram o serviço... uma série de consequências ((risos)) para que os indicadores
não sejam satisfatórios vão continuar ocorrendo... e eu não acredito que essas
pessoas não procurem o serviço pela ineficiência atual... eles não procuram por
cultura [...] quando não há mais saída eles:: aí sim procuram o serviço... precisam da
internação:: necessitam e a gente observa muito isso no plantão Judiciário [...] (G1).

Houve um grande avanço da política de Atenção Básica, que permite o acompanhamento
assistencial do usuário, evitando que seu estado de saúde seja agravado.

[...] a nossa política caminha para ser cada vez mais assistencial de porta em porta...
e houve uma evolução clara do quanto se estruturou esse tipo de serviço éh éh::::
em comparação aos últimos anos [...] então os serviços embora continuem
insatisfatórios em quantidade:: em variedade:: éh do ponto de vista assistencial... eu
consigo estabelecer aí numa linha de tempo... um aumento dessa assistência ao ao
paciente(...) inclusive em domicílio [...] é muito difícil imaginar um cenário perfeito...
mas falando em assistência:: eu só vi a assistência crescer... e essa assistência ela
cabe ao âmbito municipal e é justamente no âmbito municipal que eu observo essa
éh éh essa política assistencial:: principalmente de porta em porta só crescendo... e
que vai de encontro a tentar tirar um pouco dessa cultura do carioca de que:: éh ele
não procura um serviço de saúde... inclusive de pacientes que possuem plano de
saúde isso não é só da(...) do poder público... pessoas poderiam pagar uma
consulta ou possuem um plano de saúde e que o sintoma vai ali:: vai ali:: pa::::ssa
passa [...] (G1).

Na mesma proporção, os serviços de Atenção Especializada e Hospitalar ainda são
insuficientes para assistir, em um curto intervalo de tempo, toda a população, neste sentido, filas
poderiam ser evitadas e haveria um atendimento mais célere se o usuário estivesse sendo
acompanhado na Atenção Básica.

[...] quando há o agravo... a necessidade de urgência e de emergência ela esta
normalmente sendo aplicável a esse caso néh:: e aí a necessidade dele que poderia
ser resolvida pela via administrativa de maneira eletiva torna-se urgente [...] e o
poder público não consegue ofertar no mesmo prazo em que aquela pessoa
necessita do do:: seu tratamento... pela limitação de recursos... quando eu falo
recursos não necessariamente recurso financeiro mas de já ter um serviço:: a
estrutura no tamanho em que deveria ter:: [...] mas éh:::: eu acho que isso é muito
importante se a população tivesse uma cultura um pouco diferente muitos casos
deixariam de agravar:: e muitas internações hospitalares seria(...) seriam
desnecessárias [...] (G1).
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Outro fator, de acordo com os relatos, que compromete a produção do cuidado é a
repercussão das decisões do Judiciário, que permitem a satisfação momentânea de uma dada
pretensão, ou seja, o atendimento de uma demanda é garantido pelo sistema de justiça, quando
ajuizada a pretensão, e não pelo sistema de saúde, impossibilitando o adequado acompanhamento
do cidadão, ao longo do tempo.

[...] éh:: eu acho que ele tem... o Judiciário:: ele deve ser visto sim como uma:: arena
própria:: até pra/ que se tenha a observância e a garantia desses direitos sociais e
fundamentais néh:: no caso éh:: o direito à saúde... mas ele gera um:::: muitas vezes
um prejuízo pra/ esse próprio paciente... éh:: em primeiro porque esse paciente:: éh::
quando ele busca o Poder Judiciário embora ele possa de alguma forma receber ali
aquela prestação sanitária que ele busca... éh:: isso dignifica muitas vezes até tirá-lo
do sistema de saúde para coloca-lo numa/ via torta... numa/ via paralela que é a via
do sistema de justiça... e que vai garantir pra/ ele algum tipo de atendimento pelo
sistema de justiça mas não pelo sistema de saúde... então:: éh:: esse paciente vai
muitas vezes ter ali o recebimento daquele tratamento:: mas ele não vai ser
acompanhado... ele não vai(...) a evolução daquilo não vai ser nem vista pelo::
sistema de saúde... ele tá/ sendo garantido de uma forma excepcional pelo sistema
de justiça... éh:: então:: enfim... mudanças de tratamento:: o efeito daquele
tratamento sobre o paciente:: enfim:: isso muitas vezes acaba sendo negligenciado
e:: enfim... e o paciente fica ali pretensamente tendo/ sua pretensão sanitária
assumida néh:: garantida mas... éh:: sem nenhum tipo de base segura pra/ se dizer
que realmente aquilo tá/ gerando saúde néh:: ou bem-estar néh:: praquele/
paciente... porque sem acompanhamento ele se perde [...] o sistema de justiça... o
processo judicial ele tem dificuldade até de absorver essa demanda pelas
peculiaridades dela... de saúde [...] já no pedido inicial você delimita qual é o seu
pedido... e não se pode alterar este pedido néh? ao longo do processo [...] enfim...
outras doenças podem surgir e aquele paciente acaba não sendo acompanhado... e
mais do que isso... bom... há a necessidade então de mudança de tratamento:: o
paciente tem que ir de novo buscar o seu advogado e aí entrar com aquela
demanda... aquela demanda tem que ser apreciada pelo juiz... o juiz vai ter que
intimar novamente a parte pra/ que o Estado:: enfim:: no caso de uma ação movida
contra os entes públicos... aí vai ter que sair um oficial de justiça... entrega o
mandado ou então ouve previamente... enfim:: é uma lógica que ela não é
compatível mesmo com uma lógica de tratamento de saúde... então:: esse que é
o:::: grande néh:: obstáculo aí néh:: pra/ essa integração... pra/ esse acoplamento
entre esses dois sistemas... o sistema de saúde e o de justiça [...] (PE10).

Representantes do sistema de saúde apontam a ausência de um olhar individualizado por
parte do sistema de justiça, devido à atuação mecanizada frente ao montante de processos
submetidos à julgamento, o que compromete a análise das particularidades e especificidades de cada
caso.

[...] como é uma atuação muito mecanizada [do Judiciário] pode até acontecer isso
mesmo:: o processo vai andando que assim você não está nem analisando a
situação do caso concreto do paciente... néh? o sistema de justiça vai andando::
enfim:: porque tem que atender meta:: tem que prestar contas enfim aos seus
órgãos de controle também então vai atuando... enfim::... mais sem olhar o paciente
néh? [...] (PE10).

Os participantes da pesquisa relatam distintas percepções e modos de reconhecimento de
seus protagonismos na produção do cuidado.
Os representantes do Judiciário não tem um contato direto com o cidadão-demandante,
apresentam uma práxis de atuação pautada na análise de provas técnicas e na observância da
aplicabilidade dos direitos estabelecidos, neste sentido, por não haver um contato presencial com o
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cidadão e por não estarem diretamente associados à assistência em saúde, não expressam ser parte
de um cuidado, mas responsáveis pela efetividade do direito à saúde.
Parte dos entrevistados indicam que, independente da pessoa ou da condição em que se
encontra, a atuação tem uma mesma direção, garantir o que a Constituição determina e que não foi
efetivado pelo Executivo, logo, a atividade-fim do Judiciário é ser responsável pela defesa,
implantação e implementação dos direitos de todo e qualquer indivíduo.

[...] são casos comuns... frequentes... com argumentos semelhantes... aqui não tem
isso [cuidado] nos pautamos na prova material... não tenho contato com o paciente e
isso não influencia na decisão [...] (D2).

Há também, de acordo com quem julga, um olhar direcionado ao demandante, sua condição
e o reconhecimento de sua vulneralidade, ou seja, considera-se todo o contexto, paralelamente à
análise da prova técnica e do direito.

[...] mas é lógico... é aqui(...) aqui eu tenho o patrimônio:: eu tenho a saúde da
pessoa... uma pessoa que vem pedindo um determinado remédio... porque sofre de
esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla são doenças pavorosas...
doenças cerebrais e da coluna pavorosas... e eu:: eu:: procuro julgar realmente
atento ao que está acontecendo... eu não julgo tese... eu sou um juiz(...) um
desembargador que não julga teses... isso quer dizer:: apresenta uma tese e aquilo
ali vai embora porque já tá/ pronto no computador e acabou... eu procuro julgar
fatos... a não ser que a matéria seja só de direito é claro... mas não é... no caso não
é:: néh? [...] então cumpriram... o senhor vê que cumpriram... é uma coisa que foi
muito bem fundamentada () modéstia parte fundamentamos muito bem isso aí...
porque tinha que ser mesmo... agora o senhor vê como é grave néh:::: ela faleceu
[...] (D4).

O representante do Ministério Público se coloca como protagonista, ou parte, do cuidado,
indicando que os casos relacionados à saúde são complexos, onde, por vezes, acaba ocorrendo um
envolvimento emocional, empático, que impacta em sua própria saúde.

[...] sim néh? acho que sim [envolvido com o cuidado] é uma área assim que apesar
do resultado as vezes ser imediato:: as vezes demora tanto que você vê muita
gente:::: se perde muita gente:: você vê as pessoas realmente morrendo:::: a
demanda é muito intensa assim:: todas as demandas de saúde são muito densas
néh? e:::: tanto que quando teve a crise em dezembro eu perdi dez quilos:: ((risos))
[...] (P12).

O cidadão é sensível à todo encontro com os profissionais envolvidos, seja direta ou
indiretamente, a percepção da atenção, do respeito, da consideração de seu caso, é muito importante
para o tratamento.
O usuário experiencia o cuidado e se sente parte fundamental, seja na luta, resistência, fé
e/ou esperança, todas essas potencialidades são acentuadas quando se sente amparado pelos
profissionais.
O defensor público se reconhece como parte do cuidado, seja no acolhimento humanizado,
na responsabilidade ou na segurança que passa ao cidadão-vulnerado.
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[...] com certeza... eu me sinto total parte do SUS... total... [...] esse cuidado... o
acolhimento e a humanização pas(...) tem que ser também pela gente [...] eu já
tenho uma experiência de anos... então eu já consigo me manter calma para
acalmá-lo [cidadão] néh? eu não posso éh:: entrar em pânico [...] quando a gente
desaba junto com eles:: a gente acaba éh:: enfraquecendo eles... e a gente tem que
ser forte néh? e tem que ter esse preparo... é uma forma de cuidado e tem que
explicar bem... tem que dizer “ó:: tudo vai tá/ sendo feito por aqui... fica calmo... vai...
descansa... que agora essa parte é com a gente” [...] agora eu nunca posso entrar
em desespero sabe:: não posso fazer isso... se não eu vou deixar ele mais
desesperada ainda... tenho que passar pra/ ele a segurança de que vai tá/ tudo
certo... vai... espera... que tudo vai estar sendo feito aqui... se não for... volta aqui
que a gente vai tá/ aqui pra/ atender o senhor novamente... e com firmeza... porque
se não a pessoa começa(...) se a gente não dá segurança quem vai dar? néh? [...]
(DP11).

Os representantes do Executivo, pela própria finalidade de seu poder estatal, sentem-se
corresponsáveis pela coprodução do cuidado, na medida em que encontram os usuários, que avaliam
suas demandas e que desempenham suas funções para acolhê-los de modo humanizado.

[...] eu me sinto parte desse cuidado... de todo o processo [...] (G7).
[...] claro... sim:: [envolvido com o cuidado] sim:: sim... a gente fica numa/ situação
muito delicada... porque você vê uma pessoa precisando do medicamento pra viver
néh::... então ele acha que a esper(...) a última esperança dele acaba sendo aqui o
setor néh::... pra/ ele atender o pleito dele... muitas das vezes o paciente vem um
pouco alterado... como há um percurso pra/ ele chegar aqui... então leva-se alguns
meses talvez... algumas negativas... então ele de repente já chega aqui como(...)
muito estressado:: muito:: entendeu? e aí a gente dentro da equipe tenta da melhor
forma tá/ atendendo o paciente... a gente... tem casos que a gente fica realmente::::
é complicado néh:::: e que a gente tenta da melhor forma [...] (G3).

Assim como relatado pelo representante do Ministério Público (sintético), é comum a
complexidade desses casos causar impacto emocional, o que também foi relatado por profissional do
Executivo, que lida diretamente com os usuários do sistema público de saúde.

[...] a gente tem contato o tempo todo [com o usuário]... é muito triste:: é uma
realidade que a gente as vezes fica numa/ situação que – eu vou ser bem sincera –
as vezes o hospital... o diretor ((diz)) “ah entra com a ação”... ele não toma nenhuma
medida e passa a medida que deveria ser dele pra/ gente aqui pra/ tentar resolver
(...) então... a gente fica numa/ situação bem delicada... temos regras a seguir... o
assistente social faz o atendimento... o farmacêutico tá/ no térreo pra/ dar uma
orientação e tudo o mais:: mas é bem complicado... eu te digo que éh::(...) tem dias
que a gente vai embora pra/ casa chorando em uma situação que a gente não pode
resolver de maneira tão/ rápida... entendeu? [...] (G3).

Há representantes do Executivo que, apesar de se reconhecerem como parte do cuidado, são
conduzidos, pela própria atribuição do cargo, a uma atuação padronizada e voltada para a regulação,
mais focada na análise da demanda e nos processos técnicos do que no próprio usuário.

[...] considero sim o NAT como um cuidado tanto do Judiciário quanto do Executivo...
porque a gente também busca utilizar essa estrutura para tentar entender o perfil da
demanda néh e tentar:: dentro do Executivo propor alternativas para a a diminuição::
dessa situação toda:: ou da raci(...) e aí posteriormente da racionalização de
recursos [...] então:: se o medicamento tiver segurança e efetividade já muito
definidos éh::: e se o custo puder ser::... diminuído néh:: para uma compra regular
néh:: entendendo que aquela demanda será regular também éh:: cabe avaliação e o
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NAT pode proporcionar essa discussão néh [...] o importante é que as linhas de
cuidado estejam cobertas e que as(...) os protocolos estejam atualizados... ou seja
eles estão avaliando tudo que há disponível no mercado... tendo isso há uma
maneira de:: definir que a coisa está... no seu devido lugar [...] não cabe ao NAT::
cabe a área técnica definir essa padronização mas... só por poder apontar uma
discussão da para me sentir parte do cuidado do ponto de vista do Executivo e aqui
dentro do Judiciário existem processos que a gente consegue apontar um possível
dano ao paciente... então:: não tem como não considerar o NAT parte desse cuidado
dentro do Judiciário também [...] (G1).

Neste último caso, não estabelecer um contato direto com a parte autora, permite ao órgão do
executivo, a imparcialidade desejável de sua atuação.

[...] o NAT não atende ninguém néh... o NAT não atende a parte autora... o NAT não
atende advogado muito menos () eles nem chegam aqui ((risos)) [...] justamente pra
que a gente possa mostrar:: a nossa imparcialidade... porque se você tiver a
indústria aqui dentro próxima:: advogados:: a parte:: éh éh:: você não(...) já fica ali
com uma janela aberta para que possam apontar uma imparcialidade... e não é que
a gente tenha medo de que apontem... mas pra gente ser imparcial é importante...
não ter contato com o paciente néh::... você imagina um técnico:: a gente tem uma
equipe grande que fica no terceiro andar... imagina um paciente chegando com::
com:: uma sintomatologia aparente éh éh:: a equipe do NAT é de seres humanos e
em algum momento alguém pode se sensibilizar mesmo sem saber nem quem é
“meu Deus que situação... quem é essa pessoa” então para que nem isso ocorra::
porque a nossa assessoria é para o magistrado... éh:: embora tudo que seja
necessário para o paciente a gente considere:: [...] (G1).

O representante da Procuradoria do Estado aponta, enfaticamente, não ser um agente de
cuidado, alegando que seu bias não permite adotar essa posição, que poderia gerar o risco do
sistema de justiça pretensamente assumir uma atribuição que faz parte do propósito do Executivo, da
gestão em saúde, podendo até desconsiderar questões técnico-sanitária essenciais.

[...] não somos agentes de cuidado:: de jeito nenhum... nós não somos nem nunca
poderemos ser néh? não é a nossa expertise... não somos treinados pra/ isso [...]
nem acho que podemos – nós do sistema de justiça – nos colocar como agentes de
cuidado néh? acho que até muitas vezes essa é uma visão equivocada que esta se
colocando que é o sistema de justiça que alimenta(...) enfim:: quer assumir a
posição do sistema de saúde... o que nunca vai acontecer... e não tem condição de
acontecer pela própria – vamos dizer – forma como o Judiciário atua... não... é
impossível que ali seja sede:::: ali de cuidado [...] (PE10).

Para o procurador, o papel primordial da procuradoria é facilitar a interlocução entre o
Executivo e o Judiciário, neste sentido, se reconhece como um agente de tutela e proteção, ao invés
de um agente de cuidado.

[...] pelo menos a gente aqui na procuradoria néh? e as procuradorias de Estado de
Município e advocacia da União:: acho que o papel que nós temos importante é esse
papel de trabalhar nessa interlocução entre os dois sistemas... que é então:: receber
do sistema de saúde néh as informações relacionadas as políticas públicas de
saúde e levá-la ao Poder Judiciário e insistir para que o Poder Judiciário(...) e aí já
transformando éh:: a linguagem:::: porque a gente tem que transformar uma
linguagem técnico-sanitária numa argumentação técnico-jurídica néh? para que o
sistema de justiça entenda e compreenda aquelas razões técnico-sanitárias... então
eu acho que esse é o nosso papel... mas de longe não somos agentes de cuidado
néh? de atenção a paciente... somos sim... na realidade é::... agentes de tutela e de
proteção [...] (PE10).
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Com base no sentido e percepção, relatado pelos participantes, o cuidado é associado,
predominantemente, à atividade assistencial, deste modo, uma expressiva parcela dos participantes,
que atuam no sistema de justiça, atribuem o protagonismo, na produção do cuidado, aos
representantes do sistema de saúde.

Análise
As influências do complexo médico-industrial contribuem para a expressividade da
judicialização da política de medicamentos.
Em um sistema capitalista, baseado na livre comercialização de bens privados e na irrefreável
liberdade dos setores de produção, a indústria farmacêutica está sempre inovando, para garantir o
seu crescimento, desenvolvimento, manutenção e/ou sobrevivência, em um mercado competitivo,
caracterizado pelo frequente lançamento de produtos com alto valor agregado, que geram impacto
negativo sobre as finanças, quer sejam privadas, pessoais, ou públicas, que procuram garantir uma
atenção farmacêutica integral.
Embora sejam desejáveis as inovações, o lançamento de novos produtos ocorre de modo
deliberado e muito célere, onde, frequentemente, pequenas alterações na composição de fármacos
são apresentadas como inovações, de alto custo, que exigem o desenvolvimento de estratégias de
captação de consumidores para a comercialização e obtenção dos lucros esperados.
Neste cenário, para que haja sustentabilidade em uma economia de mercado, as indústrias
desenvolvem pesquisas estratégicas e estratégias de abordagem para garantia de mercados
consumidores.
As pesquisas estratégicas de desenvolvimento e inovação, acompanham as tendências do
mercado, considerando a abrangência e o volume de potenciais consumidores das inovações, o que
justifica o desinteresse por implementar pesquisas para nichos específicos de consumidores, como é
o caso de pessoas portadoras de doenças raras, que enfrentam a carência de opções, como os
medicamentos órfãos, ou a inexistência de produtos para o tratamento de suas condições, visto que,
o alto custo e o escasso mercado consumidor, torna inviável e pouco lucrativo o investimento em tais
pesquisas.
Além das pesquisas de desenvolvimento e inovação, são realizadas pesquisas que procuram
demonstrar a eficácia, eficiência e efetividade dos produtos recém-lançados, consubstanciando a
medicina baseada em evidências, cuja literatura cientifica, é o principal parâmetro de análise, escolha
e decisão, no âmbito individual, pelos profissionais-prescritores, e no âmbito coletivo-político, pelos
órgãos públicos de autorização da comercialização, incorporação e padronização de medicamentos,
respectivamente, ANVISA, CONITEC e órgãos do Executivo.
Muitas dessas pesquisas, contam com apoio e cooperação de órgãos públicos, recursos
esses que, empenhados no desenvolvimento e inovações de medicamentos, geralmente, não são
convertidos em custos diferenciados para a aquisição de tais produtos.
No escopo dessas pesquisas, o foco não é apenas nos eventuais benefícios para a saúde,
advindos com as inovações, procuram, também, estudar as patologias e estabelecer os critérios de

