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A judicialização na saúde  
Definição, origem, consequências







os que podiam pagar por serviços de 
saúde privados

os que tinham direito à saúde pública 
por serem segurados pela previdência 
social (trabalhadores com carteira 
assinada)

os que não possuíam direito algum





Estrutura dos Serviços 
Médicos no SUS

A CRIAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988

O texto final negociado incorporou as grandes demandas do movimento
sanitário:

» A saúde entendida amplamente como resultado de políticas econômicas e
sociais.

» A saúde como direito de todos e dever do Estado.

» A relevância pública das ações e serviços de saúde; e a criação de um
sistema único de saúde, organizado pelos princípios da descentralização, do
atendimento integral e da participação da comunidade.







A implantação do SUS unificou o sistema, já 
que antes de 1988 a saúde era 
responsabilidade de vários ministérios, e 
descentralizou sua gestão. Ela deixou de ser 
exclusiva do Poder Executivo Federal e 
passou a ser administrada por Estados e 
municípios.







Entre as ações mais reconhecidas do SUS estão a criação do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Políticas 
Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 
Humanização do SUS e de Saúde do Trabalhador, a 
realização de transplantes pela rede pública, além de 
participar de programas de vacinação em massa de crianças 
e idosos em todo o País.





Ø Princípios do SUS:
1. universalidade, 
2. equidade,
3. integralidade, 
4, controle social, 
5. preservação da autonomia,
6. direito a informação, 
7. priorização epidemiológica,
8. participação da comunidade, 
9. descentralização,
10. intersetorialidade,
11. conjugação de recursos, 
12. resolutividade,
13. evitar duplicidade.



























O fenômeno da judicialização, 
no âmbito do SUS, tem 

origem na má gestão e no 
parco financiamento da 
saúde pública brasileira. 



O problema do financiamento 
da saúde  

gasto per capita, custeio, 
investimento



Financiamento dos gastos em Saúde - Mundo 

Banco Mundial, 2013



- A atuação do Brasil, segundo os dados mais 
recentes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), está abaixo da média das Américas, 
cujo investimento per capita do setor público 
em saúde, em 2013, foi de US$ 1.816.

- No Brasil, naquele ano, foi de US$ 523 (cerca 
de 70% menor).

Financiamento dos gastos em Saúde – Brasil  



Com a persistência de desperdício, em um 
panorama de inadequado financiamento, a 
quantia de U$ 523 em gasto público per 
capita com saúde no País poderá ser 
reduzida e ficar mais distante da média de 
gastos feitos pelas nações americanas, 
estabelecida em U$ 1.816, o que nos levaria 
à convivência mais frequente com “as 
escolhas de Sofia” em hospitais de campanha 
no âmbito do SUS.





Financiamento da Saúde no Brasil - Mundo 

Banco Mundial, 2013



Investimento federal na Saúde - Brasil
Os investimentos na Saúde (2003 – 2015)

Ano Dotação Autorizada TOTAL PAGO** TOTAL PAGO - 
Dotação Autorizada

2003 2.828.758.953,94      1.352.390.982,71      -1.476.367.971,23 
2004 4.642.534.382,39      2.261.114.313,17      -2.381.420.069,22 
2005 4.505.300.275,36      1.668.137.153,35      -2.837.163.122,01 
2006 5.538.937.540,37      2.548.359.243,70      -2.990.578.296,67 
2007 7.596.981.564,95      2.248.844.148,95      -5.348.137.416,00 
2008 6.007.635.775,28      1.889.314.295,42      -4.118.321.479,86 
2009 6.197.151.309,79      2.347.529.374,79      -3.849.621.935,00 
2010 6.339.848.262,84      3.149.702.062,27      -3.190.146.200,57 
2011 7.465.339.366,36      3.088.362.186,72      -4.376.977.179,64 
2012 14.951.019.042,10    4.310.154.251,32      -10.640.864.790,78 
2013 10.877.355.815,23    4.509.195.065,76      -6.368.160.749,47 
2014 10.298.069.078,54    4.699.794.746,00      -5.598.274.332,54 
2015 10.286.884.924,00    4.117.079.085,34      -6.169.805.838,66 
TOTAL 97.535.816.291,15    38.189.976.909,50    -59.345.839.381,65

Investimentos Ministério da Saúde*

Fonte: SIAFI / Elaboração: CFM.                                                                                                

* Valores atualizados pelo IPCA. ** Inclui os restos a pagar pagos





Os dados disponibilizados pelo Ministério do 
Planejamento dão claros sinais de que a 
participação do Estado nas despesas com 
saúde no País continuará abaixo das 
expectativas em 2016. Os números informam 
que, entre janeiro e maio deste ano, a União 
dispensou R$ 44,8 bilhões (37,7%) dos R$ 
118,7 bilhões previstos no orçamento do 
Ministério da Saúde.