200

qualidade, os padrões de normalidade e os riscos à saúde, definindo o que é patológico e a sua
associação com a respectiva terapêutica, que acabam influenciando diretamente as prescrições
médicas e favorecendo a medicalização.
Os

resultados

dessas

pesquisas,

também,

fundamentam

os

argumentos

dos

desenvolvedores, na apresentação dos produtos recém-lançados, para a manutenção de mercados
ou conquista de novos mercados.
Para a garantia de mercados consumidores, a indústria, através de seus representantespropagandistas, desenvolvem diversas abordagens para distintos representantes sociais, desde
profissionais-prescritores até instituições públicas, podendo oferecer benefícios financeiros tanto para
a prescrição, quanto para a dispensação de seus produtos.
A solicitação de incorporação no SUS é uma dessas estratégias, o que pode ser constatado
quando se observa os processos submetidos à apreciação da CONITEC, onde, a expressiva maioria
é movida pela livre iniciativa de laboratórios farmacêuticos.
A indústria busca, também, uma abordagem direta nos serviços do SUS, procurando
apresentar seus produtos diretamente aos gestores, em uma tentativa de efetivar um lobby direto
com o setor público.
Essas abordagens, dos setores públicos, acabam sendo infrutíferas para os grandes
laboratórios, seja por barreiras estruturais ou operacionais, dos próprios serviços, que não facilitam
esse contato, ou pela própria regulação, que procura blindar as ofertas e os recursos públicos dos
interesses econômicos de mercado.
A estratégia da indústria, que tem oferecido maior êxito, na garantia de consumidores, é a
abordagem direta do médico-prescritor, em seus próprios consultórios, pelos propagandistas, que
apresentam os lançamentos, oferecendo ou não benefícios financeiros, que vão desde monetários,
até viagens para congressos ou investimento na infraestrutura de estabelecimentos médicos, tal
aproximação, tem gerado um acréscimo de demandas por medicamentos de alto custo e garantido
uma alta lucratividade, em virtude do maior volume de vendas, garantidas, muitas vezes, pela
judicialização que tende a ser favorável às pretensões prescritas ao cidadão.
Assim, o direcionamento de prescrições médicas, pela indústria, tem contribuído para o
incremento da judicialização da política de medicamentos oncológicos de alto custo.
Essa influência, indireta, da indústria nas deliberações do Judiciário, encontrou força no poder
da prescrição médica, visto que, a decisão do Judiciário é condicionada pela escolha e decisão do
médico-assistente, através da prescrição, o que permite garantir o setor público como o seu maior
consumidor, assim como, pode permitir, de acordo com a expressividade do ajuizamento de
demandas, a incorporação de medicamentos no SUS.
Portanto, com a influência direta sobre o médico e indireta sobre o Judiciário, a indústria,
oportunamente exercendo o seu lobby, vale-se do direito à saúde, constitucionalmente reconhecido, e
de sua ampla defesa, pautada na assistência farmacêutica integral, assim, descobriu um modo
estratégico de garantir o setor público, através do Executivo, como um dos principais consumidores
de seus produtos, a despeito da regulação pública de medicamentos.
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Essa estratégia torna-se ainda mais visível, quando se observa o apoio financeiro que os
grandes laboratórios oferecem a instituições sociais, como as associações de pacientes, onde, com a
finalidade de promover o ajuizamento de ações exigindo o fornecimento do medicamento pelo poder
público, passam a facilitar o acesso de usuários a médicos e advogados, que representam seus
próprios interesses, e, em determinados casos, em detrimento das reais necessidades dos cidadãos;
das barreiras regulatórias de preço nacional, especialmente os medicamentos importados; e, da
preservação da livre concorrência.
Deste modo, nessa ética de mercado, os interesses da indústria estão acima das
necessidades e do bem-estar dos cidadãos, violando a dignidade humana para a satisfação de
interesses econômicos, o que tende a ser prejudicial para a defesa da vida, podendo promover a
potência de morte. Assim, em verdade, o bem-estar do cidadão é utilizado como um subterfúgio para
alcançar os lucros esperados.
De acordo com os relatos, muitos médicos que, além de prescreverem, também participam
das pesquisas fomentadas pela indústria para validação científica do uso de medicamentos recém
desenvolvidos, são um veículo para a concretização dos interesses bioeconômicos da indústria
farmacêutica.
Cabe ressaltar, que a análise e a interpretação dos elementos dessa categoria,
especialmente em relação à prática médica, ajustam-se à realidade e ao contexto da saúde pública
no Brasil, pautada em um modelo assistencial de vigilância em saúde, que procura, simultaneamente,
ressignificar a prática em saúde na perspectiva de atenção biopsicossocial, centrado no usuário e
com enfoque relacional, que valoriza a subjetividade na produção do cuidado, e romper com a
hegemonia do modelo biomédico, centrado na doença, com enfoque na relação causa-efeito
(curativista), com a prescrição de tecnologias terapêuticas de alto custo, ao invés das equivalentes de
baixo custo.
Partindo da premissa de que, na prática médica coexiste a influência desses dois modelos,
que se traduzem, eticamente, em princípios e valores que orientam a ação e determinam o produto
ou resultado final, entende-se que a ação médica pode ser orientada pelos parâmetros de uma ética
biomédica ou de uma ética de cuidado.
Os parâmetros dessa ética biomédica
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advêm da ação profissional pautada ou influenciada

pelo modelo biomédico, centrada na doença que, consequentemente, resulta na medicalização ou no
uso extensivo de biotecnologia.
Os parâmetros de uma ética de cuidado
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advêm da ação profissional pautada ou

influenciada pela atenção biopsicossocial, centrada no usuário e sua complexidade, no seu adequado
26

A ética biomédica tratada aqui não se refere aos “princípios de ética biomédica” apresentados por Beauchamp
e Childress, na obra de mesmo título, publicada em 2011. De acordo com as perspectivas adotas nesta análise,
interpretamos que os “princípios de ética biomédica” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011) estão implícitos entre
os parâmetros da ética de cuidado que, por sua vez, “[...] se expressam pelo manejo das tecnologias de trabalho
e as subjetividades que operam também na produção do mundo do cuidado na saúde” (FRANCO; MERHY,
2012, p. 152), logo, a produção de um cuidado ético e reconhecido pelo usuário, pressupõe, entre outros fatores,
a beneficência, a não-maleficência, a autonomia e a justiça.
27

A noção de ética de cuidado que adotamos para este estudo é distinta da noção filosófica de ética do cuidado
desenvolvida por Carol Gilligan [GILLIGAN, Carol. In a different voice: psychological theory and women's
development. 3. ed. Cambridge, US: Harvard University Press, 2003. 184 p.] e Noddings [NODDINGS, Nel. O
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acolhimento, na escuta qualificada, na construção de uma relação produtiva e significativa, na
responsabilidade que, consequentemente, resulta em um melhor atendimento das reais necessidades
do usuário, procurando garantir a autonomia, a defesa e a qualidade da vida.
Ressalta-se que, toda a ética abrange o cuidado, mas nem todo cuidado é ético,
especialmente, quando a intencionalidade de uma parte contraria o resultado esperado pela outra.
No campo da saúde é no encontro com o “outro”, no espaço intersubjetivo de produção, que
se expressa o cuidado, onde, as partes podem adotar distintas orientações éticas, de acordo com
seus interesses, capazes de influenciar o modo de cuidar que, por sua vez, influenciará no resultado,
que pode ser reconhecido, pelo cidadão-vulnerado, como um cuidado ético e, portanto, resolutivo às
suas necessidades e que cumpre a sua finalidade de defender a vida, ou seja, um cuidado que é
orientado por uma ética que conduz à resolutividade da ação em saúde na medida em que promove a
potência da vida, qualificada e autônoma no espaço da corresponsabilidade, neste caso, há uma
convergência de interesses entre o profissional e o vulnerado; ou, um cuidado insatisfatório que não
cumpre a sua finalidade de defender a vida, onde a vida é capturada ou submetida a um poder que
tende a destituir a sua autonomia e potência, e, portando, na medida em que se distancia de uma
ética que orienta a resolutividade da ação em saúde, se aproxima de uma ética que orienta a
satisfação de outros interesses, como é o caso dos interesses econômicos, neste caso, os interesses
do profissional e do vulnerado são divergentes.
Assim, o exercício do saber-poder médico, através da prescrição, de um modo, pode ser
orientado pelos parâmetros de uma ética de cuidado, que pode expressar um agir bioético, centrado
no vulnerado e direcionado ao cuidado em saúde e, portanto, conduzido pela relação produtiva,
responsabilidade e resolutividade, onde o medicamento é prescrito após o profissional julgar de que
se trata realmente da melhor escolha disponível no mercado para o caso do paciente. De outro modo,
exercício do saber-poder médico, através da prescrição, pode ser orientado pelos parâmetros de uma
ética biomédica, que pode ocultar um agir conveniente, centrado na biotecnologia e direcionado à
oferta do mercado, onde o medicamento é prescrito para a satisfação de algum interesse pessoal,
sob a pretensa justificativa de que se trata da melhor escolha, para o tratamento do paciente.

cuidado: uma abordagem feminina à ética e à educação moral. Tradução de Magda Lopes. São Leopoldo, RS:
Unisinos, 2003. 256 p.], onde, o cuidado como uma “voz diferente” é indicado como relativo, essencialmente, ao
gênero feminino, aplicável no domínio privado, no espaço das relações em uma lógica indutiva que, por sua vez,
é antagônica à ética da justiça (podendo também assumir com essa uma posição complementar) que, por sua
vez, traduz o universo masculino e é aplicável no domínio público em uma lógica dedutiva. Deste modo, na
fronteira entre o campo da saúde e da filosofia, procuramos trabalhar a noção de ética de cuidado além das
questões de gênero, adotando uma perspectiva ontológica do ser humano que se aproxima da abordagem de
Heidegger [HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradução de Marcia Sá Cavalcante Schuback. 15. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2005. v. I. 325 p.], onde, o cuidado é a totalidade existencial de toda estrutura ontológica [dasein] do
“ser-aí”, que representa não apenas a presença, mas também o ato e o modo de se manifestar enquanto “serno-mundo” e “ser-com-os-outros”, no sentido em que “[...] o outro vem ao encontro em sua co-presença no
mundo” (HEIDEGGER, 2005, p. 171). Assim, entende-se por ética, um sentido amplo de construção do sujeito no
mundo, e cuidado, como modo de se manifestar no mundo, em relação de si-mesmo-como-outro (ser-aí ou serno-mundo) e si-com-o-outro (ser-com-os-outros) (RICOEUR, 2014). No campo da saúde, é no encontro com o
“outro”, no espaço intersubjetivo de produção, que se expressa o cuidado em saúde, onde, a ação profissional
orientada pela ética de cuidado é potência para redefinir e reorganizar o significado de uma vida qualificada e
autônoma no espaço da corresponsabilidade, partindo da premissa de que o “outro” reconheça esse cuidado
como ético, ou seja, como resolutivo às suas necessidades.
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Neste último caso, o cuidado com a saúde de seu paciente pode ser o pretenso fundamento
da prescrição, mas não é a principal intencionalidade do prescritor, ele pode, inclusive, estar unindo o
útil ao agradável.
Em relação à abordagem dos médicos pelas indústrias farmacêuticas, indica-se que, mesmo
não havendo oferta de benefícios, as visitas dos propagantistas, por si só, são responsáveis por
induzir o médico a prescrever determinados produtos, tanto por gerar o conhecimento acerca da
inovação, quanto por permitir o convencimento de que se trata da melhor escolha.
De fato, o produto pode ser diferencial e essencial para o caso em questão, contudo, a
escolha pode estar centrada mais nos interesses bioeconômicos, no biologicismo e no curativismo,
do que na necessidade do cidadão para a produção do cuidado com a sua saúde, o que pode
contribuir para a ampliação dos domínios da medicalização (controle do corpo individual ou do corpo
social, pela prática médica, com o uso extensivo de tecnologias) e da medicamentalização (mente
sob controle, pela prática médica, com o uso extensivo de tecnologias), na mesma medida em que
conduz o cidadão a um litígio com o Executivo, para o atendimento da referida demanda. Isso se
torna ainda mais grave, quando não ocorre a alteração da prescrição por outro medicamento
equivalente ou alternativo de igual ou melhor eficácia.
As decisões do Judiciário são médico-centradas, passam pelo crivo e pauta-se na decisão
biomédica, consoante com o que está determinado na prescrição, e não cidadão-centradas ou
pautada nos riscos e benefícios associados a tais escolhas, até pela ausência de meios que
determinem uma avaliação qualificada, pelo Judiciário, das pretensões em questão, assim,
desconsidera-se a interveniência de interesses econômicos que podem estar por trás das demandas,
ao passo em que se valida o médico como um agente ético e responsável pela assistência do
cidadão em questão. Essa concepção se consolidou ao longo do tempo como reflexo do
desenvolvimento biomédico, passando a elevar o médico ao status de um agente responsável pela
cura, possivelmente desinteressado de pretensões, que não as relacionadas à atenção a saúde do
cidadão, no entanto, deve-se considerar o fato de que essa responsabilidade, do agente curador e
não cuidador, pode estar revestida de interesses que podem conduzir à capitalização da vida.
Portanto, as deliberações do Judiciário podem ser influenciadas, indiretamente, pela ética de
mercado, que pode estar orientando a prescrição do médico, e/ou, diretamente, pela ética biomédica,
através do poder atribuído ao médico que o exerce por meio da prescrição e pela crença de que os
profissionais habilitados para este fim agem de modo bioético, procurando adotar as melhores
escolhas para a proposição de um tratamento, assim, por não ser objeto em juízo, não se julga a
coerência da prescrição, confia-se no que foi redigido no laudo e que, por sua vez, é atribuído à sua
responsabilidade como profissional de saúde.
Em um eixo diametralmente oposto, encontra-se a ética utilitarista, que orienta a regulação
governamental, considerando como boa conduta, a utilidade proporcionada a um cidadão e que
possa ser estendida a toda uma coletividade, em outras palavras, prevê o bem-comum através de
escolhas que contemplem o maior número de pessoas, o que acaba excluindo necessidades
individualizadas ou excepcionais.

204

As ações do setor público, orientadas por uma ética utilitarista, também são revestida por
interesses econômicos, não com o objetivo de auferir lucros, mas de adquirir economicidade nas
provisões, assim, as escolhas administrativas são pautadas na relação custo-benefício e no uso
racional de tecnologias, neste sentido, muitos medicamentos essenciais e diferenciais de alto custo,
não são incorporados e padronizados no SUS, pois seria dispendioso ofertá-los a um grande número
de pessoas. Neste caso, é menos oneroso cumprir mandados, só dos que acessam o Judiciário, ao
invés de disponibilizar determinada tecnologia terapêutica para todos.
Nesta lógica, a regulação, orientada pelos parâmetros de uma ética utilitarista, procura
garantir a eficiência no planejamento e no gasto público para a aquisição dos produtos que serão
fornecidos ao cidadão, portanto, procura minimizar o impacto dos eventuais interesses econômicos
das indústrias farmacêuticas e de profissionais prescritores, logo, a regulação, orientada por uma
ética utilitarista, estabelece uma relação de oposição com as ações sob influência de interesses
bioeconômicos, que podem ser orientados pela ética de mercado e/ou ética biomédica, neste caso,
representa uma política sobre a vida que age em defesa da vida.
Entretanto, a adoção desse parâmetro ético-utilitarista na regulação, pode ser responsável
pela não incorporação e padronização de medicamentos diferenciais, essenciais e de alto custo, que,
de fato, trariam grandes benefícios quando prescritos, neste caso, representa uma política sobre da
vida que pode trazer prejuízos à saúde e qualidade de vida do cidadão.
Deste modo, frequentemente, os atos orientados por essas perspectivas éticas não são
usuário-centrados, o Judiciário pode estar atendendo interesses econômicos que visam aumento de
vendas e lucro, seja da indústria ou do médico-prescritor, por ter uma decisão médico-centrada,
podendo até gerar prejuízos para o tratamento do cidadão em questão. Do mesmo modo, o Executivo
procura garantir a efetivação do direito à saúde a partir de escolhas economicamente viáveis, de
acordo com os recursos disponíveis, com decisões coletivo-centradas, que acabam excluindo o
cidadão, cujas demandas específicas não são contempladas na equação governamental. Também do
mesmo modo, a regulação pode gerar prejuízos à saúde do cidadão por não incorporar, padronizar
ou fornecer medicamentos diferenciais, assim como, comprometer o início imediato do tratamento,
como no caso da lei dos 60 dias, que corresponde a um período administrativamente possível para o
atendimento da demanda, mas pessoalmente inviável para uma enfermidade de evolução rápida,
podendo gerar um impacto negativo no estadiamento da doença e na proservação do paciente.
Embora, no contencioso, as ações estejam centradas, fundamentalmente, na demanda e na
economia, sejam por interesses econômicos ou por interesses de economicidade, a grande maioria
dos entrevistados se consideram protagonistas do cuidado que é produzido com o cidadão, revelando
a percepção e o sentido que atribuem a esse termo.
Dentre os sentidos atribuídos ao cuidado, destacam-se: prudência e prevenção de algum
risco ou dano; atenção, acolhimento e atendimento humanizado; e, defesa e aplicabilidade prática do
direito.
No cuidado que expressa um sentido de prudência e prevenção de algum risco ou dano, cuja
a responsabilidade é atribuída ao cidadão, parte dos representantes do sistema de saúde, tem a
percepção de que o desinteresse e a descrença do cidadão compromete a continuidade do
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acompanhamento de seu estado de saúde no SUS, indicando que, o atendimento seria mais célere e
haveria menos filas, se houvesse um acompanhamento desde a Atenção Básica, o que não ocorre
em grande parte dos casos, onde, o paciente já chega em uma unidade doente ou nem procura o
fluxo de atendimento no SUS, já procura diretamente o serviço de alta complexidade ou recorre ao
atendimento particular, posteriormente, ajuizando ações sem que houvesse um contato prévio com o
sistema de saúde.
Outros representantes do sistema de saúde sentem-se corresponsáveis pela produção do
cuidado, atribuindo um sentido de atenção, acolhimento e atendimento humanizado, onde a empatia
e a sensibilidade são apontadas como elementos essenciais para a continuidade, acompanhamento,
celeridade e um encaminhamento objetivo, do usuário no fluxo de atendimento do SUS, procurando
resgatar a sua acreditação no serviço público.
O defensor público, embora atue no sistema de justiça, também se reconhece como
protagonista do cuidado, seja no acolhimento humanizado ou na segurança que passa ao cidadãovulnerado.
O representante do Ministério Público também se reconhece como protagonista do cuidado e,
assim como alguns representantes do Executivo, por entrarem em contato direto com o cidadão,
acabam cumpliciados emocionalmente com os casos, um envolvimento empático, que as vezes
causam um impacto negativo sobre suas próprias condições de saúde.
Um dos representantes do Judiciário indica ser fundamental apreciar cada caso com
sensibilidade, considerando todo o contexto que envolve o cidadão-vulnerado que recorre ao sistema
de justiça em defesa dos seus direitos.
Por outro lado, não haver contato direto com o cidadão, permite garantir a imparcialidade
desejável da atuação de alguns representantes do Executivo e do Judiciário, por permitir que a
empatia e sensibilização não comprometam o juízo profissional.
A maior parte dos representantes do Judiciário, entrevistados, indicam não ser parte do
cuidado assistencial e sim de um cuidado que procura garantir a defesa e aplicabilidade prática do
direito estabelecido constitucionalmente.
Embora, os representantes do Judiciário, indiquem que a análise de cada caso seja
individualizada, e não particularizada, rompendo com o atendimento burocratizado e mecanizado, os
representantes do Executivo refutam essa perspectiva, apontando justamente o contrário, que o
atendimento do Judiciário não tem como característica, o olhar individualizado, independente da
pessoa ou da condição em que se encontra, até pelo fato de não conseguirem acessar a
complexidade de cada indivíduo, suas histórias de vida, seus medos e anseios, assim, a atuação
seria mecanizada frente ao montante de processos submetidos à julgamento, o que compromete a
análise das especificidades de cada caso.
O acesso facilitado ao Judiciário permite a concretização mais célere do fornecimento inicial
da demanda ao cidadão, contudo, o Judiciário não dispõe de meios que possibilitem o adequado
acompanhamento da manutenção da dispensação durante o tratamento, do mesmo modo que, não
há um adequado acompanhamento do estado de saúde do cidadão e os benefícios advindos com o
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uso de determinada tecnologia terapêutica, especialmente, pelo sistema de saúde, visto que quem
deliberou foi o sistema de justiça.
Assim, o procurador entrevistado, reconhecendo-se como um agente de tutela e proteção,
indica que não cabe ao sistema de justiça, pretensamente, assumir uma atribuição que faz parte do
propósito do Executivo, que é ser um agente de cuidado, pois desconsideraria questões técnicosanitária essenciais, neste sentido, justas são as decisões que decorrem da atuação extrajudicial,
com a articulação entre o sistema de justiça e o sistema de saúde.
Enfim, qualquer que seja o sentido ou a percepção do cuidado, os cidadãos vulnerados serão
sempre sensíveis à todo encontro com os profissionais envolvidos, seja direta ou indiretamente, do
sistema de saúde ou de justiça, assim, expressam ser importante a atenção com que são escutados,
o respeito, a consideração de seus casos, para o restabelecimento da saúde.
Nesses encontros, pessoais ou impessoais, presenciais ou não, o agir e as decisões dos
profissionais, de acordo com os distintos parâmetros éticos adotados, podem potencializar,
positivamente, a luta, a resistência, a fé e/ou a esperança dos usuários, e, portanto, o cuidado pode
ser experienciado como potência da vida, por outro lado, podem refrear a potência, promovendo a
rendição, a resignação, a desistência, o ceticismo e a desesperança, e, portanto, o cuidado pode ser
experienciado como potência de morte.
Na microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo, em sentido amplo do pré ao póscontencioso, há o protagonismo de diversos profissionais, do sistema de saúde ou do sistema de
justiça, com a adoção de distintos parâmetros éticos e com distintas perspectivas de cuidado, que
orientam as suas ações que, por sua vez, são desempenhadas com distintos graus de liberdade e
autonomia, de acordo com as normas impostas por suas respectivas instituições, desvelando uma
práxis e um modus operandi que não devem ser negligenciados, pois, impactam diretamente na
qualidade da atenção produzida e na qualidade da vida a ser defendida. Logo, uma multiplicidade de
forças convergem, simultaneamente, para o cidadão-vulnerado, já afetado pela doença, afetando-o
de tal modo, que pode contribuir para a sua recuperação e defesa de sua vida ou pode prejudicar a
sua recuperação, conduzindo-o ao óbito ou acelerando o seu processo de morte.
A judicialização, que se expressa no contencioso, é desencadeada, fundamentalmente, pelo
embate entre a normalização médica, com a prescrição do medicamento, e a normalização
administrativa, onde o medicamento não é incluído na lista padronizada e não atende aos critérios
regulatórios, assim, quando o médico não altera a prescrição em atenção aos medicamentos
habitualmente fornecidos pelo Executivo, o cidadão fica desassistido.
O cidadão-vulnerado é objeto dessas éticas e a desassistência é o resultado de sua
objetificação, assim, é sujeitado à esse embate que o corre no duplo espaço entre a regulação e a
prescrição, entre a normalização político-administrativa e a normalização médica, deste modo, no
exercício da política sobre a sua vida e do biopoder, passa a ser alvo da burocracia e da regulação,
que o excluí das provisões estatais, ao mesmo tempo, em que é alvo de um saber-poder médico
dominante e hierarquizado que incide sobre a sua vulneralidade, o qual, passa a ser o fundamento de
sua luta para o atendimento das necessidades – não necessariamente as suas – apontadas pelo
prescritor.
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O direito à saúde, constitucionalmente estabelecido entre os direitos fundamentais sociais, e
a própria atuação do Judiciário na defesa desse direito, são potência para o cidadão, portanto, no
Judiciário há a possibilidade do exercício da política da vida e da biopotência, que se opõe à política
sobre a vida e ao biopoder exercido pelo Executivo, que gerou a sua desassistência.
O Judiciário, como um dos poderes do Estado, está inserido na arte de governar, que
contempla toda dinâmica do governo sobre a vida, contudo, quando acessado pelo cidadãovulnerado, passa a exercer o controle sobre a política pública operacionalizada pelo Executivo, em
uma relação autoimune, de oposição, de um Poder a outro do Estado, em defesa do direito à vida,
que advém do princípio prima facie do texto constitucional que é a dignidade da pessoa humana, e
em defesa do direito à saúde, um direito fundamental social, reconhecido, estabelecido e instituído
entre as normas constitucionais. O Judiciário, portanto, exerce uma política sobre a vida em defesa
da vida, capaz de potencializar os cidadãos em uma biopolítica dos de baixo, que oferece resistência
à política sobre a vida exercida pelo Executivo, que resultou ou que tende a resultar na
desassistência.
Ressalta-se que essa atuação do Judiciário ancora-se na defesa do direito e na satisfação da
necessidade expressa nas provas técnicas, ou seja, no laudo e na prescrição, assim, condicionar
plenamente a sua deliberação ao crivo médico, pode promover interesses divergentes das reais
necessidades do cidadão, como os interesses biomédicos e os de mercado, o que pode conduzir à
potência de morte, quando a decisão médica é orientada por uma ética biomédica, ou potência da
vida, quando a decisão médica é orientada por uma ética de cuidado.
O que está em questão não é a regulação da política e sim o direito à saúde e a indicação
terapêutica, do mesmo modo, o que está em questão é mais o que se pede, do que o próprio
cidadão, visto que, o Judiciário não dispõe de meios para compreender a complexidade do vulnerado
em questão e nem a efetividade do medicamento prescrito, assim, atribuí ao médico assistente, o
poder de decidir o que é melhor para o cidadão-paciente, respaldando, assim, a sua decisão final.
Ter a vida do outro em juízo exige a responsabilidade do profissional o que, automaticamente,
invoca a necessidade do cuidado, logo, atribuir a plena responsabilidade do cuidado com o cidadão
ao médico, reproduzindo a decisão que consta na prescrição, sem um olhar mais criterioso sobre a
demanda e as condições oferecidas pelo sistema público de saúde, permite ao Judiciário, sob os
efeitos da tutela do desconhecimento da matéria apreciada, isentar-se da responsabilidade sobre
aquela vida em juízo e seu eventual risco de morte.
Deste modo, na judicialização o poder decisório transita entre instituições do Estado, do
Executivo, em sua autonomia no macroespaço da produção da assistência à saúde, orientado por
uma ética utilitarista de perspectiva coletiva, para o Judiciário, em sua autonomia no controle da
política pública de medicamentos de alto custo, em uma perspectiva individual.
Por conseguinte, esse poder transita entre a instituição e o profissional-prescritor, ou seja, do
Judiciário para o médico, em sua autonomia e autogoverno no microespaço da produção da
assistência à saúde, que através do exercício de seu saber-poder, orientado pela ética biomédica ou
pela ética de cuidado, passa a conduzir a deliberação do Judiciário.
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Assim, pode-se dizer que o Judiciário é orientado por uma ética de cuidado direcionada à
uma relação produtiva, a responsabilidade e a resolutividade, e, portanto, centrada no cidadão; ou,
por uma ética biomédica direcionada à biotecnologia e à medicalização, centrada em interesses
bioeconômicos e influenciada pela ética de mercado.
A decisão do Judiciário é centrada no saber do médico e não, diretamente, na necessidade
do usuário, logo, ainda que com a regulação o Executivo procure garantir o seu poder decisório, não
ficando à mercê das imposições do mercado ou de interesses biomédicos, o poder é novamente
conduzido ao médico pelo Judiciário.
Parafraseando as três teses de Hirschman (1992), futilidade, ameaça e perversidade,
observa-se três ações/reações principais, sucessivas e orientadas por éticas distintas, na microjustiça
de medicamentos oncológicos de alto custo. Assim, pode-se dizer que as estruturas imponderáveis e
ingerenciáveis, pelo Executivo, como o mercado e o campo biomédico, encontraram no Judiciário um
modo de concretizar interesses e fazem com que qualquer ação política regulatória, pautada em uma
ética utilitarista, seja, nesses casos, inconsistente ou fútil. Assim, a orientação de uma ética de
mercado representa uma ameaça à sustentabilidade do sistema público de saúde integral, através do
assédio da indústria aos médicos que, orientados por uma ética biomédica, podem passar a agir de
modo imprudente, negligente ou de acordo com seus próprios interesses em prejuízo do cuidado, por
consequência, a perversidade é tanto o subterfúgio conivente com a prescrição ou a real
impossibilidade do Judiciário, no exercício da defesa do direito à saúde, em determinar o que seria a
melhor escolha ou a mais justa, que irá impactar diretamente nas condições de saúde do cidadão.
Essas orientações éticas, seja de mercado, biomédica ou utilitarista, podem conduzir a ações
não resolutivas, visto que, não são centradas no cidadão e expressam diversas intencionalidades
revestidas de uma promessa de cuidado ético, ou seja, as decisões são tomadas com pretensa
justificativa de um cuidado com a saúde do cidadão, mas que de fato nem sempre existe.
Obviamente, o pleito pode realmente representar algo diferencial para o enfrentamento de
determinada doença e assim, a ação pode estar sendo orientada pela ética de cuidado, que, de fato,
age pelo zelo com a saúde do cidadão e, portanto, promove a potência da vida.
Contudo, não se deve ignorar, que as fragilidades, tanto do Judiciário quanto do Executivo,
podem representar uma oportunidade para a concretização de estratégias de satisfação econômica,
especialmente, quando determinada demanda atende mais aos interesses avessos às necessidades
dos cidadãos, podendo promover uma política que age sobre a vida e não em prol da vida, gerando,
em seu extremo, a potência de morte.

Discussão
No pré-contencioso há uma dificuldade em concretizar o encaminhamento administrativo,
extrajudicial, do paciente oncológico, devido a própria distribuição burocrática de competências, entre
os entes, na dispensação de medicamentos, onde, os componentes oncológicos hospitalares, são,
em sua maioria, financiados pela União, sendo, cada CACON ou UNACON, autônomos na
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padronização e na dispensação desses medicamentos, assim, apesar dos esforços da CRLS, há uma
ingerência do ente Estadual em relação a esses componentes, o que determina o frequente
ajuizamento de ações, com o ingresso do cidadão no contencioso da microjustiça de medicamentos
oncológicos de alto custo, contribuindo para o incremento da judicialização no âmbito estadual.
A vida do cidadão-vulnerado pela doença oncológica, é alvo de dois poderes com funções de
normalização, o biopoder médico e o biopoder político-administrativo.
A medicina que ganhou expressão com o desenvolvimento das tecnologias e do controle
estatal, desde meados do século XVIII, foi se consolidando como uma estratégia do Estado, como
“arte de governar” (razão de Estado), de dimensão coletiva, ou seja, de controle biopolítico da
população “[...] como um conjunto de seres vivos e coexistentes, que apresentem traços biológicos e
patológicos particulares, e que, por conseguinte, dizem respeito à técnicas e saberes específicos [...]”
(FOUCAULT,1997, p. 86); sequencialmente, passou a representar um elemento estratégico da “arte
racional de governar” (liberalismo como doutrina política), com características de uma medicina social
e, também, uma prática social, com tecnologia no corpo social (FOUCAULT, 2013).
Com o advento do capitalismo, a medicina foi adquirindo maior autonomia, o que contribuiu
para uma melhor organização profissional, um acúmulo de poder e um distanciamento de sua
atuação do campo coletivo (social) para o campo individual (biomédico), com a adoção de distintas
orientações pautadas na racionalidade médica e/ou no mercado, ou seja, orientações pautadas no
“[...] saber da ciência, que procura exercer o controle dos corpos, como um regime disciplinar, e dita
formas de viver, operando na lógica do biopoder [...]” (FRANCO, 2015, p. 104-105) e orientações
pautadas nas “[...] lógicas capitalísticas, que operam no processo de trabalho como linhas de
organização dos interesses corporativos profissionais [...]” (FRANCO, 2015, p. 104), as quais,
passaram a representar oportunidades para a execução de estratégias de mercado.
A medicina individual passa a incorporar, com o avanço biomédico, em sua prática
tecnocientífica (clínica e pesquisa) o interesse bioeconômico, com a clara influência das indústrias
farmacêuticas, na catalogação de doenças e nas respectivas terapias indicadas.
A bioeconomia é uma “mutação do biopoder” (ROSE, 2007, p. 05, tradução nossa), que se
manifesta desde o século XX, tanto na prática quanto na pesquisa biomédica. Essa bioeconomia
surgiu quando a “[...] economia sob tensão pela busca do biovalor, formou novas conexões entre a
verdade e a vida: a capitalização que, com exigências de valor para o mercado e valor para o ser
humano, investiu na esperança de cura e na otimização da saúde” (ROSE, 2007, p. 06, tradução
nossa). Assim foi delineado um novo espaço econômico que “[...] tem a bioeconomia e uma nova
forma de capital, o biocapital” (ROSE, 2007, p. 06, tradução nossa), neste contexto, “[...] a indústria
farmacêutica tem transformado sua relação com a ciência e com o mercado” (ROSE, 2007, p. 07,
tradução nossa), e com a medicina, influenciando diretamente o campo da prática médica.
Portanto, alianças informais, principalmente entre indústrias farmacêuticas e profissionais da
área médica, difundiram a “mercantilização da doença” para “[...] o público em geral e formuladores
de políticas, muitas vezes usando meios de massa para empurrar certa visão de um problema de
saúde em particular” (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa).
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Com o advento biotecnológico do pós-guerra, a sociedade disciplinar converte-se em
sociedade de controle, onde, a normalização, especialmente médica, passa a promover um crescente
controle de mentes e de subjetividades (DELEUZE, 1992; HARDT; NEGRI, 2010).
Na sociedade de controle, o que passou a ser “[...] reivindicado e serve de objeto é a vida,
entendida como as necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização de suas
virtudes, a plenitude do possível” (FOUCAULT, 2014b, p. 156-157). Portanto, a vida da população,
como reinvindicação e objeto do controle, passa a ser alvo, por um lado, do biopoder “[...] que regula
a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando” (HARDT;
NEGRI, 2010, p. 43), e, por outro lado, da biopolítica que procura desenvolver “[...] relações, lutas e
produções de poder” (NEGRI, 2003, p. 107).
A “medicalização da vida” (ILLICH, 1975, p. 77, tradução nossa) é o resultado da
“mercantilização da doença” (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa), no contexto da
sociedade de controle pela normalização e na perspectiva da racionalidade médica moderna, onde, a
patologia é “[...] tomada como realidade positiva, e o objetivo da clínica é o combate e a eliminação
dessa realidade” (LUZ, 1988, p. 97), para isso, o aliado da medicina, “[...] em todas as batalhas será,
cada vez mais, o remédio” (LUZ, 1988, p. 87, grifo do autor).
Nesta perspectiva, tanto o corpo individual quanto o corpo social são “[...] o alvo privilegiado
da intervenção médica, o grande laboratório vivo do progresso farmacêutico” (LUZ, 1988, p. 87).
Essa racionalidade da medicina ocidental pautada no cientificismo, no individualismo e na
catalogação de doenças, contribui para este processo de expansão do mercado consumidor de
fármacos e o perene desenvolvimento de inovações que se transformam rapidamente em demandas
essenciais, através do exercício da medicina, para pacientes vulnerados.
Para Pignarre (1999, p. 102) essas novas demandas que surgem pela ausência de um
mercado autorregulado “[...] tende sempre a criar um ‘direito’”.
A lógica de investimento da indústria em pesquisas é a rentabilidade e o domínio de amplos
mercados consumidores, com a criação de novas demandas por medicamentos modernos, que são
“[...] tão universais e abstratos quanto as mercadorias num mercado capitalista [...]” (PIGNARRE,
1999, p. 102).
A indústria farmacêutica foi ampliando seu poder econômico ancorando-se na importância
que o campo da saúde conquistou no cenário mundial, como elemento essencial para a defesa da
vida (PIGNARRE, 2004).
A medicalização da vida “[...] é apenas um aspecto da dominação destrutiva que o
desenvolvimento industrial exerce sobre nossa sociedade. A supermedicalização é apenas um
exemplo particularmente penoso das frustrações criadas pela superprodução” (ILLICH, 1975, p. 77,
tradução nossa), que se estabelece como uma “[...] intrusão da assistência à saúde no orçamento, a
dependência da atenção profissional e como o hábito de consumir medicamentos” (ILLICH, 1975, p.
53-54, tradução nossa).
Mesmo que o medicamento prescrito seja eficiente, o que justificaria o altíssimo custo de
determinados produtos, muitas vezes abusivo, se não o interesse bioeconômico que submete a vida
de um vulnerado às leis de mercado.
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A ética de mercado, que opera por lógicas de distribuição do produto, promovendo a
mercantilização da vida, encontra sustentação na exploração da doença e da vulneralidade, assim,
vender a esperança de cura se tornou um negócio altamente lucrativo, na mesma proporção em que,
comprar a esperança de cura se tornou altamente dispendioso.
Deste modo, os interesses da indústria estão acima das necessidades e do bem-estar dos
cidadãos, violando a dignidade humana para a satisfação de interesses bioeconômicos, neste
sentido, a vida submetida aos interesses de mercado, promove uma potência de morte.
É importante enfatizar que a crítica que se estabelece aqui, não é em relação ao avanço
biotecnológico ou ao valor preditivo de tais tecnologias, assim como, não tem o propósito de
questionar a conduta de uma classe profissional, e sim o modo, os valores e os interesses que
conduziram e impulsionaram esses avanços, que acabaram por transformar a saúde em mercadoria,
destituindo a espécie humana de sua autonomia, tornando-a cada vez mais dependente do saber e
alvo do poder da medicina.
O exercício moderno desse poder é a normalização, conduzida fundamentalmente pela
medicina, uma disciplina que “[...] tem um poder autoritário, com funções de normalização que vão
muito além da existência da doença [...]” (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa), perpassando
pela definição das condições de normalidade até o processo de medicalização.
Desde meados do século XX, essa normalização ganhou amplitude com a defesa da vida e
se materializou com o direito à saúde, assim, os médicos estão “[...] inventando uma sociedade da
norma e não da lei [...]” (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa), especialmente, com “[...] o
nascimento deste novo direito [direito à saúde], essa nova moral, essa nova política e essa nova
economia do corpo” (FOUCAULT,1994c, p. 40, tradução nossa), em que, a saúde torna-se “[...] um
objeto de consumo, que pode ser produzida por diversas empresas farmacêuticas, por médicos, etc.,
e consumido por outros – pacientes potenciais e reais – adquiriu importância econômica e foi
introduzida no mercado” (FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa).
Neste momento, quando o “[...] corpo humano ingressa no mercado [...] surgem disfunções na
medicina moderna e no sistema de saúde” (FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa), dentre as
quais destacamos, respectivamente, a medicalização da vida e a judicialização da saúde.
A medicalização da vida decorre da organização das práticas e da emergência dos interesses
corporativos da classe médica, e, do desenvolvimento da indústria de bens e serviços da saúde, na
lógica do capitalismo global e das leis do mercado.
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biotecnocientífico da segunda metade do século XX, no período pós-guerra, movido pela
supervalorização da saúde como um direito fundamental a ser defendido por todos os povos.
Com a medicalização da vida a indústria farmacêutica objetiva, geralmente, indiretamente os
indivíduos, através da intervenção direta da medicina que, sendo uma disciplina com a função de
normalização, é capaz de exercer um biopoder que destitui o indivíduo de sua autonomia,
dessubjetivando-o, reduzindo-o a mero corpo biológico dependente do consumo de medicamentos
para a manutenção ou recuperação de sua saúde, assim, pode relegar um indivíduo mais à zoé (vida
biológica) que a bíos (vida qualificada).
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Assim, a medicalização da vida refreia a potência de agir do indivíduo, impedindo a
manifestação do autocuidado no momento em que tolhe o indivíduo da sua autonomia, transformando
sua saúde em uma normalidade medicalizada, dependente e sujeitada ao saber-poder médico.
Cada vez mais a “cura deixa de ser considerada a atividade do enfermo e passa a ser cada
vez mais o dever do médico” (ILLICH, 1975, p. 78, tradução nossa), se convertendo “[...] de um
serviço pessoal em um produto de uma empresa [...] com todas as características de uma mercadoria
[...]” (ILLICH, 1975, p. 78, tradução nossa), logo, esse “[...] reordenamento da sociedade totalmente a
favor da indústria [...] organiza as pessoas para consumir e não para atuar” (ILLICH, 1975, p. 80,
tradução nossa).
Deste modo, “[...] o corpo humano entrou duas vezes no mercado: primeiro pelo salário,
quando o homem vendeu sua força de trabalho; e posteriormente, por intermédio da saúde”
(FOUCAULT, 1994c, p. 54, tradução nossa), com a “[...] venda de doença que alarga os limites da
enfermidade e cresce nos mercados de venda e oferta de tratamentos” (MOYNIHAN; HENRY, 2006,
p. 425, tradução nossa).
A medicalização da vida é o resultado da “[...] mercantilização da doença que transforma
pessoas saudáveis em pacientes, desperdiça recursos preciosos e causa danos iatrogênicos [...]”, o
que se torna um desafio para a saúde pública (MOYNIHAN; HENRY, 2006, p. 425, tradução nossa).
De fato, a produção de medicamentos é um “setor poderoso, influente e capaz de movimentar
mais recursos do que muitos países pequenos e médios [...]”, que “[...] nunca foi capaz de conjugar
oferta e demanda de uma maneira equilibrada, prevalecendo, portanto, os interesses econômicos em
detrimento dos interesses da sociedade” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007, p.
33).
Na sociedade de normalização, a norma se refere às condutas, comportamentos, condições
de normalidade e de anormalidade, constituição de sujeitos, entre outros fatores, enfim, trata-se de
uma sociedade medicalizada com a “[...] extensão indefinida e sem limites da intervenção do saber
[poder] médico” (CASTRO, 2009, p. 299) sobre a vida humana que, em um âmbito populacional,
pode-se denominar de biopolítica da medicina. Neste caso, a medicalização é a “[...] função política
da medicina [...]” (CASTRO, 2009, p. 299).
Deste modo, com a medicina “[...] dotada de um poder autoritário com funções de
normalização” (FOUCAULT, 1994c, p. 50, tradução nossa), a ação do médico, no campo individual,
passa a compor dada vez mais os domínios da disciplina, passando nas últimas décadas, aos
domínios do “controle” (DELEUZE, 1992; HARDT; NEGRI, 2010).
No microespaço de trabalho, a autonomia do exercício do saber-poder médico, através da
prescrição, pode ser orientado pelos parâmetros de uma ética de cuidado, que expressa um agir
bioético, centrado no vulnerado e direcionado ao cuidado em saúde e, portanto, conduzido pela
relação produtiva, responsabilidade e resolutividade, onde o medicamento é prescrito após o
profissional julgar de que se trata realmente da melhor escolha disponível no mercado para o quadro
clínico do paciente, o que promove a potência da vida que conduz à produção de um cuidado ético,
em defesa da vida e da autonomia, ressalta-se, que “princípios de ética biomédica” (BEAUCHAMP;
CHILDRESS, 2011) estão implícitos entre os parâmetros da ética de cuidado que, por sua vez, “[...]
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se expressam pelo manejo das tecnologias de trabalho e as subjetividades que operam também na
produção do mundo do cuidado na saúde” (FRANCO; MERHY, 2012, p. 152), logo, a produção de um
cuidado ético, pressupõe, entre outros fatores, a beneficência, a não-maleficência, a autonomia e a
justiça.
No extremo oposto, o exercício da medicina, pelo médico em seu microespaço de trabalho,
pode ser orientado pelos parâmetros de uma ética biomédica, que tende a ocultar um agir
conveniente, centrado na biotecnologia, na medicalização e direcionado à oferta do mercado, onde o
medicamento é prescrito para a satisfação de algum interesse pessoal, sob a justificativa de que se
trata da melhor escolha, para o tratamento do paciente, neste caso, o cuidado com a saúde de seu
paciente não é a única e a principal intencionalidade do prescritor, podendo conduzir à produção de
um cuidado medicalizante.
Assim, a medicina antes uma estratégia biopolítica transformou-se, nas mãos do complexo
industrial, em uma estratégia bioeconômica, ou seja, de poder econômico sobre a vida.
A medicina, como uma estratégia bioeconômica da indústria, se subsume a “[...] uma nova
moralidade de mercado – ou seja, uma forma de regulação que impele indivíduos [profissionais] a
afastarem-se dos princípios morais [...]”, passando a seguir “[...] padrões e formas de sentir, pensar e
atuar sob a égide de alta competitividade que marca o âmbito laboral e de busca individualista por
satisfação” (CASTIEL; DIAZ, 2007, p. 48).
Este poder disciplinar nosológico e medicalizante da medicina na sociedade contemporânea,
endossado em grande parte pelo complexo médico-industrial, está na contramão dos “princípios de
ética biomédica” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011) que procura no agir bioético a produção de um
cuidado ético, deste modo, distanciar dessa perspectiva e adotar parâmetros de uma ética biomédica
orientada por interesses econômicos, pode gerar consequências indesejáveis para o paciente, tais
como a maleficência, a não-beneficência, a sujeição e a dependência, especialmente, com a
diminuição da autonomia do paciente em relação à sua própria saúde e vida, e, por fim, gerar a
injustiça na aquisição de bens e serviços, fortalecendo a iniquidade em saúde.
Iniquidade em saúde, tanto em relação ao acesso à justiça, por cidadãos em condições mais
acentuadas e particulares de vulnerabilidade, quanto ao acesso a terapias eficazes de menor custo,
fornecidas pelo setor publico, visto que, o biopoder exercido pela prescrição médica, com a adoção
dos parâmetros de uma ética biomédica orientada por interesses bioeconômicos, pode gerar
desassistência no setor público, pois, “a difusão de novos produtos no mercado e a disputa por fatias
deste mercado não obedece à lógica da saúde pública” (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DECASTRO, 2007, p. 99), assim, a produção de um cuidado medicalizante, que advém da
medicalização, pode promover a potência de morte na medida em que gera a desassistência do
cidadão no setor público.
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“biomedicalização” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, p. 01, tradução nossa), seja pela prescrição de
medicamentos modernos, enquanto há alternativas terapêuticas com a mesma eficácia e menor
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custo, ou pela prescrição de medicamentos não regulamentados, cuja eficácia não é suficientemente
comprovada por estudos científicos.
Isto obriga os administradores governamentais a negar o acesso a alguns serviços de saúde
e limitar os serviços que podem ser fornecidos. Em particular, estas limitações restringem o acesso
aos tratamentos especializados e onerosos, a maioria dos quais são oferecidos pelo setor privado
(IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, p. 10, tradução nossa).
O biopoder político-administrativo, também com função de normalização sobre a vida do
cidadão-vulnerado pela doença oncológica, é a regulação das provisões do Estado.
A eficácia na aplicação dos direitos sociais depende, além da regulamentação do Legislativo,
da eficiência da programação e da regulação da política pública de saúde pelo Executivo, que
procura o “[...] meio-termo: equilibrar o bem-estar geral e os direitos individuais, concedendo a cada
um o que lhe é devido” (DWORKIN, 2010, p. 303), e, neste caso, justas “[...] são as políticas de saúde
orientadas pelas necessidades individuais e coletivas de saúde, aceitando a premissa da existência
de diferenças e desigualdades entre as pessoas” (FORTES; ZOBOLI, 2006, p. 44).
Contudo, dentre os principais desafios operacionais da ação administrativa, destacam-se:
amplitude da cobertura e a dificuldade de estabelecer parâmetros de prioridade na alocação de
recursos sem prejudicar o direito individual, universal e integral à saúde; escassez de recursos
financeiros ou limitação orçamentária; demandas introduzidas no mercado por interesses
bioeconômicos da indústria e dos profissionais prescritores, entre outros.
A regulação das provisões disponibilizadas pelo Executivo, em virtude da limitação
orçamentária e do planejamento orientado para a maximização do bem-estar coletivo, é parte das
“[...] ‘resistências’ aos direitos sociais como direitos subjetivos [...]” (SARLET, 2008, p. 183).
Em condições de escassez de recursos financeiros, “visando proteger a coletividade, muitas
vezes as ações de saúde pública restringem liberdades e direitos individuais” (FORTES; ZOBOLI,
2006, p. 45), ratificando a “[...] supremacia do interesse público sobre o individual” (FORTES;
ZOBOLI, 2004, p. 17). Essas medidas “[...] podem gerar conflitos morais, pois muitas vezes limitam
ou restringem liberdades e decisões individuais, ensejando o bem comum ou evitando consequências
antissociais” (FORTES; ZOBOLI, 2004, p. 17).
Em países em desenvolvimento que apresentam expressivas desigualdades, quando há
“direitos concorrentes” (DWORKIN, 2010, p. 297), direitos individuais versus coletivos, a tendência é
que haja a priorização da coletividade e a consequente restrição individual, logo, “a política é
elaborada com base na tomada de decisões coletivas pelo sistema político, sob uma perspectiva
coletiva e distributiva” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 103).
A vida, então, “[...] implícita na maior parte do planejamento político e econômico moderno, na
medida em que supõe que a felicidade pode ser medida em termos econômicos” (BLACKBURN,
1997, p. 397), é inserida em uma perspectiva utilitarista adotada pelo Executivo tanto na formulação
quanto na concretização da política pública; através de um “[...] método deliberativo ou processo
decisório [...]” (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 1275) que procura “[...] maximizar a
utilidade pública [...]” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011, p. 360).
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A lógica equitativa do poder público não se expressa, prioritariamente, no âmbito individual,
mesmo que o individuo se encontre entre os menos favorecidos, e sim na maximização da utilidade
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calculadamente, benefícios comuns ao maior número de pessoas, não necessariamente às menos
favorecidas, logo, o foco é nas demandas coletivas em detrimento das demandas individuais,
podendo gerar injustiças em relação ao acesso de um grupo minoritário à bens essenciais.
Nesta perspectiva utilitarista, “[...] o direito à assistência à saúde, têm uma fundamentação
indefinida e tênue quando se apoiam na maximização total da utilidade, que pode se modificar a
qualquer momento”, deste modo, [...] a utilidade social pode ser maximizada, por exemplo,
obstruindo-se o acesso de algumas populações mais doentes e vulneráveis aos serviços de saúde
(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2011, p. 361).
De acordo com a lógica da gestão, no âmbito prático, “quanto mais caro o preço de
determinado medicamento, ou se tratam menos portadores da doença correspondente ou se tratam
menos portadores de outras doenças” (FERRAZ, 2007, p. 03).
Obviamente, em uma gestão pública eficiente, pode-se priorizar a designação de recursos
para a saúde, entretanto, “[...] não dá para aumentar esses recursos infinitamente, e mesmo
aumentos expressivos jamais serão suficientes para eliminar a necessidade de fazer escolhas. As
necessidades em saúde são inúmeras e crescentes, os recursos são escassos, e os custos de novos
tratamentos, cada vez maiores” (FERRAZ, 2007, p. 03).
Neste sentido, a prescrição deliberada de inovações de alto custo pode ameaçar “[...] a
estabilidade e a continuidade do sistema de saúde pública, bem como aumentar as desigualdades na
saúde” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, tradução nossa).
Deste modo, além da priorização de ações de domínios coletivos, outras medidas do poder
público acabam gerando restrições de direitos individuais, como é o caso da delimitação das ações,
serviços e provisões para a garantia da integralidade, que é uma estratégia regulatória biopolítica que
procura otimizar recursos públicos, minimizando os efeitos deletérios do amplo mercado, a partir da
relação ou lista de serviços e medicamentos a serem ofertados aos cidadãos, ou seja, a regulação de
provisões se manifesta como um poder sobre a vida da população, onde, na medida em que delimita
o acesso aos medicamentos padronizados pelo setor público para os respectivos quadros clínicos,
restringe o acesso à diversos produtos disponibilizados no mercado, muitos até diferenciais e com
eficácia comprovada para determinados casos.
O Executivo, ao adotar os parâmetros de uma ética utilitarista, exerce o seu biopoder através
da regulação, promovendo a normalização político-administrativa.
Ao procurar garantir a efetividade do direito à saúde, constitucionalmente estabelecido, o
Executivo oferece medicamentos para o tratamento de todas as doenças, atendendo a relação custobenefício e o bem-estar comum, acaba desconsiderando a complexidade das necessidades
individuais em saúde, onde, muitos medicamentos diferenciais não são dispensados devido ao seu
alto custo.
Nessa política que se impõe sobre a vida, onde, “sujeitos submetidos pelo controle”
(FOUCAULT, 1995, p. 235), o biopoder “[...] é a resposta a uma força viva e criativa que é exterior a
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ele, que ele pretende regular e formar, sem ser capaz de fundir com ela” (LEMKE, 2011, p. 72,
tradução nossa), corresponde à força que emana do Estado e “[...] expressa comando sobre a vida
por meio de suas tecnologias e de seus dispositivos de poder” (NEGRI, 2003, p. 107).
Em uma sociedade de normalização, a norma transita entre o controle (intensificação da
disciplina) e a regulação, permitindo controlar o corpo e uma multiplicidade, através do exercício do
biopoder que age sobre o corpo e a vida ou sobre o corpo e a população (FOUCAULT, 2010).
Esse poder que se impõe sobre a vida, com a regulação, pode conduzir o cidadão à
desassistência, por não oferecer o que lhe foi prescrito e diante da impossibilidade da dispensação de
uma alternativa terapêutica, padronizada pelo setor público, sem que seja efetivada a alteração da
prescrição, assim, não havendo a possibilidade de produção de um modo de cuidado que atenda os
critérios de normalização, promove-se a potência de morte e o cidadão passa a um “estado de
exceção” (AGAMBEN, 2004), que representa a suspensão temporária, pela norma, dos direitos
fundamentais ou do Estado de direito que, por sua vez, “[...] tem por escopo a garantia dos direitos
fundamentais, mediante a redução dos poderes de intervenção estatal, impondo-lhes restrições
fundadas em lei” (DINIZ, 2010, p. 245), neste caso, a norma tenta capturar e se sobrepor ao direito, o
que contribui não só para o aumento de ajuizamentos de demandas em saúde, como também,
contribui para que as deliberações judiciais sejam favoráveis à efetivação do direito, ou seja, conduz
o Judiciário à defender com maior rigor os direitos estabelecidos.
A relação entre o poder e vida e entre o direito de vida e morte, que advém com a
normalização político-administrativa do Executivo, assume a perspectiva do “direito de fazer viver
[assistidos e contemplados na política] e de deixar morrer [desassistidos e não contemplados na
política]” (FOUCAULT, 2010, p. 202).
Na perspectiva utilitarista do Executivo, “[...] a justiça em si é medida abstrata, suscetível de
aplicação a todas as hipóteses a que se refere [...]” (REALE, 2002, p. 123), ou seja, é justo o que é
aplicável à toda a coletividade, pautado nos critérios de igualdade. Assim, o não fornecimento do
medicamento prescrito ao vulnerado, sob a justificativa da limitação orçamentária ou por não estar
contemplado no planejamento estatal, indica que não há um ajustamento da ação do Executivo ao
caso particular, por meio da justiça pautada na equidade (REALE, 2002). Deste modo, há um
comprometimento na eficácia do direito subjetivo à saúde para que se garanta um modo de cuidado
coletivo.
Tais medidas governamentais conduzem o cidadão a recorrer ao judiciário para a garantia do
fornecimento do produto terapêutico prescrito ou do serviço terapêutico indicado.
Para o cidadão, o medicamento prescrito é necessário para o enfrentamento da doença
oncológica, o que justificaria o ajuizamento da demanda, já para o Executivo, a prescrição de
determinado produto e seu respectivo ajuizamento, “[...] poderia ser uma estratégia para recuperar o
poder de mercado em países com sistemas de saúde liderados por administrações públicas e não
conduzidos pelo mercado. Estas estratégias poderiam ter graves consequências para o processo de
regulamentação do setor da saúde” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011, p. 02, tradução nossa).
Para o Judiciário, o médico é responsável pela escolha do medicamento necessário ao
cidadão, neste sentido, cabe ao profissional-prescritor manter ou não a indicação terapêutica, já ao
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Judiciário, cabe exigir do Executivo a obrigação de prestar a assistência indicada pelo médico como
necessária, pressupondo, “[...] primeiro, a inclusão no orçamento da verba necessária ao
adimplemento da obrigação; e, em seguida à inclusão, à obrigação de aplicar a verba para o
adimplemento da obrigação” (GRINOVER, 2010, p. 25).
Para o Executivo, o resultado é a “[...] substituição parcial das prioridades de investimento
[...]”, para o atendimento dos que acessaram o Judiciário, em detrimento “[...] daqueles que a política
estatal havia originariamente decidido contemplar” (FERRAZ, 2007, p. 03), assim, sobrepõe “[...] as
necessidades individuais dos autores dos processos às necessidades coletivas.” (MARQUES;
DALLARI, 2007, p.101), ou seja, “[...] a simples satisfação de determinada necessidade implicará
inevitavelmente, diante dos custos de oportunidade, que outras tantas deixem de ser atendidas.”
(GLOBEKNER, 2010, p. 125).
Entretanto, não é só o atendimento de demandas judicializadas, de alto custo, que pode
causar a desassistência de uma coletividade, pois, o próprio Executivo pode decidir não padronizar
determinado medicamento diferencial e essencial, para dispensá-lo apenas a quem demande
judicialmente, logo, estrategicamente, passa a adquirir economicidade nos gastos por não provisionar
a todos, voluntariamente com a incorporação, que estão na mesma condição dos que acessaram o
Judiciário, ou seja, em ambos os casos, quando o cuidado vai para o caminho da desassistência,
sempre haverá prejuízo à saúde do cidadão e, consequentemente, potência de morte.
O excessivo número de recursos procrastinatórios apresentados pelo Executivo, também,
pode promover a potência de morte, devido à desassistência do cidadão durante o período do
andamento processual, especialmente, quando não há antecipação dos efeitos da tutela.
A judicialização advém do caráter principialista da Constituição de 1988 que, elaborada e
promulgada em um contexto de redemocratização, fortaleceu a atuação do Judiciário e ampliou o
poder da magistratura em “[...] aferir compatibilidade dos atos normativos com regras ou princípios
constitucionais” (NALINI, 2003, p. 132), essa amplificação da eficácia e da defesa dos direitos
estabelecidos, dentre os quais, o direito à saúde, tem contribuído para um maior acesso dos
cidadãos, desassistidos pelo Executivo, ao Judiciário.
A atuação do Judiciário, nas causas que envolvem o direito à saúde, que decorre do direito à
vida, empodera o cidadão, garantindo oportunidades que possam aproximá-lo da possibilidade de
uma vida qualificada, mais para bíos do que para zoé, o que promove a potência da vida, que conduz
à política da vida em oposição a política que se impõe sobre a vida.
A potência da vida, também denominada de “biopotência” (ESPOSITO, 2010, p. 117), é o
catalisador da resistência ao biopoder (poder sobre a vida), isto é, sua capacidade constituinte advém
do poder que emana da vida (poder da vida) e tem como finalidade o devir através da resistência.
Com a biopotência, ocorre a potenciação do indivíduo, possibilitando a sua dessubjetivação,
ou seja, a “[...] perda de si como sujeito [dominado ou colonizado]” (AGAMBEN, 2008, p. 110). Neste
caso, a resposta gerada pela potência aumentada, procura promover o dessujeitamento, isto é, luta
“[...] contra aquilo que liga o indivíduo a si mesmo e o submete [...]” (FOUCAULT, 1995, p. 235).
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No contexto do governo ou política da vida “[...] a potência é irredutível ao poder [...]” (NEGRI,
2003, p. 157), pois, a vontade de potência surge da dominação que tenta ser imposta pelo biopoder,
não obstante, a vida responde impondo-se e opondo-se com a resistência.
Em outras palavras, “[...] quando o poder se torna biopoder [toma a vida como objeto ou
objetivo], a resistência se torna poder da vida [...]”, então, a vida “[...] seria essa capacidade da força
de resistir” (DELEUZE, 2013, p. 99).