No que se refere aos investimentos, segmento 
do orçamento destinado a obras, reformas e 
compras de equipamentos, o desempenho é 
pífio. Apenas R$ 1,2 bilhão (17,9%) dos R$ 6,7 
bilhões programados para 2016 foram 
efetivamente gastos. Nesse ritmo geral de 
execução, no fim do exercício, serão devolvidos 
ao Tesouro Nacional pelo menos R$ 11 bilhões 
do orçamento da saúde, uma parte considerável 
do valor estipulado e já insuficiente ao 
atendimento da população.



A má gestão dos recursos 
disponíveis 

gasto per capita, custeio, 
investimento



De que forma, os problemas 
identificados pelos especialistas e 

vivenciados pela população se 
materializam no dia-a-dia?

Saúde pública: problema crônico no Brasil 





A falta de leitos e a superlotação das emergências 

No Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), entre julho/2010 e julho/2014
foram desativados quase 15 mil leitos na rede
pública de saúde, ou seja, uma média de 10
por dia.

Os cortes têm prejudicado, especialmente, as 
internações nas áreas de:
- pediatria cirúrgica (-7.492 leitos),
- psiquiatria (-6.968), 
- obstetrícia (-3.926)
- cirurgia geral (-2.359).



Mais de 70% dos 1.500 procedimentos que geraram alguma AIH – Autorização de
Internação Hospitalar - estão defasados frente aos principais indicadores
econômicos (INPC, IPCA, IGP-DI e salário mínimo). Exemplo: Parto normal: em
2008, cerca de R$ 199 (em média). Em 2015, passou para R$ 249 (perda de 16%
em comparação com IPCA ou INPC)

A perda acumulada nos honorários médicos em alguns procedimentos chegou a
quase 1.300% num período de apenas sete anos (2008 a 2014). Exemplo: parto
normal - em 2008, a equipe médica recebia uma diária de aproximadamente R$
75 (cesariano) e R$ 80 (normal). Em 2015, o valor do parto cesariano não sofreu
qualquer reajuste. Já o normal passou para R$ 87,90 (perda de 35% em
comparação ao IPCA ou pelo salário mínimo). Valores divididos por três
profissionais (cesariano) e dois profissionais (normal).

Perda na Tabela SUS em procedimentos (2008-2015) 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde

Perda na Tabela SUS em horários médicos (2008-2015) 



PAC 2: mau exemplo da gestão

• Em todo o país, apenas 26% das ações  do 
PAC na saúde foram concluídas entre 2011 e 
2014.

• Das 21.537 ações, pouco mais de 5 mil 
foram finalizadas até outubro de 2014. 

• Cerca de 15% das ações permanece no 
papel (nos estágios classificados como “ação 
preparatória” (estudo e licenciamento), "em 
contratação" ou “em licitação”). 





O conselho estima que, de cada R$ 10 previstos para a 
melhoria da infraestrutura em saúde, R$ 6 deixaram de 
ser aplicados.



Judicialização 
da Saúde



Judicialização da Saúde
Definição, origem, consequências

- Fenômeno mundial de busca na Justiça da efetivação de 
prerrogativas presentes nas leis de cada Estado de Direito. 

- A população busca que o Poder Executivo seja compelido, 
por meio de demanda judicial, a implementar políticas 
públicas deficitárias. 

- Decorre da incapacidade dos Estados de atenderem a 
contento o Direito à Saúde a todas as pessoas, tornando o 
Judiciário uma alternativa de muitos pacientes para 
obtenção de um medicamento ou tratamento. 



A judicialização da saúde ganhou força no final 
da década de 1990 com o sucesso de ações de 
pacientes portadores do vírus da AIDS para 
receber medicamentos gratuitos do Estado e se 
espalhou para outros setores da saúde. São 
atualmente milhares de ações por ano 
buscando operações, equipamentos e 
medicamentos de todos os tipos.