[...] se não houvesse resistência, não haveria relações de poder. Porque tudo seria
simplesmente uma questão de obediência. A partir do momento em que o indivíduo
está em uma posição de não fazer o que ele quer, ele deve usar as relações de
poder. Resistência, por conseguinte, vem em primeiro lugar, e continua a ser
superior a todos as forças do processo; exige, com efeito, o equilíbrio de poder
mudar. Considero, portanto, que o termo ‘resistência’ é a palavra mais importante, a
palavra-chave dessa dinâmica (FOUCAULT, 1994d, p. 740-741, tradução nossa).

Portanto, a resistência é coextensiva ao poder, “[...] nós nunca somos presos pelo poder:
sempre podemos modificar seu domínio, aderindo a condições específicas e com uma estratégia
clara” (FOUCAULT, 1994c, p. 267, tradução nossa).
Essa biopotência, que advém do empoderamento conferido pelo Judiciário, promove um
modo de resistência do cidadão-vulnerado contra a sujeição imposta pelo Executivo, que regula e
restringe recursos considerados essenciais à manutenção da sua qualidade da vida. Para Negri
(2003) a resistência é oriunda das subjetividades singularizadas na multidão (população) frente à
imposição do império (Estado).
Logo, o exercício da cidadania é a expressão de uma política a favor da vida “[...] do ponto de
vista das experiências de subjetivação e de liberdade [...]” (NEGRI, 2003, p. 107), ou seja, uma
biopolítica dos de baixo que, com o amparo do Poder Judiciário, intercepta à biopolítica do Executivo
– política que regula e age sobre a vida –, podendo instituir uma mudança positiva na política
regulatória, ampliando-se os direitos individualmente conquistados para a coletividade, isso seria o
resultado desejável caso beneficie outros cidadãos, na mesma condição, que não acessam o
Judiciário.
O Poder Judiciário tem procurado garantir, através do controle sobre à política pública, um
modo de cuidado ao cidadão que o aciona e que também, por esse fato, está exercendo um controle
sobre a política que incide sobre sua vida, visto que, “o acesso ao Poder Judiciário reflete [...] uma
expressiva garantia revestida de fundamentalidade irrecusável, destinada a permitir a intervenção do
Poder Judiciário com o objetivo de restaurar a ordem jurídica vulnerada por atos eivados de ilicitude
ou de desrespeito ao sistema normativo” (MELLO-FILHO, 2003, p. 22, grifo do autor).
Assim, “a instrumentalização dos direitos fundamentais, portanto, ao atribuir operatividade às
situações jurídicas ativas deles emergentes, culmina por assegurar às pessoas em geral a plenitude
da cidadania” (MELLO-FILHO, 2003, p. 21), contudo, nem todos acessam o Judiciário.
O ajuizamento excessivo de demandas tem oferecido “[...] riscos à equidade na distribuição
dos recursos escassos da saúde [...] [visto que] camadas mais desfavorecidas da população ainda
encontram obstáculos importantes no acesso à Justiça” (FERRAZ, 2007, p. 03), neste caso, a
potencia-de-não, gera a subjetivação e uma ausência de resposta, o que permite o sujeitamento, ou
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seja, a “[...] submissão da subjetividade [...]” (FOUCAULT, 1995, p. 236) pelo domínio exercido pelo
ordenamento político, que conduz à desassistência do que não está normalizado ou padronizado pela
política pública.
Deste modo, ressalta-se que o Judiciário tem tutelado, em matéria de saúde, apenas as
minorias que o acessam, assim, muitos cidadãos, que estão nas mesmas condições e não ajuízam
suas demandas, ficam desassistidos, o que, de certo modo, compromete o princípio da isonomia,
pois, o controle pontual da política, desempenhado pelo Judiciário, não promove uma ampla
repercussão para o auxílio de todos os que necessitam, o que pode conduzir a potência de morte.
Ao mesmo tempo em que o agir deliberadamente individual acaba desassistindo a uma
coletividade, devido a garantia da provisão de demandas de alto custo em detrimento de outras, o
que também pode gerar desassistência e conduzir à potência de morte.
Ressalta-se que, essa questão da desassistência dos que não acessam o sistema de justiça,
deve ser repensada pelos dois poderes, Executivo e Judiciário, para a garantia da eficiência das
ações do Estado, de um modo geral, em defesa da vida e da saúde dos seus cidadãos.
Tanto o magistrado quanto o administrador “[...] realizam a integração da lei para atingir a
plenitude da vida” (REALE, 2002, p. 299), neste sentido, também cabe ao juiz participar da política
“[...] porque desempenha um papel considerado adequado para assumir a cumplicidade de partilhar
os valores e interesses dos grupos e indivíduos que, perante ele, reivindicam direitos e posições
prestacionais negados ou bloqueados pelos decisores político-representativos” (CANOTILHO, 2008,
p. 268), visto que, a Constituição de 1988 permite ao Judiciário essa atuação política, pela “[...]
atribuição de apreciar inconstitucionalidade por omissão e ao contemplar princípios providos de vasta
carga de subjetividade, contra moralidade administrativa e eficiência administrativa [...]” (NALINI,
2003, p. 132).
Logo, “o controle da legitimidade se faz mediante incursão a temas políticos [...]
exteriorizando o fenômeno da judicialização da política e da politização da justiça [...]” (NALINI, 2003,
p. 131), onde o magistrado é o encarregado de “[...] extirpar do sistema qualquer ato normativo que
se afaste da vontade constitucional” (NALINI, 2003, p. 129), assim como, intervir nas políticas
públicas “[...] quer para implementá-las, quer para corrigi-las quando equivocadas [...]” (GRINOVER,
2010, p. 36).
Com a judicialização, tanto como um modo de controle ou de resolução de litígios, ocorre “[...]
uma transferência de poder [decisório] para juízes e tribunais [...]” (BARROSO, 2012, p. 24), que
passam a se impor sobre os atos legislativos e administrativos que tendem a cercear direitos
invioláveis e indissociáveis da dignidade humana.
O pleito judicial por serviços, ações de saúde e medicamentos, tem sido causas pacificadas
nos tribunais brasileiros, pois há jurisprudência que trata essa matéria, com decisões que “[...] não
decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte” (BARROSO, 2012, p. 31), sustentando,
extensivamente, “[...] que questões políticas não podem disciplinar ou condicionar o exercício desse
direito [à saúde]” (MARQUES; DALLARI, 2007, p. 105).
Atenta-se para o fato de que essa atuação do Judiciário pode não contribuir para a
qualificação do sistema de saúde, por apreciarem causas pontuais que apenas geram pressão sobre
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o Executivo, especialmente, quando considera a atuação solidária entre os entes, expressa na norma
jurídica, desconsiderando a lógica técnico-sanitária de distribuição de competências de fornecimento
de medicamentos, assim, pode haver a carência de ponderações entre o direito à saúde e a eficiência
do setor público na gestão dos serviços de saúde.
Contudo, cabe ressaltar, que o Executivo tem dificuldade em provar o que se alega,
especialmente em relação à equivalência terapêutica do medicamento padronizado e à
indisponibilidade de recursos que atende ao princípio da reserva do possível, tal fato, expressa a
fragilidade argumentativa do Administrativo diante do Judiciário que aprecia, prioritariamente, com
base em provas técnicas.
A constituinte foi eloquente em enunciar que “[...] a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito [...]” (BRASIL, 1988, Título II, Capítulo I, Artigo 5º, Inciso XXXV),
contudo, “[...] o Judiciário é posto em situação extremamente difícil quando é chamado a proteger o
direito à saúde e outros direitos sociais reconhecidos na Constituição” (FERRAZ, 2007, p. 03), pois os
outros Poderes vem “[...] denunciando a superestrutura jurídica como uma instância de poder e
dominação” (BARROSO, 2012, p. 29), podendo “[...] subverter a normal divisão de atribuições entre
os três poderes” (BADIN, 2013, p. 41).
Nesta perspectiva, a atuação do Judiciário, com o seu pragmatismo jurídico, pautado
imperativamente na lei e na norma, pode resultar na potencialização da normalização médica,
frequentemente influenciada, estrategicamente, por interesses de indústrias farmacêuticas, visto que,
a deliberação do Judiciário atente a vontade do médico em manter ou alterar a prescrição, neste
sentido, pelo exercício do poder de prescrição, quem decide as lides judiciais em matéria de saúde,
antes de qualquer outro protagonista, é o medico, que também pode ter interesses bioeconômicos
efetivados com a deliberação judicial, em detrimento da necessidade do cidadão.
Tal fato pode contribuir para a defesa, indireta, dos interesses mercadológicos, e, por esse
motivo, a judicialização pode chegar a representar uma estratégia da indústria para conquistar
consumidores, “[...] para recuperar o poder de mercado em países com sistemas de saúde liderados
por administrações públicas e não conduzidos pelo mercado” (IRIART; FRANCO; MERHY, 2011,
tradução nossa), contribuindo com a crescente mercantilização e medicalização da vida.
Destarte, deve-se “[...] questionar a posição quase unânime do Judiciário brasileiro de
interpretar o direito à saúde como um direito individual ilimitado a todo e qualquer tratamento,
procedimento ou medicamento” (FERRAZ, 2007, p. 03).

[...] o juiz deve ser municiado com informações sobre a saúde pública, a fim que, no
lugar de decidir exclusivamente com base em um raciocínio jurídico, possa agregar
dados relacionados aos impactos de sua decisão no referido sistema de saúde [...] a
fim de que sejam alcançados resultados capazes de assegurar a tutela dos direitos à
saúde de modo eficiente, sem a emissão de ordens judiciais desconectadas das
preocupações com a gestão do SUS (FRANCO, 2010, p. 04-05).

O simples fato de “[...] ignorar que tais direitos dependem de políticas públicas complexas,
que têm custos e que os recursos para atendê-los são escassos, porém, não é resposta adequada a
esse importante desafio” (FERRAZ, 2007, p. 03).
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Nesta orientação prática, não podemos desconsiderar que há um déficit técnico e cientifico do
magistrado em determinadas matérias, por este motivo, pode não ser "[...] o árbitro mais qualificado,
por falta de informação ou conhecimento específico”, deste modo, “[...] deverão eles prestigiar as
manifestações do Legislativo ou do Executivo, cedendo o passo para juízos discricionários dotados
de razoabilidade” (BARROSO, 2012, p. 30).
A criação do NAT, através da parceria entre a SESRJ e o TJRJ, é um caminho para uma
maior qualificação do Judiciário em matéria de saúde, onde, os pareceres são elaborados com base
na literatura científica, orientando os magistrados em relação à pretensão em juízo, sua eficácia,
possíveis alternativas terapêuticas ou equivalentes terapêuticos padronizados, assim como, o modo
de funcionamento e os fluxos do sistema público de saúde.
Os pareceres emitidos pelo NAT são encaminhados aos magistrados que, por sua vez, os
encaminham para os profissionais-prescritores, os quais, poderão ratificar ou retificar a prescrição,
informando no laudo o motivo de determinada escolha que, por conseguinte, consubstanciará a
deliberação final do Judiciário.
A fragilidade do Judiciário em julgar uma matéria, como a saúde, de uma área de
conhecimento distinta da jurídica, por não dispor de meios, próprios, para determinar a adequado
ajuste da demanda à real necessidade do cidadão, promove uma práxis em deliberar favoravelmente,
com base no crivo médico, nessas questões que envolvam a qualidade da vida, desde que essa
pretensão não se mostre claramente abusiva, portanto, ao invés de defender os reais interesses ou
necessidades do cidadão (cura e cuidado), pode estar defendendo, indiretamente, os interesses
orientados por uma ética biomédica ou de mercado, o que também pode conduzir a uma potência de
morte, pois, a não-efetividade ou os efeitos indesejáveis de um medicamento, que não se ajusta ao
caso, pode resultar no óbito do cidadão.
Neste sentido, com a influência do biopoder, “[...] uma política da vida ameaça sempre
transformar-se numa obra de morte” (ESPOSITO, 2010, p. 23).
O Judiciário consubstanciando a sua deliberação com base na decisão do médico, atribui a
responsabilidade pela escolha do produto prescrito ao profissional, que pela sua própria prática, é um
agente de cuidado, de outro modo, o Judiciário deliberando, arbitrariamente sem qualificação
adequada sobre o conteúdo em juízo, desfavoravelmente em relação à prescrição, assumiria a
responsabilidade pelo eventual óbito, assim, passar e consentir com a escolha do médico é uma
forma de isentar-se da responsabilidade pelo cuidado com aquela vida em juízo.
Juntos, os poderes federados, em seus respectivos âmbitos, devem repensar se a justiça, a
regulamentação e a regulação do Estado atendem a complexidade da vida, visto que, a judicialização
advém dos imponderáveis da vida implícitos na relação saúde versus doença e necessidade versus
interesse. Este seria um primeiro passo para a reorganização de suas práxis e seus modus operandi,
orientados por uma política da vida, para a produção de um cuidado mais resolutivo com os cidadãos.
Embora, “[...] as instituições não agem; ao invés, só os indivíduos as agem, dentro ou para ou
através das instituições” (POPPER, 2004, p. 33), o modo de agir de cada profissional em relação ao
cidadão, em sua respectiva instituição, pode ser modificado ou direcionado pela normalização
regulamentar, em uma perspectiva macro-institucional, ou, pode ser modificado por interesses que
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tem a vida como objeto ou por interesses voltados aos aspectos subjetivos da vida, em uma
perspectiva micro-institucional, desvelando os parâmetros éticos que comandam a ação e que
orientam a produção do cuidado.
Esses distintos parâmetros éticos, tal como exposto, podem promover tanto potência da vida
quanto potência de morte, ao orientarem o agir profissional diante de um cidadão-vulnerado,
conduzindo a uma política de vida, podendo contribuir para o processo de cura, aumento da
sobrevida e retardar um eventual óbito, ou, conduzindo a uma política de morte, podendo
comprometer e inviabilizar o processo de cura, diminuir a sobrevida ou acelerar o óbito.
Assim, em relação ao objeto desse estudo, os parâmetros éticos e suas orientações que
conduzem à potência de morte, que representa a vida submetida ao controle (biopolítica de
sujeitamento ou de objetivação) com o exercício de um biopoder, são: a ética de mercado que,
orientada por interesses bioeconômicos da indústria farmacêutica e pela lógica da distribuição do
produto, conduz à mercantilização da vida e/ou da doença, resultando na submissão da vida aos
interesses do mercado; a ética biomédica que, orientada por interesses, diretos, bioeconômicos do
profissional-prescritor ou por interesses, indiretos, da indústria farmacêutica através da prescrição,
conduz à normalização médica e à medicalização da vida pelo uso extensivo de biotecnologias,
resultando na submissão da vida aos interesses biomédicos (do prescritor e/ou da indústria); a ética
utilitarista que, orientada pela maximização do bem-comum, conduz à normalização políticoadministrativa e à regulação da vida pela padronização das provisões dispensadas ao vulnerado,
resultando na desassistência do cidadão pelo Executivo, procrastinação da assistência pelo
recursismo do Executivo frente às pretensões ajuizadas, a garantia de economicidade pela não
incorporação e não padronização de medicamentos diferenciais de alto custo, e, desassistência dos
que não acessam o Judiciário; e, por sua vez, o Judiciário, por frequentemente deliberar com base na
decisão do médico, ou seja, consoante com o que está expresso na prescrição e no laudo médico,
pode ser influenciado, indiretamente, pelos parâmetros de uma ética biomédica ou de uma ética de
mercado, que conduz à isenção da responsabilidade do Judiciário pelo cuidado com aquela vida em
juízo, resultando na submissão da vida aos interesses biomédicos.
Já o parâmetro ético e suas orientações que conduz à potência da vida, que representa a
autonomia, a defesa e a qualidade da vida (biopolítica dos de baixo) com o exercício da biopotência,
é a ética de cuidado que, orientada pela relação produtiva, responsabilidade e resolutividade, conduz
à produção de um cuidado ético entre o médico e o cidadão; conduz ao atendimento administrativo
extrajudicial do demanda prescrita pelo Executivo; conduz à defesa da vida e do direito à saúde pelo
Judiciário; e, conduz ao atendimento administrativo, pelo Executivo, da demanda deliberada pelo
Judiciário, quando ajustada a real necessidade do cidadão; tais condutas, resultam na defesa da
saúde e da vida.
Com base no exposto, “[...] o modo de ser [e de agir] de cada um [profissional] em relação ao
outro [cidadão], enquanto se trata de saúde” (FRANCO; MERHY, 2012, p. 160), pode expressar a
defesa da vida em detrimento da defesa de eventuais interesses divergentes da real necessidade do
cidadão, assim, os parâmetros de uma ética de cuidado, “[...] que se expressam pelo manejo das
tecnologias de trabalho e as subjetividades que operam também na produção do mundo do cuidado
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na saúde” (FRANCO; MERHY, 2012, p. 152), podem promover a biopotência e conduzir a uma
biopolítica afirmativa, dos de baixo, onde, a autonomia, a defesa e a qualidade da vida, através da
relação produtiva, da responsabilidade e da resolutividade, podem permitir a produção de um cuidado
ético, entre os profissionais e o cidadão-vulnerado.
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CAPÍTULO 11. PÓS-CONTENCIOSO: AS SITUAÇÕES ATUAIS DOS CIDADÃOS-DEMANDANTES

O pós-contencioso, etapa posterior à deliberação do Judiciário para o fornecimento do
medicamento oncológico de alto custo, contempla a situação atual do cidadão-demandante, em
relação ao estado de saúde, à dispensação de medicamento e, quando for o caso, a mudança de
assistência do setor público para o setor privado.
Neste capítulo, os resultados apresentam, de modo genérico e sem particularização, as
situações atuais dos cidadãos-demandantes dos casos selecionados para essa pesquisa, de acordo
com a categoria e as subcategorias indicadas no quadro 06.
Quadro 06. Categorias e subcategorias do capítulo “Pós-contencioso: as situações atuais dos

cidadãos-demandantes”:
PÓS-CONTENCIOSO
Categorias
As situações atuais dos cidadãos-demandantes

Subcategorias
O estado de saúde
O fornecimento do medicamento
Do setor público ao privado
Fonte: Elaborado pelo autor em 2016.

Ao final do capítulo, segue a análise dos elementos relevantes ao objeto em estudo e a
discussão do conteúdo analisado, com base no constructo teórico da biopolítica.

11.1. As situações atuais dos cidadãos-demandantes

11.1.1. O estado de saúde

Dos cinco cidadãos, envolvidos nos casos em estudo, quatro ainda estão em tratamento
contra a doença oncológica, procurando restabelecer a saúde, assim, há mais de cinco anos, esses
cidadãos vêm resistindo e lutando pela cura e/ou para minimizar as complicações, decorrentes da
doença que os acometem.
Em um dos casos em estudo, o cidadão faleceu em 2012, antes que o seu processo
ingressasse em segunda instância, no TJRJ.
Entretanto, apesar do óbito, o processo para a solicitação do medicamento continua em
tramitação, até os dias atuais.
Tal fato pode ocorrer quando há outras demandas, além das provisões em saúde, a serem
apreciadas, seja do cidadão ou do próprio Estado, como exemplo, alegação de danos morais por
parte do cidadão ou tentativa de recuperação dos recursos públicos empenhados para o cumprimento
da decisão judicial.

[...] provavelmente tem pedido de dano moral... por isso que o processo continua [...]
(DP11).
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[...] pode se ter ali já uma tentativa ainda de recuperação de recursos que tenham
sido sequestrados:: de contas do Estado:: pra/ garantir o pagamento de
medicamentos:: e que aí por essa razão como se acredita que existe um equívoco
naquela decisão:: porque a política pública existente ela era(...) ela é suficiente...
então continua-se recorrendo até pra/ que se consiga totalmente recuperar aqueles
recursos e devolvê-los ao Sistema Único de Saúde [...] é uma situação que também
pode ocorrer [...] e gerar a manutenção dessa discussão diante do:: Judiciário [...]
(PE10).

Esse não foi o caso, pois, analisando os documentos dos autos processuais, observa-se que
o único pleito, submetido à apreciação do Judiciário, é o de medicamento oncológico de alto custo.
Alguns informantes consultados, fontes informais, indicam que pode ter havido alguma falha
ou equívoco do sistema de justiça, possivelmente em decorrência da grande quantidade, da massa,
de processos, o que dificulta um acompanhamento mais criterioso.
De acordo com alguns participantes da pesquisa, o óbito do autor possivelmente não foi
informado nos autos processuais, deste modo, a causa continuou ativa no TJRJ.

[...] não me parece que tenha sido uma falha da justiça... alguém tem que dizer... o
advogado [privado] ou o defensor público tem que dizer “olha houve o óbito... por
gentileza... extingue o processo"... de um modo geral é o próprio advogado da parte
que notifica... é:: seja a defensoria(...) ou a outra parte vem e diz logo “olha já houve
óbito” já que o outro não fala... qualquer um pode dizer não há problema nenhum [...]
(D4).
[...] provavelmente... ninguém comunicou que essa pessoa faleceu... a família tem
que comunicar o defensor público... se a família não nos procura a gente não tem
como saber... as vezes vem um processo pra/ gente... a gente tenta entrar em
contato com o assistido:: só que eles mudam muito de telefone:::: a gente não
consegue contato e a gente continua lutando praquele/ assistido até o final... néh? e
as vezes acontece isso ((risos)) éh:: a gente vai continuar [...] (DP11).
[...] o que pode acontecer é que a própria informação do óbito não é informada néh?
então:: o sistema de justiça não toma conhecimento daquilo... enfim:: ele continua a
atuar... enfim:: com um custo público altíssimo até porque a atuação do Judiciário::
do procurador:: do defensor:: do MP:: enfim:: gera um custo público néh:: que é
assim::(...) enfim... tá/ gerando um custo muito alto néh? o Judiciário no Brasil é um
dos mais caros do mundo néh? então:: assim:: só pra/ entender que é(...) assim::
que custos são esses que de alguma forma tá/ querendo se prevalecer néh? ou se
investir... éh:: mais tem uma série de questões que podem acontecer néh:: a
informação do óbito pode não ter sido levada ao conhecimento [...] (PE10).

A Assessoria de Mandados da SESRJ foi consultada, para informar se em algum momento
ocorreu o fornecimento do medicamento, em cumprimento ao mandado anexado nos autos do
processo, mas não houve resposta ao pedido de informação.

11.1.2. O fornecimento do medicamento

Todos os cidadãos-demandantes dos casos em estudo, obtiveram decisão favorável ao
fornecimento da pretensão inicial, assim, os quatro em tratamento, receberam adequadamente os
medicamentos logo após a deliberação judicial, mediante o cumprimento dos mandados pelo
Executivo, contudo, todos sofreram o impacto da descontinuidade do fornecimento, seja por falta
transitória ou contínua do medicamento em estoque, ou, até, por corte da provisão, o que exigiu, em
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determinados momentos, a compra dos produtos, com recursos próprios, para que não houvesse a
interrupção do tratamento.
O deferimento, pelo Judiciário, segue a lógica do sistema de justiça e não do sistema de
saúde com seus critérios técnico-sanitários de regulação, o que acaba não sustentando o
recebimento contínuo do medicamento demandado judicialmente, especialmente por fatores
financeiros, ou o fornecimento de outros medicamentos prescritos e não padronizados, sem que haja
um novo ajuizamento de ação.

[...] o Judiciário de forma assim:: quase que automatizada néh? enfim:: defere
qualquer prestação a qualquer tempo:: qualquer momento sem nenhum tipo de juízo
em relação à resistência do Sistema Único de Saúde... e aquilo então se perpetua...
porque ah:: tudo bem:: então no seu caso concreto você recebeu [pela deliberação
judicial]... vai receber... vai ter muita dificuldade de continuar recebendo porque você
não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde... você saiu dele [para o sistema de
justiça, que sustenta uma lógica distinta da técnico-sanitária] [...] (PE10).

A desacreditação e a insatisfação quanto ao apoio oferecido no setor público, assim como
diversos outros fatores negativos, dentre os quais, a dificuldade de conseguir o medicamento
prescrito, conduziu três cidadãos, dos quatro em tratamento, a buscarem a continuidade terapêutica
no setor privado, através dos planos de saúde.

11.1.3. Do setor público ao privado

Dentre os quatro pacientes, que ainda estão em tratamento, três são atendidos no setor
privado, através de planos de saúde, e um ainda é atendido no setor público, onde, a unidade
filantrópica em que é assistido, prestador do SUS, passou, recentemente, a fornecer o medicamento
prescrito.
A dificuldade no recebimento do medicamento prescrito é um dos fatores que motivam a
migração do paciente atendido no setor público para o setor privado.
A dificuldade de acesso, especialmente do paciente idoso, aos locais de dispensação de
medicamentos judicializados – polo centralizado de dispensação –, é outro fator determinante para
que o usuário do SUS busque o atendimento privado, onde os medicamentos, geralmente, são
dispensados nas próprias unidades de atendimento.
A migração do cidadão do setor público para o privado, é um indicativo de que os planos de
saúde atendem melhor às suas necessidades, sem que seja necessária uma litigiosidade recorrente,
para a garantia das ações e medicamentos prescritos.