Judicialização da Saúde
Definição, origem, consequências

- A exceção tem se tornado rotina. Em 2010, os gastos com 
demandas judiciais individuais somaram quase 2% do 
orçamento total da saúde, no orçamento do Ministério da 
Saúde.

- Apesar do direito do paciente, esse crescimento pode 
causar desequilíbrio nas contas públicas e prejudicar a 
execução de políticas e programas. 

- Uma solução seria a efetivação de mecanismos de 
“contenção saudável” para reduzir quantidade e custo 
das demandas sem prejudicar investimentos ou o direito 
individual em saúde.



A judicialização na saúde  
Direitos, deveres, razão



Judicialização da Saúde
Direitos, deveres, razão

- A garantia da igualdade tem se mostrado um desafio aos Estados 
modernos, fazendo com que a sociedade civil pressione os governantes 
por soluções. 

- Após a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 
Estados modernos passaram a contemplar em suas Constituições 
os direitos sociais, impondo uma ordem social que busca condições 
de vida dignas a todos os cidadãos. 

- Entretanto, no fim do século 20, houve recuo em relação à proteção 
da saúde como direito fundamental a ser prestado pelo Estado, com o 
surgimento de um movimento a favor da responsabilidade individual 
pela mesma.

- No Brasil, mesmo com dificuldades, a Constituição de 1988 definiu a 
saúde com direito fundamental,  atribuindo ao Estado o dever de 
prover as necessidades sociais onde se fizer relevante



Judicialização da Saúde
Direitos, deveres, razão

- A saúde é um direito internacionalmente reconhecido, citado em 
diversos documentos. No ordenamento jurídico brasileiro, é prevista 
no art. 6º, caput, e, mais detalhadamente, no artigo 196 da 
Constituição, como direito fundamental.

- Com a regulamentação feita pela Lei Orgânica da Saúde ou Lei do 
SUS (Lei n° 8.080/90), essa norma fez do Brasil um dos países 
mais avançados na matéria, por prever um sistema de saúde de 
ponta para todos os brasileiros. 

- No entanto, estamos distantes de obter o grau de atendimento 
previsto, em face da precariedade oferecida aos usuários do 
sistema público de saúde. 

- A  precariedade, juntamente com o conhecimento dos cidadãos 
acerca de seus direitos e a aproximação com Defensorias e Juizados 
Especiais, tem conduzido os pacientes e seus familiares ao 
Judiciário. 



Judicialização da Saúde
Direitos, deveres, razão

- Há muito se questiona a tentativa de obter por via judicial o direito de 
acesso à atenção à  saúde que deveria ser garantido pelo Poder 
Executivo. Seria justiçável a saúde, afinal?

- É inegável que o Brasil não consegue fornecer a todos os cidadãos 
uma condição de vida digna, em especial na saúde. Ao Judiciário 
cabe zelar para que direitos não fiquem esquecidos. 

- Devem-se observar as necessidades, mas evitando ampliar, sem 
critérios, o acesso aos serviços oferecidos pelo SUS. 



A judicialização na saúde 
Defensores e opositores



Judicialização da Saúde
Defensores e opositores

- Os defensores da judicialização da saúde citam algumas vantagens: 

a) Estimula a concretização do direito social: determina o respeito 
por todos os Poderes aos direitos sociais previstos na Constituição;

b) Desestimula o mau funcionamento do Estado: seja por corrupção, 
lobby ou pura omissão;

c) Coíbe o esvaziamento de investimentos do setor: A judicialização 
seria, em tese, uma saída para evitar que a população seja prejudicada 
no caso da diminuição de dotações voltadas para a saúde; 

d) Dificulta o retrocesso social: evitaria o esvaziamento do direito à 
saúde, com foco na dignidade da pessoa humana, de modo a sempre 
ampliar (nunca reduzir) as conquistas relativas ao direito à saúde.