Análise
Quatro cidadãos, dentre os cinco autores dos casos em estudo, ainda lutam pela vida, seja
para o restabelecimento da saúde ou para minimizar os efeitos dos danos provocados pela doença
oncológica que, após aproximadamente cinco anos, ainda persistem.
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Um cidadão faleceu no ano de 2012, em decorrência de complicações geradas pela doença
oncológica, antes que o seu processo passasse de primeira para a segunda instância, contudo,
continuou-se a tramitação e o andamento processual no TJRJ, até os dias atuais.
Quando indagados, os representantes do sistema de justiça indicaram que, provavelmente, o
processo encontra-se ativo devido a não informação do óbito, pelos próprios responsáveis pela parte
autora.
Ressalta-se que no site do TJRJ há um sistema de busca para a consulta de dados sobre os
registros de nascimentos e óbitos, no estado do Rio de Janeiro, de atos praticados desde o ano de
2007, e que consta a informação do óbito do cidadão-autor em questão, mas, no entanto, parece não
ser um procedimento de rotina, nas etapas processuais, a consulta desse banco de dados, ficando, a
informação da morte, a mercê da comunicação dos familiares.
Neste caso, observa-se que há uma ação excessivamente burocrática do sistema de justiça,
onde, o rito conduz automaticamente as etapas processuais, sem a preocupação de acompanhar a
efetividade das deliberações, ou seja, se o autor da ação está recebendo, de fato, o medicamento
que foi deliberado pelo Judiciário.
Neste processo específico, após a deliberação, a SESRJ encaminhou um ofício, que consta
nos autos do processo, esclarecendo que já foi autorizado o processo de compra e providenciada a
aquisição do medicamento, contudo, quando indagados, não sabiam informar, com base no próprio
banco de dados da SESRJ, se, em algum momento, esse cidadão recebeu o medicamento
demandado; ressalta-se que esse ofício também foi encaminhado após o óbito, o que demonstra uma
ação excessivamente burocrática, ritualística e mecanizada do sistema de saúde, em atenção a
essas demandas judicializadas.
Observa-se que o foco do sistema de justiça é no andamento processual, na deliberação final
e na ciência das medidas tomadas para o atendimento do pleito, já o foco do sistema de saúde, no
núcleo responsável pela aquisição e cumprimento dos mandados judiciais, é na aquisição do
medicamento e na resposta ao Judiciário, das medidas tomadas para o atendimento da demanda.
Em ambos os casos, o foco não foi o cidadão, se houve o recebimento ou o porquê não houve o
fornecimento do medicamento, portanto, o foco, de ambos os sistemas, é nos procedimentos com
características e etapas bem demarcadas, e não no desfecho ou na efetividade que esses
procedimentos promoveram ao cidadão em questão.
Além do rito burocrático, com esse caso, observa-se falhas de comunicação e gastos públicos
desnecessários, tanto no sistema de justiça quanto no sistema de saúde.
Em relação aos cidadãos, ainda em tratamento, houve o cumprimento do mandado, mas,
depois de encerrado o processo e obtido a baixa definitiva, não houve acompanhamento do Judiciário
em relação á continuidade do fornecimento do medicamento, o que abre espaço para um posterior
descumprimento do que foi deliberado judicialmente, gerando a desassistência e a descontinuidade
do fornecimento do produto prescrito, levando os cidadãos a comprar o medicamento, quando
possível, para garantir a continuidade do tratamento.
Diversos fatores podem promover a descontinuidade do fornecimento do medicamento
deliberado judicialmente, dentre os quais, destacam-se a falta em estoque na SESRJ, a não
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realização do pedido de compra, atrasos do fornecedor, a crise financeira do estado que inviabiliza a
alocação de recursos para este fim ou o próprio corte do fornecimento, em uma manobra negligente
do Executivo em resistir às imposições judiciais, visto que, devido ao fato de ter ocorrido com todos
os casos em estudo, essa ação pode representar um evento-rotina na dispensação desses
medicamentos pelo setor público.
Há, também, uma falta de comunicação com o cidadão-usuário, informando a disponibilidade
ou a indisponibilidade do medicamento em estoque, o que acaba gerando idas desnecessárias ao
núcleo de dispensação.
Outro problema, para a continuidade do tratamento, são as longas distâncias que o cidadão
tem de percorrer, especialmente os idosos que não contam com o auxílio de familiares para buscar o
medicamento, até o núcleo de dispensação, centralizado em Jacarepaguá, bairro distante de muitos
outros do Rio de Janeiro.
Ressalta-se que, a continuidade do tratamento também é comprometida, quando há a
alteração terapêutica, por outro produto não incorporado pelo SUS e não padronizado nas listas de
dispensação, sendo necessário um novo ajuizamento, apesar de a jurisprudência prever a tutela de
tratamento para a doença, incluindo as possíveis substituições de medicamentos.
Tais fatores demonstram a dificuldade em manter a continuidade do tratamento no setor
público, quando deliberado pelo sistema de justiça, o qual, não atende a lógica técnico-sanitária do
sistema de saúde.
Um ponto que merece destaque, é que comumente os cidadãos demonstram não ter a
percepção de que acessou o Judiciário ou de que somente garantiu o fornecimento do medicamento
devido o ajuizamento de uma ação, possivelmente por não compreenderem a atuação conjunta entre
a defensoria e a gestão do sistema de saúde na CRLS, deste modo, o cidadão acredita que foi
atendido, espontaneamente, pelo administrativo, especialmente, quando houve celeridade na
aquisição, devido aos efeitos da tutela antecipada.
A migração do serviço público para o serviço privado ocorre, fundamentalmente, devido a
dificuldade no recebimento, a interrupção, a descontinuidade e a suspensão do fornecimento do
medicamento, seja por prescrição ou por mandado judicial; ao modo insatisfatório com que são
acolhidos no atendimento; as longas filas; a falta de comunicação com o usuário; e, a centralização
do núcleo de dispensação, que não é localizado em uma região central e de fácil acesso,
especialmente para pessoas idosas.
Tais fatores são decisivos para que um cidadão-vulnerado, que precisa ser atendido com
celeridade, busque o atendimento no setor privado, através dos planos de saúde, visto que, os seus
esforços não garantiram o mérito, mesmo recorrendo ao sistema de justiça, que seria a última
trincheira para a garantia do fornecimento da demanda pelo setor público.
Observa-se que, de um modo geral, tanto o sistema público de saúde quanto o sistema de
justiça, não foram resolutivos para os casos em questão.
Obviamente, pelos planos de saúde também não há a dispensação de todo e qualquer
medicamento disponível no mercado. Assim como no setor público, há listas padronizadas e
regulamentadas pela ANS dos medicamentos que são usualmente cobertos, deste modo, o plano de
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saúde, como uma empresa privada, que gerencia adequadamente seus recursos ao mesmo tempo
em que procura garantir sua clientela, possivelmente, procura minimizar a litigiosidade, com
estratégias que visam condicionar a prescrição de seus medicamentos padronizados, pelos seus
médicos credenciados, embora também sejam ajuizados quando impõe-se a necessidade de um
medicamento diferencial e de alto custo não padronizado.
A diferença é que para os planos de saúde é mais fácil mediar e impedir o ajuizamento de
ações, seja com a aquisição do medicamento ou pelo ressarcimento do valor ao conveniado, pois há
uma menor burocracia que comparado ao SUS, onde, o fornecimento administrativo de um
medicamento, diferencial, precisa seguir o fluxo de autorização e incorporação, para posteriormente,
ser licitado e, por conseguinte, iniciar-se o processo de aquisição, nas unidades, em sua maioria
federais, de atendimento oncológico que, não obstante, possuem autonomia para a escolha dos
medicamentos que serão fornecidos em seus estabelecimentos.
Todos os medicamentos pleiteados nos casos em estudo, estão elencados entre os
padronizados e regulamentados pela a ANS (BRASIL, 2016b), para o fornecimento pelos planos de
saúde aos seus conveniados, de acordo com a necessidade.
Atenta-se para o fato, do valor médio, dos medicamentos pleiteados nos casos em estudo,
pelos demandantes ainda em tratamento, ser de R$ 513,15, de acordo com preço máximo ao
consumidor no Rio de Janeiro, com alíquota de ICMS a 20% (BRASIL, 2017a), já de acordo com
preço máximo de venda ao governo, o valor médio desses mesmos medicamentos é de R$ 311,47,
também no Rio de Janeiro com alíquota de ICMS a 20% (BRASIL, 2017b), ou seja, são de alto custo
para o cidadão, que ainda pagaria mais caro que o governo. Neste sentido, o custo desses
medicamentos, de uso reconhecido e disponíveis há longa data no mercado, não justificaria a sua
não aquisição, incorporação e/ou padronização, visto que, se trata de um custo muito inferior aos
gastos gerados ou decorrentes do ajuizamento das ações.
Entretanto, a não padronização desses medicamentos, que são de indicação comum, faz com
que o governo economize, pois, assim, ele não é responsável pela dispensação desses produtos a
todos que tem em posse uma prescrição, seria responsável apenas pelo fornecimento aos cidadãos
que acessam o judiciário, o que permite garantir a economicidade na aquisição com a redução do
volume de cidadãos cobertos.
Os cidadãos conveniados indicam que os planos de saúde atenderam melhor às suas
necessidades, que comparado ao setor público, apontam que no setor privado foram mais bem
acolhidos e estabeleceram melhores vínculos de confiança com seus profissionais.
Tal fato, expõe a desacreditação desses usuários que ficaram desassistidos no setor público,
com uma prescrição na mão, sem ter a quem recorrer, esses tiveram condições financeiras de resistir
à submissão imposta pelos poderes, do profissional-prescritor que não alterou a prescrição por
qualquer que seja o motivo, do Executivo que não proveu o medicamento prescrito ou que não é
célere no processo de incorporação, do Judiciário que garantiu mas não sustentou o fornecimento, e,
do mercado que transforma fórmulas em esperança de vida, essenciais e de alto custo para o
vulnerado, mas, e aquele cidadão que continua no SUS e não tem condições de financiar um plano
privado? Para ele a esperança está no SUS, que precisa ser mais bem qualificado estruturalmente,
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qualificar melhor seus profissionais, precisa de maior celeridade no processo de autorização e
incorporação de medicamentos, atualização constante das listas padronizadas, repensar as
atribuições de cada ente, desburocratizar o acesso e precisa acolher, de algum modo, o cidadãocontribuinte que, mesmo em posse de uma prescrição não padronizada, não deve ficar desassistido,
à margem do sistema, isolado entre o direito e a norma de regulação, em um estado de exceção, por
não se enquadrar nos critérios das escolhas pautadas na maximização do bem-estar comum.

Discussão
O resultado da produção de um cuidado ético como potência da vida, em matéria de saúde, é
a autonomia, a defesa e a qualidade da vida. Para esse fim, são fundamentais a adoção dos
parâmetros próprios de uma ética de cuidado, como a relação produtiva, a responsabilidade, o
reconhecimento e a resolutividade.
Uma “relação mais produtiva” decorre da liberdade dos profissionais envolvidos com o
cuidado, neste sentido, um alto grau de liberdade permite “[...] maior autogoverno do seu próprio
processo de trabalho, podendo estabelecer com o usuário uma relação mais produtiva, porque mais
inclusiva deste usuário como sujeito também da produção do seu próprio cuidado” (FRANCO;
MERHY, 2012, p. 157).
O médico, pelo exercício autônomo de seu “saber-poder” (FOUCAULT, 2010, p. 212), pode
possuir um alto grau de liberdade, que possibilita a construção voluntária de um cuidado ético, agindo
“[...] pelas linhas de liberdade, que são a expressão de si, produzidas no próprio encontro” (FRANCO,
2015, p. 107), ou pode possuir um menor grau de liberdade, devido a “[...] força das afecções das
lógicas de mercado, linhas da moral, e da ciência [...]” (FRANCO, 2015, p. 107), que conduz à
construção de um cuidado medicalizante, ou seja, na prática médica, as características do cuidado
produzido com o cidadão varia de acordo com os parâmetros éticos que orientam o agir do
profissional, tal como abordado na discussão do capítulo anterior.
Entretanto, os profissionais envolvidos com o cuidado não se restringem apenas aos
médicos, mas a todos aqueles que se reconhecem como protagonistas do cuidado, sejam do sistema
de saúde ou do sistema de justiça, e que, de algum modo, procuram estabelecer uma relação mais
produtiva com o cidadão-vulnerado.
Os participantes desse estudo, em sua maioria, se reconhecem como protagonistas do
cuidado, contudo, indicam possuir distintos graus de liberdade, geralmente, coibidos ou cerceados,
em maior ou menor grau, pela “normalização” (FOUCAULT, 2010, p. 212) político-administrativa
(biopolítica) de sua instituição, como é o caso do Executivo, logo, a dispensação de medicamentos,
mesmo que sejam diferenciais, está condicionada ao que é programado na política pública, neste
caso, para o profissional-administrativo, trata-se da “[...] instituição da norma sob a qual o trabalho
vivo [com alto grau de liberdade para governar a produção do cuidado] perde sua potência resolutiva”
(FRANCO, 2013b, p. 229).
De acordo com Foucault (2010, p. 213), “a norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo
que se quer disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar [regular]”, nos casos
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estudados, observa-se uma clara oposição entre a norma disciplinar (médica) e a norma
regulamentar (político-administrativa), que desencadeia o contencioso, sendo o cidadão o alvo e o
objeto dessas forças.
No plano operativo do Executivo, onde ocorre o encontro e acolhimento, o grau de liberdade é
baixo, pois, cabe ao profissional-administrativo seguir o que está estabelecido na política, neste
sentido, embora tentem garantir o melhor atendimento, são presos e capturados pela norma, que
tende a moldar, perpassar e modificar tanto o cuidado como o direito, comprometendo a
responsabilidade, o reconhecimento e a resolutividade, tal perspectiva, representa o “governo sobre a
vida” (ESPOSITO, 2010, p. 32) ou a política que age sobre a vida.
Já os representantes do Judiciário possuem um maior grau de liberdade e procuram potenciar
a vida do cidadão pela defesa dos direitos estabelecidos, um “governo da vida” que resiste ao
“governo sobre a vida” (ESPOSITO, 2010, p. 32) imposto pelo Executivo, ou seja, uma “[...]
resistência [que] se torna poder da vida [...]" (DELEUZE, 2013, p. 99), contudo, ao consubstanciar as
suas deliberação com base na decisão do médico, atribui toda responsabilidade do cuidado ao
profissional-prescritor, assim, submete seu juízo à “normalização” (FOUCAULT, 2010, p. 212) médica
(disciplinar), isentando-se da responsabilidade pelo cuidado com aquela vida em juízo e seus
eventuais riscos (potência de morte).
Neste sentido, o Judiciário sendo mais um agente de tutela de direitos, que propriamente um
agente de cuidado, não estabelece uma relação produtiva com o cidadão, o que necessita da
interação, e não garante a resolutividade de sua deliberação, pois não há um acompanhamento
contínuo da dispensação do que foi deliberado.
Em uma “sociedade de normalização” em que “[...] se cruzam, conforme uma articulação
ortogonal, a norma da disciplina [disciplina médica ou biomédica] e a norma da regulamentação
[regulação político-administrativa]” (FOUCAULT, 2010, p. 212-213), o funcionamento e a finalidade do
poder podem ser divergentes das necessidades dos cidadãos.
As necessidades do cidadão resumem-se em ter “[...] ‘boas condições de vida’ [...] acesso e
se poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de melhorar e prolongar a vida [...] vínculos
(a)efetivos entre cada usuário e uma equipe e/ou um profissional [...] graus crescentes de autonomia
no seu modo de andar a vida [...]” (CECILIO, 2001, p. 118-119).
Um cuidado ético, em saúde, procura resultar no atendimento satisfatório e, sempre que
possível, resolutivo das necessidades dos cidadãos, logo, é indesejável que um cuidado que se
propõe ético resulte em desassistência, seja contínua ou transitória, do cidadão-vulnerado, o que
implicaria em potência de morte.
O cuidado, no latim cura, “[...] é parte de toda a ética” (MAYERNYIK; OLIVEIRA, 2016, p. 15)
e “integra, antes de mais, o sentido do próprio existir humano” (PERDIGÃO, 2003, p.485), onde, “o
outro vem ao encontro em sua co-presença no mundo” (HEIDEGGER, 2005, p.171).
O cuidado, portanto, é intrínseco à vida e comporta uma dimensão subjetiva e intersubjetiva,
respectivamente, “sorge”, que expressa o cuidado de si (ser-aí sendo ser-no-mundo) e “fürsorge”, que
expressa o cuidado de alguém (ser-com-os-outros) (HEIDEGGER, 2005).
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Neste contexto, o reconhecimento ético da vida, do si-com-o-outro (ser-com-os-outros) e do
si-mesmo-como-outro (ser-aí ou ser-no-mundo), implica em cuidado e em responsabilidade
(RICOEUR, 2014).
A responsabilidade, “[...] na ética significa assumir o controle do que se realiza frente ao
afetado [ou vulnerado], corolário do qual pode ser o cuidado de outro ser humano quando este está
ameaçado em sua vulnerabilidade” (SCHRAMM; KOTTOW, 2001, p. 951), logo, decorre “[...] da
vulnerabilidade do sujeito que sugere a necessidade de proteção que é oferecida pelo agente moral”
(SCHRAMM; KOTTOW, 2001, p. 953).
O cuidado em saúde é estabelecido no espaço da relação e da interação produtiva, que surge
no encontro entre os profissionais e os cidadãos que buscam nas “[...] relações de confiança, a
certeza de que seu problema vai ser entendido, e o compromisso de que tudo que puder ser feito
para defender e qualificar a sua vida será objeto das ações dos profissionais” (MERHY, 2013, p. 75).
Neste contexto, um cuidado ético, que persegue a resolutividade dos problemas de saúde,
deve ser plenamente sentido, experienciado e reconhecido pelo cidadão, para a construção da
autonomia em relação à sua própria saúde, ou seja, o cuidado de si advém do ato de ser cuidado
eticamente.
Sem

uma

relação

ou

interação

mais

produtiva

não

há

responsabilidade,

sem

responsabilidade não há cuidado com o outro, do mesmo modo que, sem o cuidado não há
autonomia e a defesa da qualidade da vida, assim, consequentemente, a maioria dos cidadãos
envolvidos nos casos em estudo não reconhecem o cuidado como biopotência, tanto o produzido
com o sistema de saúde, que os conduziram a desassistência antes e períodos após o ajuizamento
da demanda, quanto o produzido com o sistema de justiça, que os conduziram a desassistência
mesmo com a deliberação judicial, após um período de recebimento regular.
Ressalta-se que o não reconhecimento do cuidado do Judiciário também está associado a
não interação com o cidadão, que, em alguns casos, indica não ter a consciência de que precisou
acionar o sistema de justiça pra o atendimento inicial de sua pretensão.
Em relação a um cuidado continuado, “há forte tensão entre a assistência e desassistência,
que opõe, por um lado, o cuidado prestado pelos profissionais da saúde e, por outro, a demanda
singular apresentada pelo paciente e seus familiares, o que pode resultar em duas concepções de
vida e de cuidado” (LOYOLA, 2012, p. 973), essas duas concepções advém do reconhecimento do
cidadão e de sua família, por um lado, o reconhecimento do cuidado como potência da vida que,
portanto, a assistência atende as suas demandas singulares, e, por outro lado, o reconhecimento do
cuidado como potência de morte, pelo exercício de um poder sobre a vida, que não atende a suas
demandas singulares, gerando a desassistência e a busca por um modo de cuidado que acreditam
atender as suas particularidades.
Deste modo, para a maioria dos cidadãos, autores dos processos que fundamentaram essa
pesquisa, tanto o sistema de justiça quanto o sistema de saúde não foram resolutivos para seus
casos, o que os conduziram a recorrer aos cuidados do setor privado.
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CAPÍTULO 12: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais ligados diretamente à assistência, especialmente os médicos, são os que
tem maior possibilidade de desenvolver vínculos com os cidadãos vulnerados, quando comparado
com os profissionais do administrativo ou da justiça.
A autonomia do médico no ato da prescrição garante o exercício de um saber-poder, que não
é contestado pelo paciente, o qual, não possui meios para atestar a adequação da demanda ao seu
caso, assim, apesar desse vínculo surgir de uma relação assimétrica de saber, supre a necessidade
momentânea do vulnerado, que é a confiança de que o prescritor lhe apresentará a melhor fórmula
para a solução do seu caso. Essa convicção contribui para a normalização médica, estando ou não o
agir do profissional eivado por interesses pessoais ou capturado pelos interesses da indústria
farmacêutica.
Nesse caso, o exercício do saber-poder médico, através da prescrição, de um modo, pode
ser orientado pelos parâmetros de uma ética de cuidado, que pode expressar um agir bioético,
centrado no vulnerado e direcionado ao cuidado em saúde e, portanto, conduzido pela relação
produtiva, responsabilidade e resolutividade, onde o medicamento é prescrito após o profissional
julgar de que se trata realmente da melhor escolha disponível no mercado para o caso do paciente, o
que tende a resultar em potência da vida. De outro modo, o exercício do saber-poder médico, através
da prescrição, pode ser orientado pelos parâmetros de uma ética biomédica, que pode ocultar um
agir conveniente, centrado na biotecnologia e direcionado à oferta do mercado, onde o medicamento
é prescrito para a satisfação de algum interesse pessoal, ou de terceiros, sob a pretensa justificativa
de que se trata da melhor escolha, para o tratamento do paciente, nesse sentido, a vida submetida
aos interesses biomédicos ou de mercado, tende a resultar uma potência de morte.
Já os encontros do cidadão com os profissionais do administrativo são peremptórios e,
geralmente, resultam em negativas, pautadas na normalização político-administrativa promovida pela
regulamentação e regulação do sistema de saúde, assim, esses profissionais agem com menor
autonomia, geralmente, pelo menor grau de liberdade quando comparado ao médico, o qual, por sua
vez, determinará a ratificação ou a retificação do medicamento prescrito com base nas alternativas
fornecidas no serviço público.
A esses profissionais administrativos cabe, muito aquém do cuidado, a operacionalização da
política com base nos sistemas e critérios de regulação, insensíveis à complexidade de casos
singulares, onde as condutas são orientadas pelos parâmetros de uma ética utilitarista, de
padronização de medicamentos que atendam a uma relação positiva de custo-benefício, para a
maximização da aplicação de recursos públicos destinados ao atendimento de coletivos, garantindo o
acesso a tratamentos comuns e pouco variados, portanto, são insensíveis às demandas específicas
ou singulares, mesmo que essas sejam, de fato, diferenciais para o tratamento do quadro clínico em
questão, em outras palavras, pode-se dizer que a normalização político administrativa não contribui
para a criação de vínculos e, consequentemente, inviabiliza a produção de um cuidado,
reconhecidamente ético para o vulnerado, devido as amarras institucionais da regulação.
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Assim, o Executivo considera como justo e racional, a dispensação do que está padronizado,
não dispondo de meios alternativos para o atendimento de demanda singulares ou diferenciais. Logo,
o litígio em saúde surge da necessidade de um vulnerado, de uma prescrição médica e de uma não
adequação da demanda individual ao que está preconizado na política.
Ressalta-se que muitos medicamentos não são padronizados, estrategicamente, para
diminuir os custos do governo no movimento de efetivação do direito à saúde com a
operacionalização da política, geralmente, devido ao alto custo desses fármacos, o que inviabiliza a
garantia da economicidade nas aquisições e disponibilização do produto a todos que eventualmente
venham a necessitar dessas indicações, isso é o que ocorre especialmente com demandas
oncológicas e para tratamento de doenças raras.
Assim, além da eventual satisfação dos interesses da indústria, a judicialização pode ser
utilizada pelo governo, para a garantia da economicidade de gastos públicos, pois, é menos
dispendioso fornecer determinados medicamentos apenas a quem acessa o Judiciário, do que
disponibilizá-los a todos que venham a necessitar de tal terapêutica. Essa economicidade permite
uma maior cobertura de coletivos que necessitam de tratamentos de menor custo, padronizados na
política pública de saúde.
Para o cidadão esse é o exercício de uma política negativa sobre a sua vida, que coloca em
prova a confiança e o vínculo estabelecido com o profissional-prescritor, ao contestar a sua
necessidade, transformando o seu caso em exceção e colocando-o à margem das provisões estatais,
por não se adequar aos critérios biopolíticos de normalização político-administrativa, trata-se do
exercício de um biopoder que resulta em desassistência, para a proteção do bem comum.
A política sobre a vida desempenhada pelo Executivo pode, de fato, ser em defesa da vida,
não a expondo aos parâmetros de uma ética de mercado. Contudo, essa proteção negativa do
Executivo, ao gerar a desassistência e não acolher, de algum modo, o cidadão-vulnerado, pode
conduzir a uma potência de morte.
A CRLS é um caminho para o atendimento extrajudicial desses casos, mas somente age
quando o cidadão está determinado a ajuizar uma demanda. Nesse sentido, a CRLS é uma
estratégia do Executivo que tem se preocupado mais em diminuir o número de ajuizamentos e,
consequentemente, o impacto das deliberações judiciais ao erário público, do que em tentar atender
a todos os cidadãos que não tem as pretensões contempladas na política pública.
Esse seria um ponto negativo da atuação da CRLS, que possui uma atuação muito focalizada
na contenção da judicialização e não consegue lidar com determinadas demandas, especialmente as
oncológicas.
Há uma tendência do Judiciário, em segunda instância, responsabilizar o ente estadual pela
dispensação de quaisquer medicamentos, em detrimento da atribuição de competências entre os
âmbitos federados, logo, um caminho para ampliar os benefícios da atuação da CRLS, além da maior
divulgação e atenção voluntária aos casos desassistidos, seria o envolvimento dos outros entes,
fortalecendo a mediação e ampliando as possibilidades de cobertura extrajudicial dos usuários.
O ingresso do cidadão na microjustiça de medicamentos ocorre com a gênese do litígio, ainda
sobre o comando deliberativo do sistema de saúde, ou seja, quando é negado o fornecimento do
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medicamento prescrito com base na justiça do Executivo, pautada na regulação de recursos e
provisões. Já a judicialização, se expressa quando o cidadão ingressa no sistema de justiça, neste
caso, a deliberação passa a ser uma atribuição da justiça institucional do Estado, em uma relação
autoimune entre os poderes federados, tendo em vista, a proteção da vida e a defesa do direito à
saúde.
Na medida em que a normalização político-administrativa se opõe a confiança estabelecida
entre o médico e o paciente, ou seja, se opõe a necessidade alegada no laudo e na prescrição, a
normalização médica ganha um aliado, o Judiciário, pois para o cidadão a defesa de seus direito é o
único modo de garantir a provisão alegada como essencial à vida.
A amplitude das normas constitucionais que tratam do direito fundamental social à saúde e a
tendência do judiciário em deliberar o fornecimento da primeira indicação terapêutica, assim como
sua própria condição de saúde, são biopotência para que o cidadão lute pela provisão do
medicamento prescrito, em um movimento de resistência às imposições do Executivo. Trata-se do
exercício de uma biopolítica dos de baixo, uma política de vida, que procura a garantia plena de
oportunidades, mínimas ou existenciais, para uma vida qualificada e produtiva.
Enquanto o médico oferece a fórmula, o judiciário resolve a equação. O cuidado do judiciário
é pautado na plena efetivação do direito à saúde, mas sem que haja um encontro produtivo e
cumpliciado com o cidadão, portanto, não se estabelece vínculo e corresponsabilidade com a vida em
juízo, deste modo, embora potencie a vida na luta contra a medida restritiva do Executivo estadual e
zele pelo direito a vida e à saúde. Ao reverberar, quase sempre, a decisão do médico em manter ou
não a prescrição, o Judiciário passa a fomentar os interesses do prescritor e, portanto, pode estar
promovendo potencia de morte, quando o médico age pelos parâmetros de uma ética biomédica ou
de uma ética de mercado, ou potencia de vida, quando o médico age pelos parâmetros de uma ética
de cuidado.
Cabe ressaltar, que a dificuldade em avaliar a equivalência ou a superioridade da demanda
comercial em relação à padronizada, inviabiliza o julgamento objetivo de qual parte esta defendendo
de fato a vida, logo, o ato de atribuir a plena responsabilidade do cuidado com o cidadão ao médico,
reproduzindo a decisão que consta na prescrição, sem um olhar mais criterioso sobre a demanda e
as condições oferecidas pelo sistema público de saúde, permite ao Judiciário, sob os efeitos da tutela
do desconhecimento da matéria apreciada, isentar-se da responsabilidade sobre aquela vida em juízo
e seu eventual risco de morte.
Observa-se que o Judiciário representa uma arena para a tutela de minorias que, potenciadas
pela necessidade e pelo descumprimento de um direito fundamental, acessam os seus serviços.
Logo, o cidadão que não estiver potenciado para se contrapor ao Estado, não tem a sua demanda
apreciada extrajudicialmente, pela CRLS, e nem judicialmente, pelo Judiciário.
Portanto, ambos os serviços, só agem quando acessados, pela livre iniciativa do cidadão, o
que revela uma atuação focal, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de saúde, no
atendimento de vulnerados cujas demandas não são contempladas na política. Do mesmo modo, as
repercussões das decisões individuais, não são estendidas na proteção de coletivos ou outros
cidadãos que se encontram na mesma situação dos que demandam as ações de fornecimento.
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Outro ponto que deve ser destacado, é que a insustentabilidade da decisão decorre do não
acompanhamento do cumprimento da deliberação de fornecimento da pretensão, pelo Judiciário, ao
longo do tempo, o que indica uma fragilidade do controle do jurídico sobre a politica, que abre espaço
para a desassistência do cidadão pelo Executivo, após um curto período de cumprimento da decisão
judicial, de modo a permitir, apenas, o arquivamento da ação ajuizada.
No contexto da microjustiça, que contempla o cenário da judicialização, observa-se que as
deliberações dos profissionais são consoantes, direta ou indiretamente, com a normalização médica
ou com a normalização político-administrativa, gerando tensões na efetivação do direito
constitucionalizado à saúde, o que compromete a sua devida aplicabilidade e operacionalização
política, devido ao incessante movimento ora de ampliação, ora de redução da força da norma
constitucional, respectivamente, pelo agir médico e pelo agir político.
Com base no exposto, a figura 06 esquematiza a relação entre os responsáveis pelas
deliberações, na microjustiça de medicamentos oncológicos de alto custo, e o impacto de suas
decisões na defesa da vida, do direito à saúde e na produção do cuidado, considerando os
parâmetros éticos e a perspectiva biopolítica, que podem promover a potência da vida ou a potência
de morte, de acordo com os interesses que estão sendo defendidos durante a poiésis do cuidado
com o cidadão-vulnerado.