“No Brasil, a desigualdade no campo da saúde 
é tão expressiva, que se tornou imperativo para 
o Poder Judiciário atuar com bastante rigor e 
precisão para impedir que o fosso entre os 
cidadãos se alargue ainda mais”. (Discurso de 
abertura do Terceiro Evento Latino-americano 
sobre Direito à Saúde e Sistemas de Saúde

http://www.conjur.com.br/2013-jun-03/joaquim-barbosa-judicializacao-saude-problema-superlativo




Judicialização da Saúde
Defensores e opositores

- Os contrários à judicialização apontam os seguintes problemas:

a) Confusão entre microjustiça e macrojustiça: o Judiciário autoriza 
demandas sem considerar, em tese, a globalidade de políticas públicas. 

b) Substituição de decisões técnicas por decisões superficiais: ao 
autorizar situações não previstas, o Judiciário prejudica políticas em 
saúde por comprometer o planejamento do Executivo; 

c) Desrespeito à Reserva do Possível e ao orçamento: o Poder 
Executivo não pode ser obrigado a concretizar direitos que, na 
realidade, exigem esforços materiais e/ou financeiros desproporcionais; 

d) Violação da harmonia entre os poderes: ao interferir em políticas 
públicas, o Judiciário estaria extrapolando suas funções e adentrando 
nas do Executivo. 



Judicialização da Saúde
Defensores e opositores

- Entre os problemas da judicialização da saúde estão: o custo 
dessas ações e os limites de gasto do Estado sem prejuízo das 
políticas públicas.

- Estudos apontam o impacto crescente da judicialização: em 2005, 
com atendimento de ações judiciais em saúde, o Ministério da Saúde 
gastou R$ 2,24 milhões; 

- Em 2007, R$ 25,1 milhões. Em 2009, a conta ficou R$ 83 milhões. 
Em 2010, o montante foi de R$ 132,6 milhões;

- Esses números apontam crescimento de 5000% em seis anos no 
que concerne à dispensa orçamentária relativa a essas demandas.



DANIEL WANG
É Professor na Universidade de Londres e na London School of

Economics and Political Sciencee. Colaborou o projeto de pesquisa “A 
Litigando o Direito à Saúde” da Harvard Law School. Sua enorme 
importância está em buscar um diagnóstico correto da situação, 
baseado em evidências e não em impressões, e facultar com isso a 
reflexão e tomada de medidas adequadas para a tentativa de solução 
do problema.



Ao invés de melhorar nosso sistema de saúde, 
admitidamente deficiente, a judicialização o torna 
ainda mais injusto e irracional

a desigualdade de acesso à Justiça que persiste 
em nosso País apesar de avanços recentes

a interpretação equivocada do direito à saúde 
pelo Judiciário como um direito individual a todo 
e qualquer tratamento existente no mercado, 
não importando seu custo ou eficiência.



Os recursos da 
saúde são 

limitados, em 
qualquer lugar 
do mundo, e 
sobretudo no 

sistema público 
brasileiro que 

gasta pouco em 
comparação 
com outros 

países

é sempre 
necessária a 
realização de 

escolhas sobre 
que tratamentos 
financiar ou não 

dentro do 
sistema. 

Tais decisões, 
extremamente 
difíceis, muitas 
vezes trágicas 

pois envolvem a 
vida e a morte, 

devem se pautar 
por critérios de 
racionalidade e 

equidade, isto é, 
buscar utilizar 
os recursos do 

sistema da 
maneira mais 

eficiente e justa 
possível.



Ao interpretar o direito à saúde como um direito 
praticamente absoluto a qualquer tratamento disponível 
no mercado, independentemente de seu custo e de sua 
efetividade, e dar ganho de causa praticamente 
automático à minoria que consegue chegar na Justiça, o 
Judiciário brasileiro viola ao mesmo tempo, conclui 
Wang, ambos os requisitos fundamentais da 
racionalidade e da equidade que devem pautar o sistema 
público de saúde (e a interpretação adequada do direito 
correspondente).



É irracional pois desconsidera a premissa 
fundamental da limitação de recursos e 
obriga o Estado a gastar parte crescente 
desses recursos limitados com tratamentos 
cuja efetividade e custos muitas vezes não 
justificariam sua inclusão no sistema público, 
como mostram os dados de pesquisas 
comentadas por Wang. 