Figura 06. Deliberações e seus impactos na defesa da vida, do direito à saúde e na produção do

cuidado com o cidadão-vulnerado:

Fonte: Elaborado pelo autor em 2017.

Tal como exposto na figura acima, cabe esclarecer que denominamos de “cidadão” os
indivíduos que procuram efetivar seus direitos, ou seja, os que agem pela potência em resistência às
imposições políticas sobre as suas vidas, especialmente, quando estas se mostram ineficientes na
garantia das oportunidades necessárias para um existência qualificada; já “sujeito”, refere-se aos
indivíduos capturados pelo biopoder, os quais, por algum motivo, não tendem a lutar ou resistir às
imposições da política sobre suas vidas, mesmo que estas sejam ineficientes na promoção de uma
existência qualificada. Deste modo, por estarmos diante de casos ajuizados, em que o indivíduo,
exercendo plenamente a sua cidadania, acessou o Judiciário, voluntariamente, para a garantia prática
de seus direitos, os denominamos de cidadãos, em todo o desenvolvimento desse estudo.
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Diante dessas dificuldades e desafios, da judicialização no contexto da micropolítica de
medicamentos oncológicos de alto custo, torna-se necessária uma maior articulação entre os
Poderes do Estado e entre distintos pontos de atenção do sistema de saúde, bem como, o
desenvolvimento estratégias que poderiam minimizar o impacto desses litígios na defesa da vida, na
produção do cuidado e na operacionalização efetiva do direito à saúde. Algumas dessas estratégias,
que possivelmente seriam viáveis, estão indicadas a seguir.
A vinculação da prescrição, nos casos ajuizados, à médicos que exercem suas funções no
SUS, permitiria ao Judiciário considerar à lógica técnico-sanitária e, ao Executivo, um maior controle
na operacionalização da política pública, assim como ocorre na regulação dos planos de saúde, o
que permitiria uma abordagem mais efetiva dos profissionais na indicação dos produtos padronizados
e uma menor influência dos interesses da indústria no acesso a medicamentos pela política pública,
consequentemente, diminuiria o número de ações ajuizadas.
Nessa abordagem, o Executivo deve procurar levar ao conhecimento dos prescritores os
medicamentos padronizados no SUS, ou seja, uma melhor qualificação dos médicos que atuam na
lógica dos serviços públicos. No mesmo sentido, os médicos devem verificar a viabilidade da
indicação de medicamentos similares, equivalentes ou alternativos, disponibilizados no sistema
público, antes que seja prescrito um medicamento não incorporado ou não padronizado no SUS. Para
o sucesso dessa estratégia é fundamental a revisão sistemática e regular da provisões públicas, pelo
Executivo, contemplando produtos diferenciais disponibilizados no mercado nacional.
Envolver todas as partes interessadas, incluindo a classe médica, através do conselhos
médicos e/ou sociedades de especialidades, para opinarem sobre os medicamentos incorporados ou
os que devem ser incorporados, o que permitiria uma validação maior da política e maior
possibilidade da prescrição de produtos alternativos ou equivalentes. Tal perspectiva propõe uma
gestão participativa, com a valorização da atividade de natureza opinativa, que inclua a classe médica
como um aliado e apoiador da política e seus critérios de regulação, ou seja, antes de decidir sobre a
viabilidade da incorporação de produtos, o governo deve consultar e analisar as sugestões de quem
opera na prática o ato de prescrever.
Fortalecer, nos currículos de formação médica, a perspectiva da ética de cuidado, procurando
desenvolver a percepção dos futuros profissionais em relação à condução produtiva dos encontros
com os pacientes vulnerados e a responsabilidade no momento da prescrição, incluindo a abordagem
do antagonismo de interesses que se estabelecem entre a política pública de medicamentos e as
estratégias de garantia de mercado implementadas pelas indústrias farmacêuticas.
Proposição, por parte do Executivo, de políticas de quebra de patente de medicamentos
diferenciais, com custos muitas vezes abusivos, para ampliação do acesso público do cidadão
acometido por doença oncológica, no mesmo sentido, incentivar e promover a produção de tais
produtos, disponibilizando-os a um preço reduzido ou de custo, minimizando o impacto orçamentário
no setor público e/ou para o consumidor direto no mercado comum.
A criação de Câmaras ou Varas especializadas em saúde, no Judiciário, permitiria o
desenvolvimento da expertise dos magistrados para lidarem melhor com essas demandas, maior
segurança na deliberação, maior autonomia em relação à decisão médica, e, um olhar mais critico
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para eventuais interposições de interesses ocultados nas pretensões em juízo. Essa especialização
do Judiciário não tem o propósito de tolher a autonomia do médico na prescrição, mas, pode permitir
a identificação de pretensões abusivas, que podem não trazer benefícios, ou gerar malefícios, para a
saúde do cidadão-demandante.
A “[...] especialização de Varas para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito
à saúde pública [...]” (BRASIL, 2013) é uma recomendação do CNJ, o qual, também sugere, a
celebração de “[...] convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto por médicos e
farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação
das questões clínicas apresentadas pelas partes das ações relativas à saúde [...]”; que os
magistrados “evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela ANVISA,
ou em fase experimental [...]” e que “ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico,
os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência”; que os julgadores “verifiquem, junto à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), se os requerentes fazem parte de programas
de pesquisa experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a continuidade do
tratamento”; que os Tribunais “incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria
individualizada no programa de direito administrativo dos respectivos concursos para ingresso na
carreira da magistratura [...]” e que “promovam, para fins de conhecimento prático de funcionamento,
visitas dos magistrados aos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde, bem como às unidades de
saúde pública ou conveniadas ao SUS, dispensários de medicamentos e a hospitais habilitados em
oncologia [...]”; recomenda também, que as escolas de magistratura “incorporem o direito sanitário
nos programas dos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados” e
“promovam a realização de seminários para estudo e mobilização na área da saúde, congregando
magistrados, membros do ministério público e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento
sobre a matéria” (BRASIL, 2010a).
Também é fundamental, a responsabilização do Judiciário no pós-contencioso, para a
certificação do cumprimento dos mandados judiciais, enquanto houver a necessidade e a vigência da
obrigação da dispensação do medicamento pelo Executivo, ou seja, uma articulação do Judiciário
com o Executivo, através da Assessoria de Mandados e da CADJ, para o encaminhamento de um
relatório periódico que informe a situação da dispensação de medicamentos ou através da criação de
um banco de dados relacionados aos produtos que são dispensados periodicamente aos cidadãos, o
que possibilitaria um maior controle do Judiciário no cumprimento das demandas, pelo Executivo, a
diminuição da possibilidade da ocorrência da desassistência e da duplicidade na dispensação de
medicamentos, pelo ajuizamento de demandas em outras instâncias.
O Rio de Janeiro está na vanguarda dos serviços e ações para, o Judiciário e o Executivo,
lidar melhor com a judicialização, especialmente, com a atuação do NAT, que possibilita uma melhor
qualificação das deliberações judiciais, e com a atuação da CRLS, que envolve, articuladamente, o
sistema de saúde e o sistema de justiça no manejo e na tentativa de resolução extrajudicial dos
litígios em saúde.
Contudo, a diminuição do número de demandas ajuizadas deveria ser consequência das
estratégias para minimização do impacto dos litígios para o cidadão, e não o foco principal dessas
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ações, pois, assim, ocorreria uma contenção da expressividade da judicialização com uma acrescida
qualidade na oferta de serviços e no atendimento humanizado oferecido ao cidadão-vulnerado,
minimizando a eventual possibilidade de desassistência.
Assim, é importante fortalecer e ampliar a atuação da CRLS, divulgar os seus serviços, para
possibilitar e condicionar o acesso de todos os que obtiveram uma negativa de fornecimento do
medicamento prescrito, permitindo a todos a possibilidade de um encaminhamento administrativo, o
que contribuiria para a diminuição dos casos de desassistência e de ajuizamentos de ações.
Outro ponto, que merece destaque, é a necessidade de articular e viabilizar uma maior
participação do Ministério Público na microjustiça de medicamentos, nas ações extrajudiciais da
CRLS e na judicialização. O envolvimento do MP na CRLS seria uma ação relevante para a tutela e
defesa de coletivos que não acessam o Judiciário.
Ampliar a comunicação entre os entes, especialmente na CRLS, e criar canais de
comunicação entre os CACONS e UNACONS, e desses com a gestão estadual.
Procurar promover a articulação e a solidariedade na dispensação de medicamentos entre os
CACONS e UNACONS, viabilizando uma gestão participativa da assistência farmacêutica entre as
instituições de um mesmo território, uma mobilização conjunta e ordenada para o incremento de
recursos para aquisição de medicamentos, e, uma possível ampliação de diretrizes terapêuticas para
os respectivos quadros clínicos.
Criação de fluxo, nas UNACONS e CACONS, para o encaminhamento de seus assistidos que
não conseguiram ser contemplados pelos medicamentos padronizados, e, uma abordagem
continuada com os prescritores, no interior das próprias instituições, esclarecendo sobre os produtos
incorporados, padronizados e dispensados nos serviços públicos.
Priorização governamental das compras dos medicamentos padronizados ou dos que estão
sendo dispensados por deliberações judiciais, em detrimento de outras políticas, menos prioritárias,
especialmente em situação de crise ou indisponibilidade de recursos, para que não haja a
desassistência com a interrupção dos tratamentos em curso.
Assim como essas, diversas outras estratégias poderiam ser executadas, para uma melhor
efetivação operacional do direito à saúde, para ampliar as possibilidades de produção de um cuidado
resolutivo, e, para que as instituições envolvidas lidem melhor com a expressividade e o impacto da
judicialização.
Tal como abordado, a judicialização é fruto da complexidade da vida humana no meio
político, econômico e social, com o envolvimento de diversos protagonistas, com distintas percepções
e perspectivas, no espaço de disputa da microjustiça que, por sua vez, perpassa todas as etapas
sucessórias do contencioso, do pré ao pós-contencioso, ou seja, desde o início do conflito, o manejo,
até o seu desfecho, mobilizando tanto o sistema de saúde, quanto o sistema de justiça, na produção
do cuidado com o cidadão-vulnerado.
O ato de intervir no ajuizamento das demandas deve possibilitar, além da minimização do
impacto da judicialização na gestão e ao erário público, uma diminuição no impacto da judicialização
na vida do cidadão-demandante, para isso é necessário o envolvimento de todos os protagonistas do
cuidado, de ambos sistemas.
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Na cadeia de encontros da microjustiça de medicamentos, os diversos protagonistas agem,
em uma dinâmica consecutiva e sucessiva de decisões, que determinam e impactam diretamente no
cuidado que é produzido com o cidadão.
Assim como relatado anteriormente, nesses encontros que resultam em decisões, há a
adoção de distintos parâmetros éticos, contrários ou complementares, tais como os parâmetros de
uma ética biomédica, centrada na medicalização; uma ética de mercado, centrada na mercantilização
da doença ou da vida; uma ética utilitarista, centrada na maximização do bem-estar comum; ou,
propriamente, uma ética de cuidado, centrada na defesa da vida e do direito à saúde; os quais
fundamentam a argumentação e orientam o agir deliberativo dos protagonistas envolvidos nesses
litígios, podendo promover a potência da vida pelo exercício de uma política em defesa da vida,
quando o cuidado produzido é reconhecidamente resolutivo, expressando um compromisso ético com
a vida qualificada; ou, podendo promover a potência de morte pelo exercício de uma política sobre a
vida, quando, em defesa de interesses avessos a um cuidado singular, os atos resultam em uma
assistência insatisfatória e ineficiente ou, na pior das hipóteses, resultam em desassistência,
acelerando ou contribuindo para a finitude da vida.
Neste contexto, o modus operandi é entendido como o modo com o qual uma instituição
desenvolve ou opera suas atividades, incluindo os critérios de normalização que orientam o trabalho
e tendem a diminuir o grau de liberdade e, consequentemente, diminui a autonomia dos profissionais
em suas práxis, mesmo que essas, se estabeleçam na relação “pessoa a pessoa”, com “[...] o ato
humano que se dirige à outra pessoa humana [...]” (DUSSEL, 1986, p. 18), para a poiésis do cuidado,
como ato de “produzir com” (DUSSEL, 1986, p. 18) de modo eticamente cumpliciado e reconhecido,
ou seja, uma operação de produção em que o profissional está colonizado pela normalização ou
capturado pelas amarras institucionais, inviabiliza o envolvimento produtivo e o reconhecimento do
outro que demanda por um cuidado resolutivo.
O reconhecimento é um dispositivo intersubjetivo de proteção que garante “[...] as condições
da liberdade externa e interna, das quais depende o processo de uma articulação e de uma
realização espontânea de metas individuais de vida [...]”, assim, o reconhecimento parte da
subjetividade e não da generalização dos modos de vida, portanto, não representa “[...] determinados
conjuntos institucionais [...]” e distingue-se “[...] da totalidade concreta de todas as formas particulares
de vida na qualidade de elementos estruturais” (HONNETH, 2009, p. 274).
Se “o poder só é exercido sobre sujeitos livres, e somente na medida em que são livres”
(HARDT; NEGRI, 2016, p. 76), são esses os indivíduos que são capazes de resistir e questionar a
influência do poder sobre as suas vidas, pois o poder somente é exercido onde há resistência, o
contrário disso é a submissão, no outro extremo, os profissionais que são capturados pelas normas,
não são diretamente os titulares ou os produtores do poder, mas os replicantes do que está
institucionalizado e culturalmente estabelecido pela normalização e por um modus operandi.
Deste modo, conclui-se que todo cuidado é ético, pois distintos parâmetros éticos orientam a
ação dos envolvidos, mas nem todo cuidado é reconhecido como ético, pois pode resultar na
satisfação de interesses divergentes às necessidades ou aos interesses propostos no pacto de
cuidado estabelecido entre cada profissional e o cidadão.
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É importante enfatizar, que esse reconhecimento não é uma percepção exclusiva do cidadão,
pode partir também dos profissionais envolvidos com o cuidado, em relação ao agir dos outros
profissionais, como exemplo, um profissional do Executivo pode não reconhecer como ético o
cuidado produzido entre o cidadão e o médico, por identificar a interposição de interesses de
mercado na prescrição, avessos à necessidade do cidadão, no mesmo sentido, um profissional do
Judiciário pode não reconhecer como ético o cuidado produzido entre o cidadão e o médico, por
identificar como abusiva a pretensão determinada na prescrição, não consoante com a defesa da
vida, entre outras situações.
Deve-se entender esse “[...] outro [cidadão] em relação ao poder [...] como uma produção
alternativa de subjetividade, que não só resiste ao poder como busca autonomia em relação a ele”
(HARDT; NEGRI, 2016, p. 73), em um entendimento contrário a esse, pode-se dizer que “[...] a
‘intransigência da liberdade’ perturba o sistema normativo” (HARDT; NEGRI, 2016, p. 76), o que gera,
entre diversos outros fatores, a desassistência pelo não ajustamento do indivíduo à norma.
Neste caso, “o que de fato mantém de pé a singularidade, mesmo quando ela se apresenta
sem substância, é sua capacidade constituinte, sua potência” (NEGRI, 2003, p.159, grifo do autor),
elemento essencial para “[...] a produção de uma ética contra o poder [...] uma modificação radical
dos nossos modos de conceber a vida, dos nossos modos de falar: é o momento no qual da moral
passa-se à ética, na qual uma multidão de singularidades se mostra como força subjetiva” (NEGRI,
2003, p.183, grifo do autor).
A judicialização é a reverberação de subjetividades e de particularidades, que anunciam a
necessidade de repensar a política que se propõe como protetora da vida qualificada, trata-se de uma
multidão, “[...] um conjunto de singularidades” (NEGRI, 2003, p.169), que é “[...] ao mesmo tempo,
sujeito e produto da práxis coletiva” (NEGRI, 2003, p.169, grifo do autor).
Por esse motivo, a judicialização expressa-se como um fenômeno que deve transcender a
perspectiva reducionista de controle desse ou daquele Poder, sua função primordial, de modo amplo,
é sinalizar a necessidade de mudanças na política, no poder que é exercido e no cuidado que é
produzido.
A judicialização continuará sendo expressiva, exponencial e descontrolada, enquanto as
normas impostas à vida, seja médica, política ou jurídica, não considerarem as subjetividades, em um
movimento que tende a partir dos de baixo, onde se coagulam as singularidades e as experiências de
subjetivação, espaço onde “[...] a resistência dos corpos é a sua potencialização biopolítica” (NEGRI,
2003, p.194). Inclui-se aqui, não somente os cidadãos, mas também os profissionais implicados com
o cuidado, que também são cidadãos e, portanto, na “[...] política sua vida de ser vivo [também] está
em questão” (FOUCAULT, 2014b, p. 155).
Portanto, se todos os envolvidos que interagem, direta ou indiretamente, com o cidadão,
desempenham ações que influenciam na resolutividade do cuidado, é fundamental que a solução
surja de um devir institucional e das relações interinstitucionais, por meio de uma requalificação e/ou
reestruturação prático-normativa dos serviços, que se propõem à operacionalização política e à
defesa do direito à saúde e, da mesma forma, “evocando a prudência, devemos ajustar a escala da
ação médica”, pois, “[...] a política não pode ser vista como simples extensão da medicina, e a
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medicina não pode ditar as normas da vida social” (MATTOS, 2008, p. 132), de modo que, a potência
da vida seja uma atividade-fim do Executivo, do Judiciário e do exercício da medicina, para um
cuidado reconhecidamente ético da vida, ou seja, para uma ética de cuidado com a vida.
Cabe ressaltar que o propósito precípuo deste trabalho, durante todo o seu desenvolvimento,
foi atribuir voz aos participantes da pesquisa, vocalizar seus relatos e suscitar novas reflexões, que
ensejem discussões mais amplas sobre as questões éticas envolvidas na judicialização de
medicamentos oncológicos de alto custo, na perspectiva do cuidado e da relação política com a vida.
À guisa de conclusão, este trabalho não tem a pretensão de esgotar os vários assuntos que
envolvem este tema, esperamos que incite outras reflexões, discussões e contestações, acerca da
judicialização da saúde no contexto da microjustiça de medicamentos. Se tal fato se suceder, já nos
daremos por satisfeitos.
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APÊNDICE A
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Dados de identificação:
Título do Projeto: A biopolítica no contexto da Microjustiça de medicamentos no estado do Rio de Janeiro: a
potência da vida para uma ética de cuidado.
Pesquisador Responsável: Marcelo de Almeida Mayernyik.
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF).
Telefone para contato do pesquisador: (21) 9 7980-5307.
Endereço para contato: Rua Marquês de Paraná, 303, 4º andar, sala 404, Niterói/ RJ.
Nome do Participante:________________________________________Idade:____R.G.:___________________