Talvez a mais interessante e reveladora de todas seja a 
conduzida pelo médico e cientista político noruegueses Olle
Norheim e Siri Gloppen. Usando critérios de custo-
efetividade adotados por um dos sistemas mais avançados 
e bem financiados do mundo, chegam a conclusão de que a 
maioria dos medicamentos mais fornecidos por decisão 
judicial no Estado de São Paulo devem ser classificados 
como de baixa prioridade. (Norheim e Gloppen, 2011: 313)



Para Wang, tal irracionalidade é também injusta 
porque os crescentes gastos incorridos no 
fornecimento desses medicamentos beneficiam 
uma pequena parcela da população em 
detrimento do restante, isto é, a grande maioria 
que não tem a oportunidade de defender seus 
interesses na Justiça, por falta de conhecimento 
de seus direitos e/ou de condições materiais para 
exercê-los.



A judicialização na saúde  
A busca de consenso



Judicialização da Saúde
A busca de consenso

- A Lei n° 8.080/90, também conhecida como Lei do SUS ou Lei 
Orgânica da Saúde, “regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, 
em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito Público ou privado”. 

- No entanto, têm sido recorrentes casos em que o juiz fixa o 
acesso a medicamentos e tratamentos em detrimento do que o SUS 
prevê, onerando desnecessariamente os gastos públicos. 

- Dois exemplos:  

a) Fornecimento de remédios de marca em detrimento dos genéricos; 

b) Oferta de tratamentos experimentais, ainda sem autorização da 

Anvisa (proibido pela Lei n° 12.401/11).

-



Judicialização da Saúde
A busca de consenso

- O juiz é um profissional onde sua atuação abrange tão somente a 
área jurídica. Portanto, para tomar decisões, ele necessita ser 
assessorado. 

- Há poucos  tribunais que possuem convênios e assessorias 
especializadas para opinar sobre medicamentos e tratamentos. Essa 
parceria poderia propiciar economia para os cofres públicos e 
combateria a expansão desenfreada e sem critérios da 
judicialização.

- A falta de critérios para verificar o que é realmente necessário para a 
garantia da saúde e o que está sendo pedido em excesso torna o 
Judiciário o caminho para obter produtos como sabão de coco, 
óleo de soja, creme fixador de dentadura, farinha láctea, fraldas 
descartáveis.



Judicialização da Saúde
A busca de consenso

- Apenas um profissional da saúde pode dizer se o paciente 
necessita do produto ou não, devendo orientar o juiz nesse sentido 
e dar base científica para sua decisão. Isso ajuda a impedir a 
pressão de lobbies farmacêuticos, que buscam aumentar a venda de 
um medicamento específico.

- Outro ponto que ajudaria na redução da judicialização da saúde é a 
atualização mais célere da Relação Nacional de Medicamentos e 
dos protocolos do SUS. 

- É justamente pela falta de alguns medicamentos na lista que muitas 
pessoas acabam ingressando na Justiça, com base em brechas 
que permitem o questionamento de protocolos determinados 
previamente.

-



A judicialização na saúde  
A contenção saudável e 

propostas de solução 



Judicialização da Saúde
A contenção saudável e propostas de solução

- Percebe-se que a judicialização da saúde merece atenção de todos os 
setores da sociedade, pois seu crescimento desenfreado poderá trazer 
graves consequências para o equilíbrio orçamentário do país.

- A saúde é um direito humano fundamental que encontra-se mal 
implementado. Esse é o principal fator que desencadeia a judicialização.  

- No entanto, é necessário haver um equilíbrio entre a consecução do 
direito individual e das políticas públicas previstas, para que o 
orçamento público não seja onerado a tal ponto que torne inviável a atuação 
do Estado.

- Nesse sentido, o ideal aparentemente é buscar uma “contenção 
saudável” da judicialização, ou seja, contê-la com diminuição da 
quantidade e do custo das demandas judiciais, mas sem prejudicar o 
exercício do direito à saúde por parte dos cidadãos. 



Judicialização da Saúde
A contenção saudável e propostas de solução

- As soluções possíveis não são complexas a priori, mas demandam o 
trabalho conjunto de todos os atores envolvidos no processo: pacientes, 
médicos, Judiciário, Ministério Público, advogados e sociedade em geral. 

- Como ações efetivas, propõem-se:

a) Aumento de recursos públicos na área da saúde 

b) Melhora dos mecanismos de gestão

c) Adequação das tomadas de decisão em face dos princípios da Reserva do 

Possível e do Mínimo Existencial. 

- Tudo isso contribuirá para a introdução de melhorias gradativas no 
SUS, em busca de um sistema público de saúde de qualidade, a fim de 
que, no futuro, a judicialização para acesso a serviços não seja mais 
necessária.