O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A biopolítica no contexto da
microjustiça de medicamentos no estado do Rio de Janeiro: a potência da vida para uma ética de cuidado”, de
responsabilidade do pesquisador Marcelo de Almeida Mayernyik. O documento abaixo contém todas as
informações necessárias sobre a pesquisa que será realizada. Se você não concordar em participar ou quiser
desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar basta
preencher e assinar a declaração concordando com a pesquisa. Obrigado pela atenção, compreensão e apoio.
1. O objetivo dessa pesquisa é estudar e compreender o cuidado em saúde produzido com o cidadão, na
perspectiva dos representantes da justiça e do governo estadual, nos casos de solicitação de
medicamentos de alto custo por via judicial no estado do Rio de Janeiro, evidenciando nos argumentos
processuais, os critérios ou parâmetros éticos que os fundamentam.
2. Nessa pesquisa, você participará de uma entrevista, individual, com a gravação do áudio, para que o
pesquisador possa ter uma cópia fiel do seu relato.
3. Os dados coletados poderão ser divulgados em revistas acadêmico-científicas.
4. Ainda que haja risco quanto à possibilidade de sua identificação, visto que, os processos julgados se
encontram em fontes públicas de informação e tem características muito específicas, buscarei minimizá-lo,
garantindo a confidencialidade das informações a mim confiadas e o sigilo de seu nome, tomando os
devidos cuidados éticos, como o respeito à sua autonomia e à sua privacidade.
5. As perguntas serão adequadas ao objetivo da pesquisa, e, se for o caso, você poderá se recusar a
responder, caso se sinta constrangido, seja pela presença do pesquisador durante a entrevista ou em
decorrência de alguma pregunta ou assunto que possa, por exemplo, causar-lhe insatisfação.
6. O benefício desta pesquisa será a possibilidade de você expor suas impressões, sentimentos, opiniões e
críticas, de modo livre e sem julgamentos, bem como relatar sua história de vida e qual a sua percepção
sobre a disputa por determinado medicamento, o que pode contribuir para uma melhor compreensão e
reflexão sobre tais casos, tanto para você quanto para os demais envolvidos, para possíveis mudanças que
favoreçam, também, outras pessoas no caso de futuras solicitações de fornecimento de medicamentos
oncológicos de alto custo, assim como, para a promoção de um cuidado em saúde mais ético.
7. Você não terá nenhum gasto com a sua participação na pesquisa, assim como, não haverá nenhuma forma
de reembolso de dinheiro.
8. Para tirar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados a
esta pesquisa você pode entrar em contato com o pesquisador (telefone: (21) 9 7980-5307), ou com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro.
9. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações (e-mail: etica@vm.uff.br e telefone/fax:
(21) 2629-9189).
10. Informamos que serão oferecidos esclarecimentos durante ou após a realização da pesquisa.
11. A sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos
ou qualquer outra forma de penalização.
Eu,_______________________________________________________________, R.G.:___________________,
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito e
assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha posse e a outra com o
pesquisador.
Rio de Janeiro, ____________ de ________________________________________________de_____________
__________________________________________________
Assinatura
_______________________________
_______________________________
Testemunha
Testemunha
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APÊNDICE B
Roteiro para as entrevistas semiestruturadas com os desembargadores
Função
Nº do entrevistado
Código
1. Como você avalia/julga os casos cujo pleito é medicamento oncológico de alto custo? (Nesta questão
procuramos compreender quais critérios utiliza e como é para você julgar estes casos).
1.1. De um modo geral, qual é (ou quais são) o argumento mais relevante apresentado pelos cidadãos
nesses casos?
1.2. Qual é a sua opinião a respeito da restrição de fornecimento do medicamento prescrito, por parte do
Poder Executivo, com base na política de medicamentos?
1.3. Você acredita que, de algum modo, interesses econômicos possam influenciar a prescrição do médico
e/ou a regulação de medicamentos no setor público?
a) Se sim, quais são esses interesses?
b) Se não, por quê?
1.4. Em algum dos casos que tratam dessa matéria, em que você foi relator, houve dúvidas ou insegurança
em relação ao desfecho/decisão?
a) Se sim, por quê?
b) Se não, por quê?
1.5. De um modo geral, em sua opinião, qual é o impacto da decisão de fornecimento de medicamento de
alto custo?
a) Para o gestor.
b) Para o usuário.
2. De acordo com a sua percepção, o cidadão-demandante é adequadamente cuidado?
2.1. Por parte do Executivo (gestor)?
2.2. Por parte do Judiciário?
2.3. Em sua opinião, o que é o “cuidado”?
2.4. Como representante do Judiciário, você se sente parte responsável na produção desse cuidado?
a) Fale mais sobre isso.
3. Em sua opinião, quais são as vantagens/benefícios e as desvantagens/riscos da judicialização?
4. Quais critérios você utiliza para determinar se o pleito é realmente necessário?
5. Qual é a sua opinião em relação ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico)? Como o NAT contribui para a sua
apreciação dos casos em julgamento?
6. Em sua opinião, de um modo geral, quais são os desafios a serem enfrentados pelo Judiciário em relação à
judicialização da política de medicamentos oncológicos de alto custo?
7. Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado nesta entrevista?
Observação: em um dos casos, o paciente faleceu em 2012 e o processo somente ingressou em segunda
instância no ano de 2013, entretanto, mesmo apesar do óbito, o Executivo continuou recorrendo contra esse
cidadão e o Judiciário continuou julgando a causa, o que pode ter acontecido nesse caso?
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APÊNDICE C
Roteiro para as entrevistas semiestruturadas com os gestores
Função
Nº do entrevistado
Código
1. Conte um pouco sobre a sua experiência, como é para você ser parte nesses casos, que envolvem a
solicitação de medicamentos oncológicos de alto custo.
1.1. Qual é a sua opinião em relação ao cidadão que acessa o Judiciário para aquisição de medicamento?
1.2. Quais são os principais argumentos adotados pelo cidadão?
1.3. Quais são os principais contra-argumentos, adotados pelo Executivo, face aos argumentos
apresentados pelo cidadão?
1.4. Em relação a esses casos, você acredita que, de algum modo, interesses econômicos possam
influenciar ou ter influenciado a prescrição do médico e/ou a decisão do juiz?
a) Se sim, quais são esses interesses?
b) Se não, por quê?
c) Quais as estratégias que o Executivo adotou ou adota para minimizar a influência de fatores
econômicos nesses pleitos?
1.5. Você acredita que o SUS tem condições de oferecer um tratamento eficiente, de acordo com os
protocolos de diretrizes terapêuticas, para todas as doenças ou agravos?
1.6. Em algum momento você ficou em dúvida ou inseguro com relação a sua posição, contrária à aquisição
do medicamento solicitado?
a) Se sim, por quê?
b) Se não, por quê?
1.7. Qual o impacto de uma decisão positiva para o fornecimento de um medicamento de alto custo?
a) Para o Administrativo.
b) Para o Judiciário.
c) Para o usuário.
1.8. Qual é a sua opinião a respeito dessa intervenção/controle, por parte do Poder Judiciário, na política de
medicamentos?
2. De acordo com a sua percepção, o usuário-demandante é adequadamente cuidado?
2.1. Por parte do Judiciário?
2.2. Por parte dos profissionais de saúde?
2.3. Em sua opinião, o que é o “cuidado”?
2.4. Como representante do Executivo (Administrativo), você se sente parte responsável na produção desse
cuidado?
a) Fale mais sobre isso.
2.5. De que modo o Executivo, através de suas políticas, poderia ter contribuído para o cuidado dos
usuários, sem que houvesse a intervenção do Judiciário?
3. Neste pleito, quais foram as vantagens/benefícios e as desvantagens/riscos da judicialização?
3.1. Há desassistência de outros usuários para o atendimento da demanda em questão? (perguntar caso o
gestor aponte o impacto da decisão no orçamento público, para este fim, como uma desvantagem).
a) Especifique.
3.2. Quais critérios você utiliza para determinar se o pleito não é essencial, diferencial ou efetivo?
4. Em sua opinião, de um modo geral, quais são os desafios a serem enfrentados pelo Executivo em relação à
judicialização da política de medicamentos de alto custo?
5. Após este caso, ou casos semelhantes, o Executivo adotou alguma estratégia para lidar com essas
demandas?
6. Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado nesta entrevista?
Observação: em um dos casos, o paciente faleceu em 2012 e o processo somente ingressou em segunda
instância no ano de 2013, entretanto, mesmo apesar do óbito, o Executivo continuou recorrendo contra esse
cidadão e o Judiciário continuou julgando a causa, o que pode ter acontecido nesse caso?
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APÊNDICE D
Roteiro para a entrevista semiestruturada com o defensor público
Função
Nº do entrevistado
Código
1. Conte um pouco sobre a sua experiência, como é para você representar os cidadãos nos casos que
envolvem a solicitação de medicamentos oncológicos de alto custo, por via judicial.
1.1. Qual é a sua opinião em relação ao cidadão que acessa o Judiciário para aquisição de medicamento?
1.2. Há um padrão argumentativo que se repete frequentemente nesses processos? Fale sobre alguns.
1.3. No geral, qual é ou quais são os principais argumentos, por você adotado, para a solicitação de
medicamentos de alto custo?
1.4. Fale um pouco sobre o princípio da reserva do possível e do mínimo existencial, relacionado a esses
casos.
1.5. Quais critérios a defensoria utiliza para comprovar a hipossuficiência de recursos e a necessidade do
demandante?
1.6. Nesses casos, quais são os principais argumentos adotados pela procuradoria na defesa dos interesses
do Executivo?
1.7. O Executivo costuma recorrer muito, apresentam recursos repetitivos, em sua opinião qual seria o
objetivo (ganhar tempo ou tentar mudar o desfecho do caso)?
1.8. Nesses casos, você acredita que, de algum modo, interesses econômicos possam ter influenciado a
prescrição do médico e/ou a decisão do juiz e/ou a regulação de medicamentos?
a) Se sim, quais são esses interesses?
b) Se não, por quê?
1.9. Qual o impacto da decisão de fornecer um medicamento alto custo?
a) Para o Executivo.
b) Para o Judiciário.
c) Para o usuário.
1.10. Qual é a sua opinião a respeito dessa intervenção/controle, por parte do Poder Judiciário, na política de
medicamentos?
2. De acordo com a sua percepção, o usuário demandante é adequadamente cuidado?
2.1. Por parte do Judiciário?
2.2. Por parte do Executivo?
2.3. Por parte dos profissionais de saúde?
2.4. Em sua opinião, o que é o “cuidado”?
2.5. Como representante do usuário/cidadão, você se sente parte responsável na produção desse cuidado?
a) Fale mais sobre isso.
2.6. De que modo o Executivo, através de suas políticas, poderia ter contribuído para o cuidado dos usuários
sem a intervenção do Judiciário?
3. Nesses pleitos, quais são as vantagens/benefícios e as desvantagens/riscos da judicialização?
3.1. Há o risco da desassistência de outros usuários para o atendimento das demandas individuais?
a) Especifique.
3.2. Quais critérios você costuma utilizar para determinar se o pleito é ou não essencial ou efetivo?
4. Em sua opinião, de um modo geral, quais são os desafios a serem enfrentados pelo Judiciário e pelo
Executivo em relação à judicialização da política de medicamentos de alto custo? Quais os desafios a serem
enfrentados pela defensoria pública?
5. Após este caso, ou casos semelhantes, a defensoria adotou alguma estratégia para lidar com essas
demandas?
6. Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado nesta entrevista?
Observação: em um dos casos, o paciente faleceu em 2012 e o processo somente ingressou em segunda
instância no ano de 2013, entretanto, mesmo apesar do óbito, o Executivo continuou recorrendo contra esse
cidadão e o Judiciário continuou julgando a causa, o que pode ter acontecido nesse caso?
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APÊNDICE E
Roteiro para a entrevista semiestruturada com o procurador
Função
Nº do entrevistado
Código
1. Conte um pouco sobre a sua experiência, como é para você representar o Executivo nos casos que
envolvem a solicitação de medicamentos oncológicos de alto custo.
1.1. Qual é a sua opinião em relação ao cidadão que acessa o Judiciário para aquisição de determinado
medicamento?
1.2. Há um padrão argumentativo que se repete frequentemente nesses processos?
1.3. No geral, qual é ou quais são os principais contra-argumentos, adotados pela procuradoria, face aos
argumentos apresentados pelos cidadãos? Fale um pouco sobre a reserva do possível e do mínimo
existencial relacionado a esses casos.
1.4. O Estado costuma recorrer muito, um caso acaba sendo apreciado por vários desembargadores. Neste
sentido, você acredita que desembargadores diferentes possam decidir distintamente o desfecho
desses casos ou há um condicionamento dos magistrados pautado na jurisprudência que trata essa
matéria?
1.5. Nesses casos, você acredita que, de algum modo, interesses econômicos possam ter influenciado a
prescrição do médico e/ou a decisão do juiz?
a) Se sim, quais são esses interesses?
b) Se não, por quê?
c) Quais as estratégias que o Executivo adotou ou adota para minimizar a influência de fatores
econômicos nesses pleitos?
1.6. Em algum momento você ficou em dúvida ou inseguro com relação a sua posição, contrária à aquisição
de algum medicamento solicitado?
a) Se sim, por quê?
b) Se não, por quê?
1.7. Qual o impacto da decisão de fornecer um medicamento alto custo?
a) Para o Executivo.
b) Para o Judiciário.
c) Para o usuário.
1.8. Qual é a sua opinião a respeito dessa intervenção/controle, por parte do Poder Judiciário, na política de
medicamentos?
2. De acordo com a sua percepção, o usuário demandante é adequadamente cuidado?
2.1. Por parte do Judiciário?
2.2. Por parte do Executivo?
2.3. Por parte dos profissionais de saúde?
2.4. Em sua opinião, o que é o “cuidado”?
2.5. Como representante do Executivo, você se sente parte responsável na produção desse cuidado?
a) Fale mais sobre isso.
2.6. Como a procuradoria contribui para o cuidado do cidadão-demandante?
2.7. De que modo o Executivo, através de suas políticas, poderia ter contribuído para o cuidado dos usuários
sem que houvesse a intervenção do Judiciário?
3. Nesses pleitos, quais são as vantagens/benefícios e as desvantagens/riscos da judicialização?
3.1. Há o risco da desassistência de outros usuários para o atendimento das demandas individuais?
a) Especifique.
3.2. Quais critérios você costuma utilizar para determinar se o pleito é ou não essencial ou efetivo?
4. Em sua opinião, de um modo geral, quais são os desafios a serem enfrentados pelo Executivo e pelo
Judiciário em relação à judicialização da política de medicamentos de alto custo? Quais os desafios a serem
enfrentados pela procuradoria do estado?
5. Após este caso, ou casos semelhantes, o Executivo ou a procuradoria adotou alguma estratégia para lidar
com essas demandas? Quais?
6. Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado nesta entrevista?
Observação: em um dos casos, o paciente faleceu em 2012 e o processo somente ingressou em segunda
instância no ano de 2013, entretanto, mesmo apesar do óbito, o Executivo continuou recorrendo contra esse
cidadão e o Judiciário continuou julgando a causa, o que pode ter acontecido nesse caso?
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APÊNDICE F
Roteiro para a entrevista semiestruturada com o promotor
Função
Nº do entrevistado
Código
1. Conte um pouco sobre a sua experiência em relação aos casos que envolvem a solicitação de medicamentos
oncológicos de alto custo, por via judicial? (Nesta questão procuramos compreender quais critérios utiliza e
como é para você analisar/opinar nestes casos)
1.1. De um modo geral, qual é (ou quais são) o argumento mais relevante apresentado pelos cidadãos
nesses casos?
1.2. De um modo geral, qual é (ou quais são) o argumento mais relevante apresentado pelo Executivo
nesses casos?
1.3. Qual é a sua opinião a respeito da restrição ao medicamento prescrito, por parte do Poder Executivo,
com base na regulação da política de medicamentos?
1.4. Você acredita que, de algum modo, interesses econômicos possam influenciar a prescrição do médico
e/ou a regulação de medicamentos no setor público?
a) Se sim, quais são esses interesses?
b) Se não, por quê?
1.5. Se tratando de medicamentos de alto custo, há o risco de desassistência da coletividade para o
atendimento dessas demandas?
1.6. Qual é a sua opinião a respeito do argumento pautado na reserva do possível?
1.7. Qual é a sua opinião a respeito do argumento pautado no mínimo existencial?
2. De acordo com a sua percepção, o cidadão-demandante é adequadamente cuidado?
2.1. Por parte do Executivo?
2.2. Por parte do Judiciário?
2.3. Em sua opinião, o que é o “cuidado”?
2.4. Como representante do Ministério Público, você se sente parte responsável na produção desse
cuidado?
a) Fale mais sobre isso.
3. Em sua opinião, quais são as vantagens/benefícios e as desvantagens/riscos da judicialização?
4. Quais critérios você utiliza para determinar se o pleito é realmente necessário?
5. Em sua opinião, de um modo geral, quais são os desafios a serem enfrentados pelo Judiciário e pelo
Executivo em relação à judicialização da política de medicamentos oncológicos de alto custo? Quais desafios
deverão ser enfrentados pelo Ministério Público?
6. Você gostaria de acrescentar algo que não foi abordado nesta entrevista?
Observação: em um dos casos, o paciente faleceu em 2012 e o processo somente ingressou em segunda
instância no ano de 2013, entretanto, mesmo apesar do óbito, o Executivo continuou recorrendo contra esse
cidadão e o Judiciário continuou julgando a causa, o que pode ter acontecido nesse caso?
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ANEXO A
Normas para transcrição das entrevistas gravadas
O Projeto da Norma Urbana Culta, de 1971 a 1978, instituiu as regras para a transcrição de entrevistas.
As normas encontram-se publicadas no livro Oralidade em textos escritos, organizado por Dino Preti em 2009.

OCORRÊNCIAS
Incompreensão de palavras ou segmentos
Hipótese do que se ouviu
Truncamento (havendo homografia, usa-se
acento indicativo da tônica e/ou timbre)
Entonação enfática
Prolongamento de vogal e consoante (como
s, r)
Silabação
Interrogação
Qualquer pausa

SINAIS
()
(hipótese)
/
maiúscula
:: podendo
aumentar para
:::: ou mais
?
...

EXEMPLIFICAÇÃO*
do nível de renda... () nível de renda
nominal...
(estou) meio preocupado (com o gravador)
e comé/ e reinicia
porque as pessoas reTÊM moeda
ao emprestarem os... éh::: o dinheiro
por motivo de tran-sa-ção
E o Banco... Central... certo?
são três motivos... ou três razões... que
faziam com que se retenha moeda... existe
uma... retenção
((tossiu))
... a demanda de moeda... vamos da essa
notação – demanda de moeda por motivo

Comentários descritivos do transcritor
Comentários que quebram a sequência
temática da exposição, desvio temático
Indicação de que a fala foi tomada ou
interrompida em determinado ponto, não no
seu início, por exemplo

((minúscula))

(...)

(...) nós vimos que existem...

Citações literais ou leituras de textos,
durante a gravação

“”

Pedro Lima... ah escreve na ocasião... “O
cinema falado em língua estrangeira não
precisa de nenhuma baRReira entre nós”...

––

OBSERVAÇÕES:
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP, etc.);
2. Fáticos: ah, éh, eh, ahn, ehn, uhn, ta (não por está: tá? você está brava?);
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados;
4. Números: por extenso;
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa);
6. Não se anota o cadenciamento da frase;
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa);
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois pontos,
vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa, conforme referido acima.
* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP nº 338 EF e 331 D².
Fonte: PRETI, 2009.

271

